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Alaa Al-Aswany: Yacoubians hus. Hr. Ferdinand.266 s. (299 kr.) Org.
Egypten2002

yicoibians Hus er en nyere bygning i det centrale Cairo. Her har en aldrende playboy sit kontor, sonr
han bruger som elskovs'rede. iTir bor den rige forretningsmand med politiske ambitioner, og her
installeier han sin hemmelige kone nr. 2. På bygningens tagfinder man denføttige unge muslim, sont
uudsprungne
føler sig mere og mere tiltrukket affundamentalismen. I bygningen bor også den
'homosiksuelle
iedaktør afenfransksproget, regeringskritisk avis. Fremstillingen afhant er
overraskende fordomsfri,- mei ,nppi poiitttk korrekt set med nordeuropæiske øjne. Forfatteren skildrer
personerne, ig der er' en del fleri end de nævnte, i sin forholdsvis kortfattede rontan med forståelse,
'men
illusionsløst: De/leste åf dem gå, en hård skæbne i møde. Romanen giver et spændende indblik i
livet i det moderne Egypten. Sex spiller en stor rollefor de/leste afpersonerne, positivt eller negatiu_t,
og skildres forholdsÅ-åbent, hviiket var med til at gøre romanens filmatisering yderst kontroversiel.

ErikAschengreen: som jeg kendte dem. Gyldendal.222 s. : i11. (269fu.)

personlige portrætter af*an§e ifdansk ballets største personligheder i det 20 årlnutdrede. Blandt de
portrættiride er Henni-ng Krånsiam, Erik Bruhn, Svend Kragh-Jacobsen, Henrik Lundgren, Niels
Matthiasen og Rudolf Nurejev.

Herman Bang: Dramaturgiske Pennetegninger: Herman Bang som
teateressayist. En antologi. Udgivet og kornmenteret af Knud Ame
Jiirgensen. Syddansk Universitetsforlag. 452 s. :111. (2991«.)
Et repræsentarivt udvalg af Herman Bangs teaterjournalistik og -essayistik

I 87 6- I 91 2

Herrnan Bang: Herman Bangs erotiske testamente / Udgivet og med lndledning af
Kaj ErikNielsen. 2.rev. udg. Zaurits Forlag. 50 s. (95 1«.) Org T,vskland 1922
Dei lille afhandlingfornxet sonx en let læst, systefixatiseret redegørelsefor lrcntctsektnlitetens
psykologi,- pral{sis;; sociologi baseret på erfaringer og iagttagelser. Bang skret den som en appel til
lregevidenskaben ont at påbegynde enforslming, der kan bidrage til at allcrininalisere
himoseksualiteten og blgræ,tt" dnrt udbredelse eller måske helt fierne den. Det sidste afsnit, der taler
om muligheden for ielt at udrydde homoseksualitet, er skuffende nok ikke nrcd i denne danske
udgivelse.

Sybille Bedford: Kastevinde. Gyldendal. 315 s. (299 kr.) Org. England 2005

Den tysl{ødte aristoh"atiske forfatter og boheme (19 t 1-2006) fortæller om sit turbulente liv og opvælcst
tta"åt qårQattere og kunstnere i en kosmopolitisk annosfære i første halvdel af det 20. årlrundredes
Europå. ilu,, lnunie selv overvejende sont lesbisk, og bogen har masser afaneL'dotiske historier,fx ont
det proformaægteskab, der skulle give hende britisk stalsborgerskab, og otlx den lrcntoseksuelle Wystan
Audens tilsvarende gifterntål nted Thomas Manns lesbislce datter Erilø'

og
En rigtig familie: mellem nye og gamle idealer / Redigeret af Lene Andersen
(175
kr.)
ill.
:
s.
176
palebve Christiansen. C.A. Reitzels Forlag.
I.iitzen: Famtlien i historien :
Indhold: Palle Ove Christiansen: Længsel, historie ogfamilie. Karin
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kernifamilien. Britta Bieffum Morten"sen: Enighed og strid i hiemmet
Etse"Marie Kofod; Fortiden som ideal : nye ægteskabstraditioner'

198 s. (278lff')
Dan Fante: Engle har ingenting i lommerne. Forlaget Per KofodOrg. USA
og til bunds hver gang'
Dei biseksuelle telefonsælger Bruno Dante har drukket det hele op, hver en øre
i Californien' Herfra
med sin nølende Eustru rejser han fil sin berømte forfatterfars dødsleje
Sammen

og desperat sex'
forsætter han sin nedtur med rnasser afsprut

kærlighed:
Malene Fenger-Grøndahl og Marianne Nøhr Larsen: Den forbandede
Fotos af Hanne
14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed'
(194
l«')
ill.
Bielefeldt. CDR Forlag.207 s.:

kristne og ateister fortæller om
unge homoseksuelle med firskellige kulturbaggru?de, såsom muslimer,
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280 s'
Niels Frank: Alt andet er løgn. Essays om moderne litteratur. Gyldendal'
(2991§.)
Baudelaire over
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Louise Frevert: Grib chancen. People's Press' 273 s' : 111' Qa9 W')
om hvordan hun forsøgte
Louise Frevert (f. t 95j) fortæller om barndommen på Frederiksberg,

sig som

af Dansk Folkepafii og det senere
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Kristina Nya Glaffey: Lykkejægere. Gyldendal' 104 s' (149lff')
,oklin uf,nrdt" og kendte personer, bl.a. om Hanne og Niels som kæmper
Anmelderroste noyeller o*
med at vænne sig

om deres søns homoselcualitet'
til tanken "i

MarkHaddon: En smule ubelejligt. Rosinante. 452 s. (2991«.) Org' England2006på
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George er pensioneret og hypolandriker. Hans neu-roser om en
også
nten
er
bøsse
fuld af ntistillid til andre mennesker
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Ole Henriksen og Ida Brinck Lund: Velvære

for mænd. People's Press.

139 s. :

i11.

(2491§.)

Skønhedseksperten tager udgangspunh i sit eget liv nred gode råd til mrznd om at skabe balance i
tilværelsen ied at vende blikket både udad og indad, fra barbering og biceps til krrrlighed og karuiere.

Anne Holt: Madam President. Gyldendal. 384 s. (2751«.) Org. Norge 2006
Krimi med Hanne Wilhelmsen, Yngvar Stubø og Inger Johanne Vik. I maj 2005 vil USA's første

kvindelige præsident deltage i festlighederne på Norges nationaldag. Dagen efter hun er ankommet til
landet, forsvinder hun sporløst.
Mens forskellige spor lægges ud, flytter Vik ind hos den lesbiske og lammede eks-h"iminalkommissær
Hanne Wilhelmsen. De to bliver hvirvlet ind i sagen, da hushjælpen går i kælderen og 8ør et vatxvittigt
madammerne
fund. Atle har en dyb hemmelighed, som bliver åbenbaret, nlens uroen tager til, og
sagerne.
ordner

Tahar Ben Jelloun: Rejsen. Samleren. 255 s. (2491«.) Org' Fran1crig2006
En gruppe unge marokkanere med den veluddannede Azel i centrum ltenges så meget efter friheden og
ntulighederne i Spanien, at de hver iscer betaler den højeste prisfor rejsen: deres sjæ\, kultur,
integritet. Azel samles op af den homoseksuelle Miguel og deres liv vikles søntmen i drømmen om noget
andet og bedre.

Eigil Knuth: 4 mand og solen. En tur over Grønlands indlandsis 1936. Med ny't
forord af John Andersen. 2. :udg. Gyldendal. 157 s. : 111. (299 fu.) Otg. 1937
Grønlandsfaren Eigil Knuths (t 90j-1 996) yngre ven, arkitekten og eventyrerett John Andersen, der har
dyrket Grønland på kryds og tværs og fortalt om det i ord og billeder, har skrevet forordet tilden rrye
udgave af "4 mand og solen". De originale illustrationer, herunder detfattastiske omslag, og kort er
bevaretfra orginaludgaven. Kun sproget er tilpasset den moderne retskrivning.
John Andersen beretter om en varnx personlighed, men også en genstridig ven, der lienmte i
atelierlejligheden på Østerbro i København var lige så egenrådig som oppe i kulden. Som omtalt i
biografien fra 200i var Knuth homoseksuel, og det var ikke uden problenter på de lange og ensonlme
ekspeditioner dondneret af mandligt selskab.

Karen M. Larsen: Enhver, som elsker, kender gud: kristne homoseksuelle
fortæller om deres liv og tro. Eget Forlag, i kommission hos Underskoven. 149
(149 kr.)

s.

I 3 historier ont forskellige erfaringer nrcd at være krislen og hontoseksuel fortalt til debattøren og
gymnasielæren Karen M. Larsen. Hun har selv på det seneste deltaget i "Tørklæde-eksperimentet" på
DR2, og interesserede kanfølge med i Karen M. Larsens blog:
h ttp //w'turp. t e o l o gi n e t. d k/ b l o g/i nd e t;. p hoi ka r e n.
:

Kim Leine: Kalak: erindringsroman. Gyldendal. 352 s. (2991<t.)
Kint kommer sont I 7-årig til København for" at bo hos sin far, der udsrptter hant for seksuelt ntisbrug

cantoufleret sont kcerlighed. Sont færdiguddannet sygeplejerske konmrcr han til Grønland, som han
falder totalt for, nxen opgøret nted offerrollen bringer hant ud og ind af misbrug.

Thomas Lund og Ole Nørlyng: Danseglæde og springkraft: 16 spor til balletten.
Gyldendal. 366 s. : i1l. (2991r.)
Om Thomas Lunds (f. 1974) vej til dansen på Det Kongelige Teater og denforeløbige kulminationfor
det unge talent med udnævnelsen til årets danser i 2005. Bogen indeholder også en generel
in t

roduktion ti I

ba llet hi storien.

David Læby: Svans. Lindhardt og Ringhof. 108 s. (1991«.)

I

Søren er ikke som de andre bøm, og langsomt går det opfor ham, at han noker bøsse.
gtmnasietidens pinefulde erkendelsesfase prøver han at slippe for sin krop gennem spisevægring.

Colleen McCullough: Englebarn. Chr. Eriksen.240 s. (2701«.) Org. Australien
2005
I I 960'ernes Sydney flytter fortælleren Harriet fra

et trygt hjem til en spåkone i byens boheme-kvarter.
Hun trives med de underlige merutesker, især værtindens synske datter. Men intet godt varer evigt:
Harriet Jlytter ind i et pensionat i Sydneys luderkvarter, hvor værtinden den mystiske Mrs. Delvecchio
Schwartz tager hende under sine vinger. Den unge Harriet øjeblikkeligt betages af afværtindens lille

slumille datter Flo. Og herefter tager handlingen fart med eksotiske ingredienser soru ludere, lesbiske,
bøsser , kunstnere, sygeplejersker afforskellig støbning og ikke mindst denflotte læge Duncan
Forsythe. Tornfuglenes forfatter har slået til igen!

Ib Michael: Sorte huller. Gyldendal. 308 s. (299 W.)
Bogensfortæller er i starten af21'erne og har sat studie ogforfatterambitioner på stand by, mens han
tumler med kærlighed og stoffer. Enfortsrettelse af erindringsromatxen 'Blå bror', der i løbet af
1960'ente gradvis skifterfarvefra blå til sort og bliver til 'Sorte huller'. Personerne går igenfra
forrige bog, især den homoseksuelle ven Mark, som udvikler sig til original og eksperimenterende
musiker sideløbende med at han overtagerfortæ.llers selvdestruktive adfærdfraførste bog.

Sanne Munk Jensen: En dag skinner solen også på en hunds røv. Gyldendal.248
s. (2291«.)
at få lov til at være og blive sig selv. Få lov til at slippe slryldfølelse
nxor og lillesøster. Hun kommer tidligt hjemmef a, på efterskole, i kollelaiv i Århus og
videre til København. Har skiftende småjobs ved siden af skole og studier og kun få tætte relationer.
Efterskoleveninden Julia er mest trofast, og Alma søger at fastholde hendes nærhed - også den
kropslige - uden at ville gå den lesbiske line helt ud. Og så er der lige Tobias...
I/i

følger Almas bestræbelser efter

og ansvar

for

Bertill Nordahl og Lene Hein Sørensen: Øie for øje. Forlaget Nielsens. 143 s. (198
lff.)
Samme nted et par rastløse og utilpassede kammerater /år Yusuf en dag øje på en pæn ur-dansk mor,
der kontnter spadserende nted sin veltilpassede bøssesøn. Drengene kan ikke styre sig, og snart er
sønnen Jakob sparket til krøbling. Nu 2 år efter vil Jakobs ntor have hæw over Yusuf og hans venner.
Yusuf lrar ikke gleni, hvad lmn var nred til, men ellers er han komntet på en bedre vej. Han har det ikke
godt nted skolen, nren han arbejder i sin onlcels grønthandel, og han ltarfået en kæreste. I et
splitsekund ændres drengens liv, da han bliver genlendt afJakobs ntor. Hun indleder et nådesløst
hæwiogt af- så at sige - æresdrab nted ntodsatfortegn.

fra Aldaal' Faraos
Francois Bourgeon og claude Lacroix: cyanns saga 3: Aieia
Cigarer. 76 s. (1681«.) Org. Franl«ig 2005
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s. (300 1§')
Michael chabon: Det jiddische politiforbund. Borgens Forlag. 446
Org. USA 2007
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Daniel clowes: Ghost

world. Aben Maler. 80 s. (1201«.)

Org. USA 1997

Enid og Rebecca har netop afsluttet high school og
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Patricia Cornwell: Rovdyr. Forum. 352 s' (2991«') Org' USA 2005
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416 s' (2751§')
christian Dorph og simon Pasternak: Afgrundens rand. Gyldendal.
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på
en
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Krimi. Tiden er 1979 og de to efterforskere ole Lirsen og Erik Rohde
på Vesterbro' Der er også
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Aschehoug' 264 s'
stig Elling - fortalt til Michael Holbek Jensen: Hele sandheden.
(249 r§.)
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Anne B. Ragde: Berlinerpoplerne. Roman. Rosinante. 299 s. (299 w.) org. Norge
2004
I . del af trilogi. De tre brødre, Tor, som har passet
fantiliegården ved Trondheim, bedemanden
Margido, og lillebroderen, Erlend - som også er bøsse og bosat i København - mødes efter 20 års

adskillelse ved moderens dødsleie En het del skjulte sandheder konmrer op til overflaclån og sætter nye
p ersp ekt iver p å

b

rø dr ene o g

famil ien.

Anne B. Ragde: Eremitkrebsene. Rosinante. 300 s. (299 r«.) org. Norge 2005

2. del af trilogi. Den 37 år gantle Torunn møder sinfamiliefra slcegtsgården uienfor irondheim.
Gården er ifofald, da hendesfar Tor er syg. Hun bryder opfra Oslofor - helt ukendt med bondelivet at overtage gården ogforpligtelserne. I København lever Erlend jet-set livet samnrcn med Krunm.te,
men deres store planer kan måske vcere det Torunn nrungler
igen.
for at Jå gård.clriJien på

fode

Karl Aage Rasmussen: svjatoslav Richter, pianist. Gyldendal. 40g s. : ill. (zgg w.)

Om den ukrainske pianist Suiatoslav Richter (1915-1997), der blevfejret og dyrket som en stor musiker
verden over, men sonx sanilidig var en udpræget enspænder og vanskelig at korrnrn ind på livet af !:I1n
var hotnosehruel . nrctt levede i otet et hal,-t årh.undretle soffimefi nrctl den ligeletl.es h.oinosel;rue-lle
sangerinde N itur Dorliak.

Arthur Rimbaud: rlluminationer. oversat af Erik Knudsen. Gyldendal. 72 s. (150
kr.) Org. Frankrig 1886
Derfindes næppe nogen nxere myteonxspunden digter i verdenslitteraturen end Arthur Rimbaucl (1854I 89 l). I løbet afferu år fra digterens fetntende til hans nittende år
foregik der en eksplosiv udvikling,

hvor e,n hidtil uset eksperimenterende poesi så dagens lys. Den brutali, lidenskabelige, anarkistislie og
geniale yngling Rimbaud haude i denne periode intponeret det parisiske digtetparnai voldsontt og
kvitteret nted at leve op til alle bohemeidealer med sit udsvcevende hotnoseksrille santliv nrcd dei ti år
ældre poet Verlaine, der også kont i frzngsel for et
forsøg på at slEde Rimbaud.
Dewrc samlittg af digte fortæller otn rodløshed og kaos og sætter nye standarder i samtiden
for d,et
lyriske udtryk.

Jørgen sevaldsen: Montgomery. Danmarks

kr.)

befrier. Aschehoug. 2gB s. ill. (2gg

Biografi over 2. Verdenskrigs måske største krigshelt Flere afFeltntarskal Montgomerys biografer har
antydet, at den store oficer var bøsse, hvilket ilclrc kan afvises. I denne biografi karakteriseris ian
snarere som seksuelt indifferent,fot"vredet ifølelserne afdet hotible engelske kostslcolesystent. I hæren
sublimerede han denfølelsesmæssige side af livet i pligt og brugte såteclis alle kræfter på d.en nærmest
overntenneskelige opgave at vinde et modente krigsspil vel at mærke i virkeligherlen.

Thomas Aagaard skoranand: sandra Day: fra bondeknøs
Verdens Mindste Forlag. 752 s. : i11. (299 W.)

til piskedronning.

Biografi ont den transseksuelle Sandras liv. Bogen følger hende fra fi.edelig barnclom som htægt i
Ebeltoft til årene som landets absolutte sadistdronning, hvor hwt spanker i eget bordel på Vest"erbro og
optræder som piskesvingertde stripper i Danmark, Sverige og Tyskland. Den billeclrige biograJi er etx
hæsblæsendefortælling ont uslqtld, kcerlighed, vold, sex og penge. Mecl en særpræget person i
hovedrollen, der betegner sig sont lwindeforoven og tnandforneclen.

Stoppet i farten. Herman Bang

i karikaturens troldspejl / Udgivet af DagHeede

m.fl. Gyldendal.208 s. : i11. (299W.)
En gennimgang af 82 karikaturtegninger af Herman Bang (1 857- I9l2) fra årene 1880- 191 I , der viser
hvordan samtiden opfattede hans liv og professionelle virke. Bag udgivelsen står selskabet "De
Bangske Morgenmrznd".

Charlotte Strandgaard: Pandoras æske. Borgefi' 396 s' (300 lff.)
Roman over 25 års familietrrzngsler med prcesten Inger som den centralefigur. Hendes mand er
biseksuel, og deres ægteskab går snart i opløsning. Den fælles datter Susanne ender hos sin far efter en
opslidende kamp omforældremyndigheden og et efterfølgendeforkrampet mor-datterforhold.

Sara Stridsberg:

Drømmefakultetet. Tilføjelse til seksualteorien. Athene. 366

s.

(299 W.) Org. Sverige 2006

BiograJisk roman i en eksperimenterende form om den militante feminist Valerie Solanas (l 936-88),
som illustrerede multikunstneren Andy Warhols påstand om, at alle vil kunne blive berømte ifemten
minutter. Hun gjorde det ironisk nok den 3. juni t968 ved at slgtde ham ned. Hun komfra et markant
lesbisk-feministisk miljø i New York, og stod bl.a. bag manifestet SCUM (Societyfor Cutting Up Men).
Bogen fik Nordisk Råds Litteraturpris.

Willy Thrysøe: Menneskets seksualitet: En biologisk-filosofisk analyse.
Hovedland. 398 s. (2981<r.)

RLIC-lelctors historiske gennemgang af seksualitetsforskningens udvikling fra antikken til i dag.
Indhold: Rids afseksualvidenskabens historie ; Filosofisk-antropologiskgrundlag ; Sygdom og
seksualitet ; Det seksuelle reahionsforløb ; Seksualitetens pirringslcilder ; Drifter og affekter ; Den
seksuelle udvikling ; Seksuelle hjernemekanismer ; Den almene lystfigur og dens amokløb.

sarah waters: Natteyagt. Lindhardt og Ringhof.474 s. (349fu.) Org. England 2006

Forfatterens 4. roman, hvor vidt forslcellige kvinders oplevelser skildres bagud i tiden fra I 947 og til
London under blitzen. Helen og Vivien arbejder sammen på et ægteskabsbureau, og Helen er i et
stormfuldt forhold til den succesfulde forfatter Julia. Hun er vildt forelsket men også meget ialoux.

Virginia Woolf: Mellem akterne. Rosenkilde Bahnhof. 160 s. (2481«.) Org'
England 1941

h

åanuskript efterladt ved forfatterens død i I 94 I , nu udgivet for første gang på danslc. En somnterdag
på godset Pointz Hall i England 1939. De lokale opfører et storladent skuespil ont Englands historie,
mens tilskuernes tanker går på afveje under indJlydelse afvejr og vind og kommende katastrofer.
Enkelte af de centrale karakterer kan tolkes som homoselcsuelle (fx William Dodge).

Martin Zetland: Herman Bangs København. Politikens Forlag. 237 s. : ill. (269
Iff.)
Ont Herman Bangs (l 857- l9 I 2) samliv med København. En beskrivelse af de moderne tider for byert
København og københawerne set gennem de Bang'slce briller"

