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SKøNTITTERATUR
T**
Berg, Sibylle: Tusind tak for livet. - København
201,4. - 369 s. (Org. Tyskland 2012)

:

Tiderne Skifter,

Født i 1966 vokser Toto op i et DDR-lignende land. Han er af
ubestemmeligt køn, ikke rigtig tvekønnet, og betragtes som et
misfoster og udskud af både familie og venner. Ved et tilfælde
kommer Toto til Vesten - men heller ikke her passer hans
anderledeshed ind, han er for provokende afuigende og
forstyrrer det velordnede verdensbillede.

Bjorn (pseud. for Bjorn Dotzauer): Remedium. - KØbenhavn

:

Dotz,20!4. - 49 s. : ill.
Digtsamling med tekster fra forfatterens sygdomsperiode på
grund af hepatitis C. Om følelser, frustrationer og afmagt, bl.a.
fordi behandlingen medførte depression, vægttab og ekstrem

træthed.
G*

Brun, Henrik: Den finske patriot. - Aarhus : Turbine, 201.4. - 375
s. (Krimiserien med Ketil Brandq 4)

Den russiske homo-aktivist Sidorov bliver fundet dræbt i en
sauna i det østlige Finland, og politiet er overbevist om, at det er
Rusland, der står bag. Men hvad er motivet, og hvad vil man
opnå med at lukke munden på Sidorov?

G+

Cossery, Albert: Tiggerne og de hovmodige. - Aarhus : Løvens
Forlag,2074. - 201 s. (Org. Frankrig 1955)
En ung luder bliver dræbt af den tidligere universitetslærer,
Gohar, som er afhængig afsin ven, poeten og hashhandleren,
Y6ghen. Kriminalkommissæren, der er bøsse, indleder jagten på
forbryderen i Cairos slum.

LU*
Elfgren, Sara B. og Mats Strandberg: NØglen. - KØbenhavn :
Gyldendal, 2014. - 881 s. (Org. Sverige 2013) (3. del af Cirklen)
Rækken af tragiske hændelser på gymnasiet i det lille svenske
samfund har reduceret heksegruppen fra syv til fire overlevende
og udvalgte, Anna-Karin, Linn6a, Minoo og Vanessa' De får nu
meget at se til - både inden for deres magiske cirkel, men også i
de indbyrdes relationer. En af pigerne er lesbisk og forelsket i en
af de andre hekse, hvilket udvikler sig til et vanskeligt forhold,
kræver. at man tør give slip og åbne
fordi kærl

u
Falkenstrøm Pedersen, Johnny: Farvel Ejnar: en autentisk
fiktion. - KØbenhavn : Saxo Publishing,2Ot4. - E-bog
Autentisk fiktion om den 12-årige dreng Ejnar, som skal så megen
uret igennem, inden han ved hjælp af sin værge får oprejsning'
Drengen har også en søgen efter en spirende seksuel identitet
som bøsse.

G**
Falkenstrøm Pedersen, Johnny: Proletarens dagbog. - KØbenhavn
:Saxo Publishing,20l'4. - E-bog
Selvbiografisk roman om barndoms- og ungdomsår i
fæstningsbyen Fredericia. Den unge mand finder tidligt ud af, at
han er homoseksuel, men det er svært at være bøsse i provinsen
i 1950'erne.

u
Fouchard, Jan: Den rØde jord: roman. - KØbenhavn : Eget forlag,
2014. - 384 s.

Omkring 1980 prøver en gruppe danske ulandsfrivillige
medicinstuderende at håndtere de lokale udfordringer og deres
egne personlige udfordringer i den peruvianske del af
Amazonjunglen. Den unge Jens kan ikke længere undertrykke
den for ham frygtelige sandhed, at han er homoseksuel, og
omgivet af homofobisk fremmedhed forsØger han nu at
realisere et liv som bøsse på de givne betingelser.

L*

Gammelgaard, Per: Sådan som vi elsker: roman.
Jensen & Dalgaard, 2014. -2OLs.
Kollektivroman om menneskene og den landsby de bor i, om
deres liv, længsler og indbyrdes kærlighedsforhold. Janis
overtager sin fars hus i landsbyen, og snart indleder hun et
forhold til nabokonen Ester, alt imens hun maler kirkens nye
altertavle.

G**

o

Gardell, Jonas: Tør aldrig tårer bort uden handsker. Bind 2.
Sygdommen. - KØbenhavn : Tiderne Skifter, 201,4. - 299 s.
(Org. Sverige 2013)

Historien om de to unge mænd fortsætter i 1980'ernes
Stockholm, hvor Rasmus blot 25 år gammel ved, at han skal dø
af den uhelbredelige sygdom aids. Det bliver imidlertid også
hans udspring som bøsse over for sine kærlige og i første
omgang uforstående foraeldre, imens hans kæreste Benjamin
benytter lejligheden til at springe ud over for en totalt afvisende
troende familie. Filmatiseret til TV.

G**
Gavalda, Anna: Billie. - KØbenhavn : Lindhardt og Ringhof, 2014.
199 s. (Org. Frankrig 2013)
På en vandretur falder den 20-årige kvinde Billie og hendes
bedste ven Franck ned i en klippesprække. I løbet af den
efterfølgende nat, mens de venter på hjælp, fortæller hun en lille
stjerne i natten om sit liv, kærligheden og venskabet med den
homoseksuelle Franck, som er hendes "petit prince".

L**
Gerhardt, Maria: Der bor Hollywoodstjerner på veien: om
kærlighed og kræft. - KØbenhavn : People's Press, 2014. - 208

s.

Biografisk roman, som strækker sig over to årtier fra midten af
90'erne med en start, hvor forfatteren er aktivist på den yderste
venstrefløj. Som den succesfulde dj Djuna sætter hun gang i
dansegulvet med efterfester og internationale events, indtil
Maria endelig får Rosa - kvinden, hun har ventet på i femten år.
Kort derefter vendes bøtten, da Maria bliver diagnosticeret med
kræft, og hun beslutter sig for at skrive om sit liv, mens det
passerer

L**
Glaffey, Kristina Nya: Mor og Busser: romantisk komedie.
KØbenhavn : G ladiator, 201,4. - 122 s. : ill.
Med barnet som den undrende fortæller er det en romantisk og
satirisk beretning om forældreskabet i en lesbisk kernefamilie,
hvor mor er både mor og far til fortælleren og søsteren Emma og Busser selvfølgelig bare er Busser.

T*
Grabowski, Finn Ulf og Ann van der Snowden (pseud.): Lånt
identitet: en ny og anderledes kriminalroman. - Brabrand :
Kunst-Art, 201.4. - 304 s. : ill.
Sebastian Wegner dømmes uberettiget for mord men stikker af
fra straf ved søsterens bryllup. For at opklare hvem, der virkelig
begik mordet, påtager han sig en lånt kvindelig identitet som
Lotte Silke og må både infiltrere en rockerborg og en eksklusiv
klub for mænd, der klæder sig i kvindetøj for at finde ud af, hvem
den
drabsmand er.

G**
Grebe, Camilla: Manden uden hjerte. - København : Rosinante,
2074. - 410 s. (Org. Sverige 2013)
(Krimiserien med Siri Bergman;4)
Psykologen Siri er med i en profileringsgruppe. Hendes første sag
drejer sig om et makabert mord, hvor det homoseksuelle offer
har fået skåret hjertet ud. Da der sker endnu et mord, tror
medierne tror, at det er hate crime, men Siri er ikke overbevist.

GU**
Green, John og David Levithan: Will Grayson, Will Grayson.
København : Politikens Forlag,2074. - 400 s.
(Org. USA 2010)
På en råkold aften i et aldeles usandsynligt hjØrne af Chicago
krydses to teenagedrenges veje. De hedder begge Will Grayson.
Deres verdener brager ind i hinanden og sammenflettes, og
pludselig er intet længere som før. Samtidig opsætter Tiny
Cooper, en stor homoseksuel high school quarterback, en
forførende musical, som sender de to Will Grayson'er ind i nye
forståelser af kærli
e, hinanden os sie selv

GBXX

Gross-Grieber, G0nther: Selvbetjening. - KØbenhavn : Saxo
Publishing, 2074. - E-bog
I Berlin bor

den 44-årige Alex, som mest er til kvinder men godt
til gengæld mest til mænd,
men kan godt falde for kvinder. De to møder hinanden og
kan tiltrækkes af mænd. Alex på 18 er

oplever, at de trods forskelle i alder og præferencer passer
perfekt sammen.

G*

Guillou, Jan: lkke at ville se. - Aarhus : Modtryk, 201,4. - 352 s.
(Org. Sverige 2014) (Det store århundrede; 4)
Mens de meget tysksindede norske brødre Oscar og Lauritz har
gang i forretningen efter FØrste Verdenskrig, er lillebror Sverre i
sorg over kæresten Alberts død på den første verdenskrigs sidste
dag. Han søger i de følgende år trøst i Weimarrepublikkens Berlin
med de promiskuøse kabareter, stærke cocktail og politiske kaos.
Men snart er den næste krig ikke bare på vej til at splitte Europa,
men også familien Lauritzen, som udfordres på både det
nationale sindelag og den broderlige loyalitet.
G

UX*

Herrndorf, Wolfgang: Tjick: roman. - Aarhus : Turbine, 201,4. 272 s. (Org. Tyskland 2010)

Maik er den ensomme outsider. Tjick er måske i familie med den
russiske mafia, og måske klog, i hvert fald er også han en
outsider. En dag bllver Maik samlet op af Tjick i en stjålen Lada,
og sammen begynder de et roadtrip gennem Tyskland. på et
tidspunkt fortæller Tjick, at han er bøsse. Og et kort øjeblik
ønsker
Lx*

Kjellstrdm, Josefin: Forhold mellem kvinder. - Odense
Mellemgaard, 2014. - 349 s.

:

Karoline er i fyrrene, lesbisk og single. Hendes fjorten år yngre
veninde, Ditte, er blevet gravid med Vivi, og har derefter forladt
hende. Karoline støtter hende igennem graviditeten, og da
barnet bliver født, tilbyder hun Ditte at flytte ind hos sig. Det
bliver en omtumlet periode for Karoline, der stadigvaek formår at
leve singlelivet og at rode sig ud i et par komplicerede forhold.
Hun må sande, at livet ikke altid fører os der hen, som vi troede.

LGBT** O

Korneliussen, Niviaq: HOMO sapienne: roman' - Nuussuaq
Milik, 2014. - !77 s. (org. Grønland2ol4)

:

sin søgen efter et nyt ståsted i livet bryder 23-årige Fia med
kæresten Peter, som hun også bor sammen med' Og først på
dette tidspunkt opdager hun kvinders tiltrækning, ikke mindst fra
Sara, som lever i et lesbisk forhold med lvik' Rundt om dem
spiller også Fias bror lnuk og deres fælles veninde Arnaq vigtige
roller, inden nogle afgørende brikker falder på plads for Fia og
I

hendes venner.
L*

Langvad, Maja Lee: Hun er vred: et vidnesbyrd om transnational
adoption. - København : Gladiator, 20L4. - 251 s'

hybrid form mellem prosa og fakta omhandler teksterne
identitet og konflikten ved som adopteret fra Korea at skille sig
ud fra flertallet af danskere. Det at være lesbisk er blevet et
integreret tema, som flettes ind i begge fortællinger' " Hun er
vred over, at hun er både koreonsk odopteret og lesbisk' Som om
det ikke er nok ot være enten koreonsk odopteret eller lesbisk"
I

u
Lemaitre, Pierre: Vi ses deroppe. - København : Lindhardt og
Ringhof, 2014. - 530 s. (Org. Frankrig 2013)
Hårdt kvæstede mødes to unge mænd under det afsluttende
kaos på FØrste Verdenskrig. Sammen kæmper den forsagte
Albert Maillard og overklassesønnen Edouard P6ricour for
overlevelse, mens de konstaterer at have mistet alt fra tidligere'
De beslutter at skifte identitet og sammen hævne sig på dem,
som svigtede. Den homoseksuelle Edouard er en eminent tegner,
og dette kommer dem til gode sammen med en fælles kreativ
vandt Prix Concourt 2013.
L**
Lenz, Suzan: Connie

& Karen. - KØbenhavn : gopubli'sh, 20L4' -

upag.
Connie og Karen har som par fået tvillingedrenge ved
insemination, men kort tid efter gifter Karen sig med Connies far,
og tvillingerne f6lger med ind i ægteskabet. Nu begynder et
opgør mellem det lesbiske par, de tvungne, skæve familieforhold
og tvivlen på relationen til andre mennesker og egen seksualitet'

G*
Lolck, Merete: Tua culpa: med djævelen i bagagen: roman.
Books on Demand, 201.4. - 263 s.
Rejseselskabet til Rom består af seks par, som følges op til
afrejsen og under opholdet. Den unge homoseksuelle guide i
Rom, Jes, er kommet på en nærmest umulig opgave, men
forsøger ihærdigt at holde sammen på gruppen og tage hensyn
til alle. Dybt frustreret må han indse, at hans anstrengelser ikke
slår til. Hans imødekommenhed bliver i stedet en torn i øjet på
de fleste, og han ender som det fjendebillede, der til slut er det
eneste, der kan samle det lille

G**
Lundme, Tomas Lagermand: Forhud / forord af Biørn Rasmussen.
Efterord af Mads Ananda Lodahl. - København : Møller, 2074. 105 s.
Udkom første gang i 1998. Hovedpersonen er en rodløs
trækkerdreng, som bl.a. beretter om en barndom, hvor hans
mors utallige mænd lod ham tilfredsstille deres seksuelle lyster.

G**
Lundme, Tomas Lagermand: Martin med den gule bluse.
Trykt i: M - erotiske noveller af mænd / red. Karsten Nielsen. KØbenhavn : Byens Forlag,2014. - 170 s.
Når haveejeren ringer til gartnerlet og beder om "Martin med
den gule bluse" bliver der også tid til noget andet end at få
busken plantet og stauderne vandet.

GU**
Lundme, Tomas Lagermand: Valde og Tobias.
Trykt i: Debut: Noveller for unge. - København : Gyldendal, 2014.

- 181

s.

Ungdomsfortællingerne om den seksuelle debut rummer også
historien om mØdet mellem Valdemar og den nye dreng i
klassen, Tobias. De opdager begge at have flere lidenskaber til
fælles end interessen for at gå til tegning i ungdomsskolen.

L**
Mehlum, Jan: Madrugada: kriminalroman' - Aarhus : Siesta'
2014. - 374 s. (Org. Norge 2009)

(Krimiserien med Svend FoYn; 6)
oslos lufthavn ankommer en 19-årig lesbisk iransk kvinde med
politi' Hun
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hun
Da
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T*
Melander, Jakob: Serafinel krimi. - København : Rosinante, 2014'
- 352 s. (Krimiserien med Lars Winkler; 2)
der noget i en dansk flygtningelejr, som hænger
i
sammen med det senere mord på den radikale overborgmester
har
der
i
sagen,
trådene
må
udrede
KØbenhavn. Lars Winkler
forbindelser til både den østeuropæiske mafia og Folketinget'
på
Den unge kosovoalbanske flygtning Arbån befandt sig
og under
køn,
gerne
skifte
vil
Han
på
drabstidspunktet.
Rådhuset
navnet Serafine har han arbejdet som prostitueret i Hamburg'
I 1999 skete

GU*

Meyhoff, Karsten Wind: Flyvende sommer' - København : Byens
Forlag,2014. - 252

s.

Romanen følger Nans og hans flok af venner fra en sønderjysk
provinsby i løbet af den sommer, hvor drengene mærker
voksenlivet presse sig på. Gruppen har gang i et berusende

magtspil med mobning, småkriminalitet, muskeldyrkning' vold og
kønne svenske piger men også med en hel del latent
homoseksualitet under en skrøbelig og hårdkogt attitude'
GU*
:
Miles, Jeffrey: Prinserne og skatten / ill' af J' L' Phillips' S'l'
(Org'
2014)
USA
:
ill'
s'
30
2014.
Foundation,
Handsome Prince

Historien om to kønne prinser, som drager ud for at redde en
prinsesse men forelsker sig i hinanden, bliver gift og lever
lykkeligt herefter.

G**
Morante, Elsa: Aracoeli: roman. - 2. gennemreviderede udgave.
KØbenhavn : Gyldendal, 201,4. - 402 s. (Org. ltalien 1982)
Manuele - en aldrende utilpasset homoseksuel - prøver at
afdække sin mors rØdder på en rejse til Andalusien i Spanien. Det
bliver en følelsesmæssig rejse tilbage til barndommens og
ungdommens kærlighedsløse opvækst, og en analyse af hans
had/kærlighedsforhold til den fraværende moderskikkelse.

Mundt, Cecilia: Mine digte. - Odense : Mellemgaard ,201.4. - 712
s.

Digte om at leve som transseksuel, hvor skiftet til en anden
kønsidentitet ikke kun er en stor personlig omvæltning men også
kan afføde voldsomme reaktioner fra omverdenen. Da
forfatteren en dag i 2013 gik på gaden, blev hun uden videre
slået ned med en hammer, og hendes liv forandrede sig nok en
ng.

L**
Oc6anerosemarie (pseud. for Oc6ane Michels): Den usynlige
lesbiske / tegnet og farvelagt af Sandrine Revel. - KØbenhavn
Cobalt, 2014. - tt2 s. : ill. (Ore. Frankrig 2013)

:

Tegneserie. Med humor og selvironi fortæller den franske
performer om sit liv som lesbisk med fokus på de akavede og
skæve indslag i hverdagen og krumspring i kærligheden til
kvinder. Historierne er også brugt i hendes succesfulde onewoman show.

tr'
Orup, Per: Citronmåne. - S.l. : Fimbul, 201.4. - 196 s.

Martin bor alene på et lille husmandssted i Midtjylland efter sin
mors død. Han lever et enkelt liv og passer sit arbejde på den
Iokale kartoffelmelsfabrik. Men så kommer både Jesus og
Muhammed på besøg med den mission at lære den perverterede
egoist at elske sin næste, bl.a. ved at have sex med de to
profeter.

GB*

Proust, Marcel: På sporet af den tabte tid. Bind 9: Fangen 1. KØbenhavn : Multivers, 201,4. - 255 s. (Org. Frankrig 7921,/22)
Proust, Marcel: På sporet af den tabte tid. Bind 10: Fangen 2.
KØbenhavn : Multivers, 2074. - 314 s. (Org. Frankrig 7927/221
Proust, Marcel: På sporet af den tabte tid. Bind 11: Albertine
forsvundet. - København : Multivers, 2074. -382 s.
(Org. Frankrig 1921./22)
Proust, Marcel: På sporet af den tabte tid. Bind 12: Den
genfundne tid 1. - København : Multivers, 2074. - 267 s.
(Org. Frankrig 1921,1221
Proust, Marcel: På sporet af den tabte tid. Bind 13: Den
genfundne tid 2. - København : Multive rs,2074. - 279 s.
(Org. Fra n krig 1921./ 22)
Ny-oversættelsen skal gøre romanserien både lettere og sjovere
at læse. Denne udgivelsesrække startede i 2006 og er afsluttet
med
BT*

Przybyszewski, Stanistaw: Androgyne. - Fjerritslev : Forlagl.dk,
2074. - 81 s. (Org. Polen 1900)
Ekspressionistisk kærlighedshistorie, som udforsker
kønsgrænserne i et spil mellem enhed og flerhed og kønnets
spaltning som et vilkår i livet. En fortælling med kønslig
ambiguitet og udviskning af kønsgrænserne.

T**
Rosdahl,

Pink: roman. - København : Byens Forlag,2074.

- 280 s.

Martin er tandlæge og familiefar, men lever også et dobbeltliv.
Da han lander på forsiden af Ekstra Bladet som "tandtransen",
tvinges han til tage sit liv alvorligt op til revision. Også selv om
det er mere smertefuldt end en rodbehandling.

u

(Org'
Aline: Dobbeltspil. - Aarhus : Turbine, 2014' - 304 s'
Belgien 2OO7) (2. del af: Mellem to verdener)

Sax,

en lykkelig
New York, 1913. Adriaan er en ung belgier som trods
tid med sin kæreste Jack også oplever storbyens mere barske
penge fra
sider. Sammen med sine venner låner han nemlig
Fancy Cat"
"The
ansigtslØse lånehajer for at kunne åbne baren
det kniber
da
Men
,ornlt frirum for ikke mindst homoseksuelle'
fremskaffe
at
til
de
tvinges
med at betalelånet tilbage til tiden,

kontanter På ikke helt

VIS

TU*

- 189 s'
Schiefauer, Jessica: Drengene' - KØbenhavn iHøst'2014'
(Org. Sverige 2011)
drivhus kan
Bella, Momo og Kim holder sig for sig selv, og i Bellas
forældre' Men
de glemme kroppens forandringer og uforstående
om natten
en dag får Bella med posten en magisk nektar, som
kan fo-rvandle pigerne

til drenge med alle de muligheder' dette

giver dem for at udforske sig selv, hinanden og de "rigtige"

G**

o

drengen
Sj6n (pseud. for Sigurj6n Birgir Sigurdsson): Månesten:
s'
139
2014'
:
C&K,
KØbenhavn
der aidrig var til: roman.
(Org. lsland 2013)
han ser alle
Måne Sten Karlsson er 16 år i 1918 i Reykjavik, hvor
betaling
film i byens to biografer. Penge skaffer han ved at tage
og
sig'
fra nogle af de mænd, han har sex med' lsland løsriver
med
afsløret
mariner
mens Iet fejres, bliver drengen og en dansk
bliver
han
hvor
London'
bukserne nede. Som straf sendes han til
med en ven'
lys- og lydmand for en filmgruppe og bor sammen

u

og et
Svennevig, Michael: Teater itræstubben: tre monologer
s'
119
201'4'
kammerspil. - KØbenhavn : Epigraf,
iransk flygtning'
Skuespil i tre monologer og et kammerspil om en
på
tilbageblik
kvindes
ældre
en
en indisk homoseksuel,
aften'
pars
sidste
ældre
et
om
og
kærlighedens vildveje

Søe, Synnøve: Forbudt torsdag: roman. - København
Skifter, 20L4. - 84 s.

:

Tiderne

Kortroman om Henrik, der er biseksuel og allerede fra tidlig
barndom eksperimenterer med sin seksuaritet. Henrik er i tvivr
om sin egen identitet og vil hele tiden have det, han ikke har: Når
han er sammen med en mand, vil han hellere være sammen
med
en kvinde - og omvendt

Thiele, Jan: Døden har en dårlig smag. - KØbenhavn : Rosenkilde
& Bahnhof, 201,4. - 186 s. (En Frants Hjejle krimi; 1)
Efter at være blevet fyret fra politiet engageres Hjejle af
politidirektøren, der ikke vil anerkende sin søns selvmord.
Sønnen havde aids og efterlod hele sin formue til alternativ
aids_
forskning. Efterforskningen bringer Hjejle faretruende tæt på
et

hemmelighedsfuldt rigmandsmilj6. Udkom 1. gang i 1993.
LUX*

Thomsen, Thorstein: Min smukke taber.
2074. - 1.43 s.

_

København : Carlsen,

Mille er ung i 90'erne og bor ude på landet iJylland. Men det
er
ikke let at være hende med en ondskabsfuld stedfar
og forelsket
Amrit, som dog foretrækker Luru i stedet for. Miile besrutter sig

for at efterligne sin rival for at få opmærksomhed men må indse,
at Lulu er noget helt specielt med meget mere at byde på end
Så hvorfor ikke komme sammen med hende i stedet
for?

Amrit.

Winsløw, Minna: Marian og Robin. - Odense : Mellemgaard,
2074. - 250 s.
Fantasyfortolkning af den klassiske fortælling om Robin Hood
og
hans elskede lady Marian. Her er Robin dog en kvinde,
som lever
forklædt som mand, da en fredløs ikke kan opnå hæder, hvis hun
har det "forkerte" køn. Men den stærkt troende Marian er ikke
opdraget til at tænke på kærlighed i alternative baner og må
afgøre med sig selv, hvor vidt hun vil vælge sin tro eller sin
elskede - og om hun rent faktisk behøver træffe valeet.

i

Tander,Joakim: SvØmmeren. - KØbenhavn : Gyldendal, 2014'
403 s. (Org. Sverige 2013)
Da den unge biseksuelle Mahmoud Shammosh i sin forskning

stØder på livsfarlige oplysninger om amerikanske agenter og
tortur i lran og Afghanistan, søger han hjælp hos sin tidligere
kæreste Klara Wald6en, som er jurist hos en svensk EU-politiker i
Bruxelles. Men nogen vil for enhver pris forhindre, at de
kompromitterende oplysninger kommer frem i lyset, og snart er
både Klara og Mahmoud på hovedkulds flugt gennem Europa'
Mahmouds seksuelle oplevelser med sit eget køn kommer som
flashbacks i fortælli

forløb.

L*

mænd'
Østgaard Henriksen, Mette: Lesbiske eventyr om
KØbenhavn : Basilisk, 2014. - 68 s.

Med indledningen "Der var engang."" fortælles en række korte
historier om mænd ud fra et lesbisk perspektiv, hvor det, at
mænd er en perifer interesse, gil del lettere at se dem som
undersøgelsesobjekter.

FAGLITTERATUR
LGBT*

Albaek, Erik, Christoffer Green-Pedersen og Lars Thorup Larsen:
Moralpolitik i Danmark. - Odense : Syddansk Universitetsforlag,
2014. - 745 s.

lndeholder bl.a. en meget grundig gennemgang af diskussionen
om homoseksuelle ægteskaber i Danmark samt andre
moralpolitiske spørgsmål og konflikter.

L*

Andersen, Jens: Denne dag, et liv: En Astrid Lindgren biografi. København : Gyldendal, 2074. 434 s. : ill.
En biografi om Astrid Lindgrens liv der går bag forfatterskabets
facade og skildrer forfatterens tanker og handlinger, kampe,
nederlag og sejre, drømme og depressioner. Belyst via hidtil

ukendte, mangeårige brevkorrespondancer med blandt andet en
tysk kvinde, som var forelsket i Lindgren.
GB**
Byen og blikkets lyst: festskrift til Henning Bech / red. Marie
Bruvik Heinskou og Morten Emmerik WØldike. - København :
KØbenhavns Universitet, Center for Seksualitetsfo rskning, 2014.
400 s.
I det indledende interview beretter Bech om sin karriere og de
sociologiske temaer, han har arbejdet indenfor gennem sit virke
som sociolog: seksualitet, kultur og hverdagsliv samt angiver

temaer for fremtidig forskning. Bidrag fra førende forskere
indenfor køn, seksualitet og kultursociologi viser Henning Bechs
bredde og internationale netværk, samt den gennemslagskraft
inspiration han haft for en række
forskere.
LGB**
Dahl, Hjalmar: Fordi vi lever: om bøsser og lesbiske i Grønland.
Nuussuq : Milik, 201,4. - 1,26 s.: ill. (Org. Grønland,2Ot4)

Om livsvilkårene for bøsser og lesbiske i Grønland. Bogen giver
indblik i den politiske, juridiske og religiøse udvikling, og fakta
forankres i ni personlige livshistorier.

G*

Digteren Morti Vizki: en antologi / red. Kamilla Lofstrom og
Birgitte Hesselaa. - Odense : Syddansk Universitetsfo rlag,2e1"4. 228 s. : ill.
23 tekster om den magi, Morti Vizki efterlod sig i sin poesi,
dramatik og prosa ved sin tidlige død som 41-årig i 2004. Skrevet
af bl.a. Niels Frank, Per Theil, Christian Skeel og Morten Kirkskov
samt en række andre skribenter, der enten kendte ham godt
eller har arbejdet professionelt med hans værker. Morti Vizki
sagde om selv - med en vis selvironi: »Jeg er alle former for
marginaliseret: homoseksuel, alkoholiker, sinds
forfatter.«

-

BG*

Dinesen, Thomas: No man's land: en dansker med canadierne
ved Vestfronten / forord af Anne-Cathrine Riebnitzsky' 3'
udgave. - København : Gyldendal, 2014' -207 s'

Udgivet 1. gang i L929. Erindringer i dagbogsformat af Karen
Blixens bror fra tiden som frivillig soldat under 1' verdenskrig'
om
Han fortæller åbent om de kummerlige forhold, men også
omtales
Homoseksualitet
kammeratskab og sammenhold.
ligefremt og som et faktum blandt soldaterne ved fronten'

G*
i
Elbrønd-Bek, Bo: Herman Bangs kunstnerromaner: studer
academic'
:
Scaniae
København
Mika6l og De uden Fædreland.
2014. - 286 s.
Analysen af de meget selvbiografiske romaner påpeger den
smertefyldte ensomhed som central for forståelsen af Bang' Den
forstærker laengslen efter kærlighed og nærhed, og handler ikke

om en bestemt seksuel orientering, men er noget almengyldigt'

G*
Følner, Bjarke, lda Leucena Lund og Jacob Als Thomsen:
KØnsroller og social kontrol blandt unge med etnisk
minoritetsbaggrund. - KØbenhavn : Ministeriet for BØrn'
Ligestilling, lntegration og Sociale Forhold, 2Ot4' -703 s', bilag
ALS Research har

for ministeriet lavet interviewundersøgelse

er
blandt 37 unge og 22forældre af begge køn' Blandt de unge
Homoseksualitet
biseksuel'
en
og
homoseksuelle
fem
også
opf.tt", generelt som unormalt, fremmedartet og krænkende
for familiens ære. Alle de unge homo- eller biseksuelle lever et

dobbeltliv uden at være åbne over for familien'
LGBT*

en
Henning, Ann-Marlene og Tina Bremer-Olszewski: Make Love:
:
People's
KØbenhavn
oplysningsbog / fotografi: Heji Shin'
Press, 2014. - 245 s.: ill. (Org. Tyskland 2012)

generelt oplysende håndbog om seksualitet og køn for unge i
gjort
folkeskolens ældre klasser eller på gymnasieniveau' Der er
i
seksualiteten,
forskellighederne
forklare
af
at
ud
meget
herunder LG BT identiteterne'
En

L*x
Kerman, Piper: Orange er det nye sort: mit år i kvindefængsel. KØbenhavn : Gyldendal, 2074. - 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. F
for tv-serie på Netflix.

L**
Le6sd6ttir, J6nina: J6hanna og jeg. - Aarhus : Turbine forlaget,
201.4. - 280 s. (Org. lsland 2014)

Kærlighedshistorien om den islandske statsminister og hendes
hustru. Forfatteren er gift med J6hanna Sigurd6ttir - den tidligere
islandske statsminister under de første kriseår i lsland. Begge
kvinder var gift med mænd, da de mødte hinanden, og ingen af
dem havde før vaeret sammen med en kvinde. I mange år blev
deres forhold holdt hemmeligt, men i 2010 blev de gift. Johanna
blev herefter verdens første åbent homoseksuelle statsminister.

G**
Livsbilleder: fotografiske portrætter af Herman Bang / af Dag
Heede et al. - Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2014. - 330

s.: ill.
159 fotografier viser lige så mange øjeblikke af Herman Bangs liv
fra 1870'erne til og med 1911. For første gang samles de
vekslende udtryk, han selv ønskede at fastholde for samtid og
eftertid. Som ramme om de fotografiske portrætter tegner
bogens forfattere i deres tekster lige så afvekslende portrætter
af Bangs alsidige virksomhed, hans forfatterskab, omgangskreds,
,

teatera

LG**
Lundis, Bjarne Henrik: Partnerskab: historien om
homoægteskaber. - København : Sidespejlel,2014. - 116

s.

Om de politiske fremskridt, som det homoseksuelle miljø har
oplevet, siden Danmark som det første land i 1989 tillod par af
samme køn at indgå registreret partnerskab.

G*

Movin, Lars: Beat: på sporet af den amerikanske
Forlag'
beatgeneration. - 2. udgave. - KØbenhavn : lnformations
2014. - 671 s. : ill.
Lars Movin
Gennem læsninger, rejser og interviews kortlægger
forbindes
fremmest
og
først
som
Beatgenerationen,
fænomenet

medenlitterærbevægelsei1950'ernesUSA,centreretomkring
William S. Burroughs, Allen Ginsberg'og Jack Kerouac'

T**

- KØbenhavn
Rapport fra arbeidsgruppen om juridisk kønsskifte'
: Justitsministeriet,20T4. -77 s'

en kønsskifteoPeration.

u

sande ieg'
Vraa, Nicolai og Gustav Andersen Salinas: Gustav: mit
- KØbenhavn : Bogkompagniel,20l'4' - 200 s' : ill'

sit liv' En
Realitystjernen Gustav fortæller om sin opvækst og
der
trøstespisning'
om
barndom præget af en voldelig stedfar,
blev
han
terror
psykiske
den
udviklede sig til en spiseforstyrrelse,
den
og
lmperial'
på
Hotel
tjenerelev
udsat for dagligt i fire år som
kæreste'
en
og
fyre
på
utro
både
budt
svaere kærlijhed, der har
også om de
der viste sifat være lystløgner' Gustav fortæller
livet som realitystjerne har haft for ham'
barske konsekvenser,
B*

2014' - 243 s'
Wall, Mick: Lou Reed: L}42'2OL3' - Aarhus : Klim'

:

ill. (ore. USA 2013)
og
Biografi om rocklegenden Lou Reeds karriere som musiker
den
acceptere
ikke
foraeldrene
kunne
17
var
san-gskriver. Da han
de
sendte
hvorfor
søn,
deres
af
side
åbe-ntyse homoseksuelle
ham til behandling med elektrochok'

OM,,NYE BøGER 2OI4"
ListenerudarbejdetafStøtteforeningenLGBTBiblioteket(SBIBL)foratskabeinteresseforbøger

pådansk,somomhand|",o,,,"..,lesbiske,biseksuelleogtranspersoner-ellerharenqueer
vinkel På køn og seksualitet'

på det

udgivet i 2OL4 ogtilgængelige
og faglitterære bøger'
Listen omfatter både skønlitteratur
danskebogmarked.LGBT-temaetkanværegennemgåendebådeihelebogenellerudgøreet
markant sidetema'

BøgernepålistenerikkenØdvendigvisafsærlighøjkvalitetellerlødighed,ogenkeltetitlerkan
for ligeværd'
LGBT-miliøet og kampen
fordømmende holdninger til
også udtrykke negative;iler
indhold' Derfor

,"ning om bøgernes
hver læser må danne sin Jg"n
Vi er af den opfattelse, at
liste' Men brug de små omtaler
finde frem til' *-"a Oa årets
kan
vi
bøger'
relevante
kommer alle
holdninger eller vinkler'
som et fingerpeg om særlige

God laeselYst
Hilde og Sqnne
Bengt, Biorne, Bodil, Evo, Gert'

Temakoder

* = undertema
L=

lesbisk

B = biseksuel

**

/

SBTBL

bestyrelsen

= hovedtema

G = bøsse

T = transperson eller interseksuel

U = børne- eller ungdomsbog

hjemme i
@ = en bog vi synes hører

toppen af

LGBT

af kvaliteten'
litteraturen' enten på grund

historienellerbetydninr"n''o..ndennebogharhaftellerforventesatfåformangeafos'

