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Listen er udarbejdet af Støtteforeningen LGBT Biblioteket (SBIBL) for at skabe interesse for bøger
på dansk, som omhandler bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - eller med en queer

vinkel på køn og seksualitet.
Listen omfatter både skønlitteratur og faglitterære bøger, udgivet i 2015 og tilgængelige på det
danske bogmarked. LGBT-temaet kan være gennemgående i hele bogen, eller det kan udgøre et

markant sidetema.
Bøgerne på listen er ikke nødvendigvis af særlig høj kvalitet eller lødighed, og enkelte titler kan
også udtrykke negative eller fordømmende holdninger til LGBT-miljøet og kampen for ligeværd.
Vi er af den opfattelse, at hver læser må danne sin egen mening om bøgernes indhold. Derfor
kommer alle relevante bøger, vi kan finde frem til, med på årets liste. Men brug de små omtaler
som et fingerpeg om særlige holdninger eller vinkler.
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SKøNLITTERATUR
G+

Allende, lsabel: Ripper: krimi. - KØbenhavn : Gyldendal, 2015' 408
(org.
2014)
USA
s.

Amanda er 17 år og meget intelligent. Hun spiller computerspillet
Ripper med bl.a. sin elskede morfar og involveres i opklaringen af
nogle bestialske mord i San Francisco. En af de involverede personer
er Danny D'Angelo, en vidtløftig bøsse og dragqueen, som er tjener
på stamcaf6en Rossini.

- Helsingør
i Aspthårn, Åsa: Kunsten at have sygt lave forventninger'
:ABC,2015. -2LLs. (Org. Sverige 2014)
Emanuel Kent fortæller i hverdagsfilosofiske termer om en L5-årig
drengs problemer med at passe ind, om den første forelskelse, det
første kys og den første brandert'

G*t

Aubertin, Ren6 (pseud. for Erik Hansen): Den sicilianske hund og de
to agenter. - Odense : Mellemgaard, 2015. - 54 s'
"Humoristisk krimi" hvor den mandlige navnløse fortæller sammen
sin medagent og kæreste Joe Blunt gennem 24 timer optrævler en
mulig våbenhandel og en pædofiliring. Handlingen foregår på
Sicilien, hvor mafiaen stadig gør sin indflydelse gældende'
Fortsættelse lil Atice, kotten og den meget hemmelige agent (21t3l'

TU+T

Bjorck, Marja: Dreng. - Aarhus :Turbine, 2015. - 176 s' (Org' Finland
2013)

Marion vokser op som pige, men føler sig inderst inde som en dreng
vil kaldes for Makke. Det giver hende store problemer og helt
umuligt bliver det, da kroppen udvikler sig i en mere kvindelig
retning under puberteten.

og

LU**
Blatt, Thomas Marco: Hvis du lyver. - Aarhus : Turbine, 2015. - 1"16 s.
(Org. Norge 2014 )
Klara på snart l-2 år aftaler at være kæreste med Matias, selvom hun
ikke er forelsket i ham. Det er nemlig alt for svært at indrømme, at
hun er forelsket i den to år ældre pige, Sofie.

GU*+
Bruijstens, Miriam: Storm. - KØbenhavn
(Org. Holland 2014)

:

Turbine, 2015. - 100 s.

L2-årige Storm bor sammen med sin far og storesøster i en lille by
ved kysten. Han elsker at surfe og er altid sammen med sin bedste
veninde Mara. Storm har et dejligt og ubekymret liv - indtil han
pludselig bliver forelsket i klassens nye dreng, Will. Hvad betyder
det, og tØr han sige det til nogen?

GU**
Brunt, Carol Rifka: Lad ulvene komme . - København : Lindhardt og
Ringhof, 20t5. - 429 s. (Org. USA 2012)

Midt i 1980'ernes New York er 14-årige Junes bedste ven og
fortrolige, den homoseksuelle onkel og kunstmaler Finn, blevet syg
af aids. Da han kort efter dør af sin sygdom, får hun kontakt med
onklens kæreste Toby, som familien ellers ikke vil vide af. Sammen
udvikler de et venskab parallelt med, at June lærer mere om sig selv
og ikke mindst om sine kærlige følelser for onkel Finn og Toby.

B**
Cain, James M.: Serenade: roman. - KØbenhavn : Rosenkilde, 20L5,
21,0 s. (org. USA 1937)

Operasangeren Jack Sharps karriere trues, da han bliver
konfronteret med sin mandlige elsker og fortid. Han presses til at
genoptage affæren - hvorefter hans nye kæreste, Juana, tager
affære. Flere udgaver.

I

B*

Carofiglio, Gianrico: På kanten af sandheden. - Espergærde : Hr'
Ferdinand, 2015. - 297 s. (Org.ltalien 2014)
Krimi. Forsvarsadvokat Guido Guerrieri skal hjælpe en ven og
dommer, der er anklaget for at have modtaget bestikkelse' Den
komplicerede sag løser Guerrieri kun ved hjælp af sin gode kollega
Tancredi og den smukke og biseksuelle privatdetektiv Annapaola
Doria.

G*
Celestini, Ascanio: Jeg går i gåsegang. - Odense : Meloni, 2Ot5' - 236
s. (Org. ltalien 2011)
Samling af 42 kortprosatekster og essays af den italienske

i performer, forfatter og samfundskritiker. De handler om italiensk
politik, angst, laden stå til, homofobi og racefordomme.

GBU+

Clare, Cassandra (pseud. for Judith Rumelt): Den himmelske ilds by'
- Valby : Borgen, 2015. - 635 s. (Org' USA 2014) (Dødens

instrumenter;5)
Fantasy-serie. Bag den almindelige verden gemmer sig en magisk
verden fyldt med dæmoner, varulve, vampyrer og ikke mindst
gruppen af unge skyggejægere med 16-årige Clary Fray i spidsen'
Omkring hende er bl.a. den homoseksuelle Alec, hans kæreste den
biseksuelle Magnus og ikke mindst Clarys bror Jace, som Alec i de
første bind af serien er meget forelsket i. Forholdet mellem Alec og
Magnus udvikler sig igennem serien; det er i krise i bind 4 og 5, men
i bind 6 finder de

atter sammen.

G**
Cunningham, Michael: Snedronningen: roman. - København
Gyldendal, 2015. - 253 s. (org. UsA 2014)

:

Det er vinter i et nedslidt kvarter i New York, hvor brødrene Tyler og
Barrett begge overvejer, hvad de skal med deres liv. Tyler sniffer
kokain og venter på sit musikalske gennembrud, mens Barrett
endnu en gang er blevet forladt af sin mandlige kæreste.

T**

Ebershoff, David: Den danske pige. - 2. udg' - København : Lindhardt
og Ringhof, 2015.' 395 s. (Org. USA 1999)
Roman bygget over det danske kunstnerægtepar Gerda og Einar
Wegeners liv og skæbne. Som den første nogensinde fik han
foretaget en kønsskifteoperation i Tyskland i 1930'erne og
forvandlet til Lili Elbe. Første udgave udkom på dansk i 1999'

i

Filmatiseret.

G*
Frank, Niels: Tristhedens historie: ti portrætter' - København
Gyldendal, 2015. - 152 s.

:

portrætter af personer eller typer'
kummerlighed' Der er hentet
tilværelsens
udforskes tristessen og
selv, bl'a. i portrætterne af den
forfatteren
og
familie
inspiration fra
I

ti fortællinger, som

også er

triste, bøssen og den erindrende,

i
I

G**

DØden'
Gardell, Jonas: TØr aldrig tårer bort uden handsker: 3' bind'
- København : Tiderne Skifter, 2015. - 295 s' (Org Sverige 2013)
i
Rasmus og Benjamin, Lars-Åke, Seppo, Bengt og Paul bor
må
de
og
ovre,
er
tid
kærlighedens
Stockholm. Uskyldens og

kæmpe, ikke bare mod fordomme og snæversyn, men mod den
gjorde livet
dræbende aids, der dag for dag skræller det af dem, der
værd at leve trods alt. Filmatiseret som TV-serie'

L**
Gerhardt, Maria: Amagermester: digte' - København : People's
Press, 2015. - 72 s.
L

I En dietsamling som med Amager som scene og afsæt i sportens
på banen - lige imellem
I ,.rA"n fortæller om det præcise sted midt
og kvinder sig frem'
mænd
I r.nand oe kvinde. Som hooligans læner
pubertet'
barndom,
igennem
jeg'et,
følges
som
I pifter og flår i
at
være den
om
handler
Det
forældreskab'
I voksenfest og eget
at vinde' hvor
om
handler
Det
præstation.
om
handler
Det
I U.Ort..
I forvirrende det end måtte være.
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LGB**
Grjasnowa, Olga: Et ægteskabs mangel på juridisk skarphed:
roman. - KØbenhavn : C&K,2015. - 235 s. (Org. Tyskland 2014)
Balletdanseren Leyla og Iægen Altay har indgået et
proformaægteskab, for som hhv. lesbisk og bøsse var det ikke nemt
for dem i hjemlandet Aserbajdsjan, også selv om de nu har et friere
liv i sammen og hver for sig i Berlin. Da Leyla forelsker sig i den unge
amerikanske kvinde Jonoun, starter et trekantdrama, som f6rer dem
tilbage til Baku og Aserbajdsjan.

B*

Grosell, Rikke:Vidunderlige skam. - København : Wingman Books,
2075. - 229 s.
Julie og Morten har et aktivt, åbent og stadig mere grænsesøgende
sexliv. De har begge elskere/elskerinder, men Julie ønsker også at
udleve en fantasi om at blive prostitueret. Nu starter en rejse ud i et
seksuelt grænseland, hvor synd, skam og lyst er stærke elementer,
men kan hun blive ved, og er det stadig fordi hun har lyst?

G*
Guillou, Jan: Blå stjerne, - Aarhus : Modtryk, 2015. - 430 s. (Org.
Sverige 2015) (Det Store Århundrede; 5)

Fortællingen er nu rykket op til tiden omkring 2. verdenskrig, hvor
en ny generation af familien Lauritzen kommer på banen. Lauritz' to
døtre Johanne og Rosa involveres i modstandsbevægelse, og fra
både Norge og ikke mindst Sverige kæmper de for at bringe norske
jøder i sikkerhed. Deres ynglingsonkel - den homoseksuelle Sverre er som sine brødre kun en perifer biperson i dette bind af
fa

miliekrøniken.

L**
Holmegaard, lda: Emma Emma: roman. - KØbenhavn : Gladiator,
2015. - 114 s.
Emma og Agnes er barndomsvenner og tilbringer sommerferien
sammen. Kærlighed og venskab bliver pludselig svær at adskille i
fascinationen af den anden.

G*
Jacobsen, Steffen: Et bjerg af løgne: spændingsroman. - København
: People's Press, 2015. - 386 s.
En chefgeolog myrdes og en

vigtig usb-nøgle forsvinder - noget der

truer det store danske firma Nobel Oil. I første omgang ligner det et
homoseksuelt stævnemøde, som er gået galt, men da Michael
Sander hyres ind for at finde usb-nøglen og vælter det snart med lig,
løgne og brutale optrin ud af alle tænkelige skabe.

GB**
Jensen, Anton: Eventyret. - København

:

Saxo Publish, 2015. E-bog

En homoseksuel fyr på 20 år, bliver tiltrukket af en pige. Man følger
hans omvendte "eventyr", hvor han slår tvivl om sin seksualitet.

TU*
Jensen, Merete Martin: Lucas og det lyserøde tylskørt / illustreret af
Maria Ratje. - Lystrup :Tulle Tutu Børnebøger, 20L5' - upag' : ill. Ebog
Børnebog for de 3-7 årige. Lucas bliver drillet i børnehaven, og
damen i supermarkedet tror, at han er en pige' Men Lucas er
ligeglad. Han elsker sit lyserøde tylskørt.

L**
July, Miranda: Den første onde mand: roman. - KØbenhavn
Politiken, 2015. - 262 s. (Org. USA 20L5)

:

Cheryl er en midaldrende kvinde i krise. Hun er også en narcissistisk
ordensrytter, som på mange måder bliver væltet omkuld, da Clee,
hendes lidt snuskede og rodede modsætning, flytter ind i
lejligheden. For Clee bliver det også en udvikling frem mod
erkendelsen af sin egen lesbiske identitet.

B*

Kinnunen, Tommi: Fire veje mødes. - København : Rosinante, 2015'L24 s. (Org. Finland 20L4)

dysfunktionel familie præsenteres gennem flere generationer og
over 100 år. Den enlige jordemoder Maria og hendes datter Lahja er
omdrejningspunktet for udviklingen af de fire fortællinger, som er
præget af fortrængninger, tabuer og skjult homoseksualitet.
En

L*+

Kjellstrom, Josefin: Over skyerne er himlen altid blå. - Odense
Mellemgaard, 2015. - 300 s.

:

Rikke er revisor og har en sønnen Viktor sammen med Mads.
Hverdagen er travl, og lidenskaben er begrænset i det ellers kærlige
aegteskab. Rikkes manglende lyst til sex frustrerer Mads, og da Rikke

opdager hans utroskab, går ægteskabet i stykke. I en ny hverdag
med delebarn og nye forhold begynder Rikke at gå til fitness, og her
møder hun den lesbiske fitnessinstruktØr Clara. Hun konfronterer
Rikke med en ny side af sig selv. Mens Rikke kæmper med sin
identitet og beskyldninger om at være lesbisk, frygter Clara, at hun
blot er turist i 'lebbeland'.
B**
Kjær, Esben Weile: Alting sker så meget. - KØbenhavn : I DO ART
Books, 2015. - 112 s. : ill.
Digte. I tekst og billeder skildres en gruppe af storbyens unge fra
1990'er-generationen, der har en grænsesøgende tilgang til natteliv,
køn og seksuel identitet.

LU**
Kuipers, Alice: Vores død. - København : Alvilda, 20t5. - 173 s. (Org'
usA 2014)
Callies bedste veninde lvy flyttede fra byen for tre år siden, uden så
meget som at sige farvel. Nu er hun pludselig tilbage og de to piger
genopdager deres venskab. Men noget i fortiden skygger, alt imens
Callie kommer overens med sin seksualitet og præference for andre
piger.

Gr
Lee, Mara: Future perfect. - KØbenhavn : Rosinante, 2015. - 420

s.

(Org. Sverige 2014)
Fire umage sjæle finder hinanden i den skånske by Bråklinge. Dora
og hendes to sønner, Trip og Lex, drages mod pigen Chandra - et
forbyttet barn fra nabobyen. Alle er de stemplede i omverdenens
Øjne, og sammen hvirvles de ind i en kærlighedsrus, som vækker

mistro, ondt blod og forstødelse. Lex vinder en tegnekonkurrence,
får pengene til en tur til Paris. Her ender han som model og
efter fornedrelse på fornedrelse også som trækkerdreng'

og Trip

T+

Leikvoll, Jan Roar: Sangfuglen: roman. - Vordingborg : Vild Maskine,
2015. - 188 s. (Org. Norge 2013)
I en ikke nærmere angivet fremtid har kvinderne magten, og de
fleste af mændene er fordrevet til de omkringliggende skove, men
enkelte holdes på bordeller til avlsformå1, Jakoba har den smukkeste
sangstemme, men er i virkeligheden er en dreng, hvis mor har holdt
hans køn skjult og opdraget ham som en pige. Som teenager
spekulerer han over sin identitet og hvem mændene i skovene
egentlig er. lmens planlægger Jakobas mor en operation for sønnen,
der skal sikre hans fremtidige liv og status som kvinde i byen.

B*

Leine, Kim: Afgrunden: roman. - København : Gyldendal, 2015. - 595
s.

Tvillingebrødrene Kaj og Ib rejser til den finske borgerkrig i 19L8, og
krigens vold og meningsløsheder mærker dem for resten af livet.
Romanen følger deres historie op gennem mellemkrigstiden og den
spirende nazisme og kulminerer under modstandskampen i
KØbenhavn. lb er biseksuel og har bl.a. et forhold til Edvin, som
under besættelsen bliver en slags banemand for tvillingebrØdrene.

GU* *

Levithan, David: Hold me closer: Tiny Coopers historie: en musical i
romanform eller en roman i musicalform. - KØbenhavn : Politiken,
2015. - 21,2 s. (Org. USA 2015)
Tiny Coopers liv er en musical, eller burde sikkert være det. Tiny gør
op med alle, der er det mindste bøsseforskrækkede og fortæller i
musicalform om sit liv, sine mange ekskærester, ikke mindst Will
Grayson. Selvstændig fortsættelse til Will Groyson, Will Groyson
(dansk udg. 2014).

**

GU

Liebst, Mark: Nikolaj: bøsser, bumser & beskidte sokker. - S. l.
Books on Demand, 2015. - 156 s.
15-årige Nikolaj går i niende klasse og er for alvor pubertertsramt,
meget genert og uden ret mange venner. lført sin grønne T-shirt og
de hvide tennissokker gemmer han sig i sine drømme. Udover det er
han bøsse og håbløst forelsket i Jannikfra sin klasse. Det er der
næsten ingen der ved. Men en meget varm og yderst pinlig dag i
april sørger hans klasselærer Lisbeth for, at Nikolaj bliver nødt til at
se

virkelisheden i øinene...

G**
Louis, Edouard: Færdig med Eddy Bellegueule. - København
Rosinante, 2015. - 219 s. (Org. Frankrig 2014)

h,,

:

Selvbiografisk fortælling om Eddy Bellegueule der ikke er som de
andre drenge i den lille nordfranske flække, hvor han vokser op.
Hans eneste chance er enten at prøve at passe ind eller at rejse væk.

I

GU*
Lundme, Tomas Lagermand:Amager halshug: en ungdomsroman. København : Byens Forlag, 2015. - 126 s.
14-årige Thomas er ked af det og vred over at været tvunget til at
forlade barndomsbyen, hvor alt var godt. Nu er han flyttet med sine
forældre tilAmager og gider ikke starte i den nye klasse, hvor
Andrea ellers viser interesse for ham. Men hendes bror Morten
arbejder på museet med alle de fantastiske tegninger, så måske er
hun alligevel okay. Langsomt forstår Thomas også, at han nok er lidt
ligesom Morten, en dreng som godt kan lide andre drenge.
G*
Lynge Larsen, Dorthe: Vejen

Mellemgaard, 2015. - 204

å

I

B

til

Lochmaddy. - Odense

:

s.

Paul er en ung mand fra Midtsjælland, som kæmper med lavt
selvværd og mobning på grund af overvægt. Da han bliver fyret og
samtidig ved et tilfælde opdager, at han er adopteret og kommer fra
Ydre Hebrider, beslutter han sig for at finde sine rødder. I Edinburgh
møder han Bruce og Claes, som tager med ham til fødebyen
Lochmaddy, hvor familiehemmeligheder er gemt og nye sider af
ham selv kommer til overfladen. Fortsættelse af Brombærår (2012).

Bt
Madsen, Bodin: Når man kradser i et sår. - København
Skriveforlaget, 2015. - 355 s.

:

På en aftentur i H. C. Ørstedsparken møder den unge stewardesse
Bora den mystiske Pee Wee og snart begynder et spil med begær,
lyst og besættelse, hvor hun overlader al kontrol til Pee Wee. Men
han går ikke efter et parforhold og foretrækker i stedet at dyrke smuniverset med sin engelske slavefyr.

L**
Munch, Heidi: Lad håbet leve: en bog om tro på kærlighed. København : Books on Demand, 2015. - 280 s.
Maiken er i 30'erne og er usikker på kærligheden efter at være
blevet svigtet af sin kæreste. På en skitur til Frankrig møder hun den
smukke skiinstruktør og livredder Britt, som hun forelsker sig
hovedkulds og voldsomt i. Forelskelsen og den erotiske tiltrækning
er gensidig, men en ulykke i bjergene sætter Britt på en prøve, om
hvorvidt hun tør tro på håbet og satse alt på kærligheden.

LU*+

Munch Christensen, lna: Nielsine: roman. - København : Gyldendal,
2015. - 172 s.
Nielsine er ved at tage en HF-eksamen men har svært ved at finde
ud af, hvem hun selv er. Hun kæmper med angst og et dramatisk
følelsesliv med kærester, ekskærester og hemmelige forelskelser i
kvinder.

GU* *

Nelson, Jandy: Jeg henter solen ned. - København : Gyldendal, 20L5
- 458 s. (Org. USA 2014)

Jude og Noah er tvillingebrødre og uadskillelige, indtil de som 13-

årige en sommer kommer helt på kant af hinanden. Noah fortæller
forløbet op til bruddet, mens Jude som 16-årig ser tilbage på den
famøse sommer, hvor broderen forelsker sig i den charmerende
nabosøn Brian, og han selv sværmer for Oscar, en rigtig bad-boy på
motorcykel.

L*+

P6rez-Reverte, Arturo: Den tålmodige snigskytte. - København
Cicero,2015. -222s. (Org. Spanien 2013)

:

Sniper er en Iegendarisk trendsættende graffitikunstner, som ingen
rigtig kender. Alejandra, alias Lex, er kunsthistoriker i 30'erne med
speciale i gadekunst - og åbent lesbisk. Hun påtager sig opgaven at
opspore Sniper for et kunstforlag, men også andre med
hævnmotiver er på sporet af ham.

Lr
Pilgaard, Stine: Lejlighedssange: roman. - København : Samleren,
2015. - 217 s.
En ung kvinde flytter med sin kæreste ind i en andelslejlighed i
Århus. Hun laver lejlighedssange og kommer derigennem tæt på de
andre beboere i foreningen. Med humor fortæller hun om skæbner
og møder i dagligdagen.

G**
Rasmussen, BjØrn: Ming: digte. - København : Gyldendal, 2OlS. - 87
q

Digte om hvordan en sorgpsykose kan overtage et melankolsk sind.
Fortælleren Bjørn flytter i kolonihavehus med sin mand. De skal
snart giftes, men i hemmelighed tager han tilbage til sin gamle
lejlighed. I en hashrus overtaler den døde far Bjørn til at droppe den
medicin, som han får mod sin psykiske lidelse. Et sammenbrud
starter, og krisen fører til indlæggelse. Senere bliver han dog
udskrevet, får sagt farvel til sin far og bliver gift med sin mand.
G*
Rifbjerg, Klaus: Besat: fortællinger. - København : Gyldendal, 20L5.
167 s.
Gennem 10 fortællinger, der veksler i form og længde, kredser
Rifbjerg om begreberne "besat" og "besættelse". Konkret i
forbindelse med tyskernes besættelse af Danmark og mere

overordnet i forhold til følelser. I den kafkaske historie om
ægteparret lb og Muks, som finder sted i en ikke så fjern fortid, er
der skjult homoseksualitet og et afsluttende selvmord.

:"--
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G*
Roes, Michael: Venskabets historie' - København : Vandkunsten'
2015. - 344 s. (Org. TYskland 2010)

Tichy i
Omkring tusindårsskiftet ankommer Matthias til badebyen
finder
men
han
terror,
og
politisk
uro
er
Der
Algeriet.
det nordlige

sammenmeddenstuderendeYanis,sombliverhansstøtteognære
ven i de fremmede omgivelser. Der er latente homoerotiske toner
for
deres venskab og i den ømme kærlighed, som de udviser over

i

hinanden.

T+

Rostrup, Henriette: Det år vi gik til begravelser: roman' København
: Politikens Forlag, 2015' 312 s.
Forfatterspiren Julie forlader Kokkedal og traumatiske
som
barndomsminder for at finde friheden og eventyret i New York
til
kvinde
enlig
som
sig
Jewel Temper. Hun bliver mor og knytter
underboen Mr Velazquez, der som transvestit ikke bare bliver
barnepige men også mor, far, mormor og morfar for den ellers
familiesky Julie. Efter ti år i storbyen kommer en pakke uafsendte
breve skrevet af hendes afdøde mor, og en forløsning af de
problematiske familierelationer kan begynde'

G*

for Linda Olsson og Thomas Sainsbury): Der er
noget råddent: thriller. - Frederiksberg : Aronsen, 2015' 326 s'

Sarafis, Adam (pseud.

(Org. New Zealand 2015)

Mekanikeren Sam Hallberg - med en interessant fortid som
terrorismerådgiver - opsøges af den prostituerede Jade, hvis
homoseksuelle ven er død under mystiske omstændigheder'
Sam
Sammen med erhvervsjournalisten Lynette Church undersøger
EU's
med
svindel
råddenskab,
dødsfaldet og får indblik i storpolitisk
i
lrak'
krigsforbrydelser
fødevarekvoter og britiske soldaters

GU**
Scelsa, Kate: Fans af

det umulige liv. - København : Alvilda, 2015.

-

368 s. (Org. USA 201s)
Efter sin depression føler Mira sig kun velfungerende, når hun er
sammen med sin bøsse-bedsteven, Sebby. Da livet i Sebbys
plejefamilie bliver problematisk, skaber han sammen med Mira en
magisk verden af ritualer og improviserede roadtrips, som skal
reparere hullerne i deres liv. Jeremy - skolens kunstnørd - tiltrækkes
af denne lyshårede og ranglede fyr med et glimt af ballade lysende i
Øjnene. Efterhånden begynder han også at forstå de bånd og
hemmeligheder, som beskytter dem mod omverdens uforståenhed.
LGU**

Schiffer, Miriam: Hele familien. - Espergærde : Lamberth, 201,5. - 28
s. : ill. (Org. USA 2015)
Billedbog. Sofie bor i en regnbuefamilie sammen med sin far og hans
kæreste Palle, men hvem tager man så med, når man skal fejre Mors
dag i klassen?

\r'
Sedaris, David: Forstå diabetes med ugler: essays osv. - Espergærde
: Hr. Ferdinand,2OtS.- 263 s. (Org. USA2014)

Med udgangspunkt i forfatterens opvækst som barn i et konservativt
amerikansk miljø - og senere som samfundskritisk, venstreorienteret
bøsse - leveres i en række fortællinger en kærlighedserklæring til
livet og de mennesker, som omgiver os. Det er pakket ind i
sarkastisk humor og skarp social kritik med blik for hverdagslivets
absurde og skæve vinkler.
T*x
Smith, Ali: Begge dele. - KØbenhavn : Tiderne Skifter, 20L5. - 2lL +
192 s. (Org. Storbritannien 2014)

to perspektiver om den italienske
renaissancemaler Francesco del Cossa, der tiltrækkes af den
androgyne dreng, som beskuer hans værker. Mennesker og køn herunder Francesco selv - er dog ikke altid, hvad de synes at være,
eller også rummer de det hele! Den 16-årlge Cambridge-pige George
kæmper med at komme ovenpå efter sin mors pludselig død, imens
hun tager sig af sin yngre bror og en alkoholisk far. I sin sorg bliver
hun på tilsvarende vis draget af Francescos maleri 5t Vincent Ferrer,
som hun må tage til London for at studere nærmere.
To fortællinger fra

..

G**
fra Frelsens Hær: roman. - Farum : Arvids,
(Org.
Frankrig 2006)
2015. - 124 s.

Taia, Abdellah: Englene

Udviklingsroman itre dele om marokkanske Abdellah, der drømmer
om Europa, om litteratur og ikke mindst om kærlighed. Han finder
ud af sin egen homoseksualitet og efter et forhold til en europæisk
forsker, kommer han til Geneve for at læse på universitetet.
Filmatiseret.

G**
Thykier, Mikkel: Fanculo crepa: Mikkel Thykier: essays, poesi. Aarhus : Antipyrine, 20L5. - 240 s.

I

l

Tematisk arrangeret essay- og digtsamling om seksualitet, der ikke
harfundet sit'territorium', dvs. ikke kan finde sig tilrette i en
subkultur. Der er dybtgående og kontrasterende læsninger af især
Niels Frank, Morti Vizki, Villy Sørensen, og Annie Proulx's Brokeback
Mountain/Ang Lees filmatisering af samme. Mellem essayene er
indskudt kortere og længere prosadigte, som i en mere direkte og
lyrisk henvendelse adresserer temaer, problemstillinger,
sårbarheder, udsatheder og længsler fra essayene.

l

Gx*
Versteeg, Wytske: Boy. - KØbenhavn : Turbine, 2015. - 254 s. (Org.
Holland 2014)

Adoptivsønnen Boy begår selvmord, og moderens sorg bliver
altødelæggende for hende. Hun rejser langt væk og finder ud af,
hvad der skete den sidste tid i Boys liv og ikke mindst de sidste
timer, inden han forsvandt.

L**
Zahle, Vilhelmine: Vildsomme veje. - Humble : Arne Herløv

Petersen,20L5. E-bog
lndeholder to historier, hvor af den ene - Også en kærlighedshistorie
- handler om en ung kvindes dybe forelskelse i en anden kvinde.
Udkom 1. gang i L890. Flere udgaver.

l

Zola, Emile: Nana. - Brønshøj : Radius, 2015. - 334 s. (Org. Frankrig
1880)

Erotisk roman om den unge og sensuelle Nana, der med sin
ligefremme skønhed og begær forfører både mænd og kvinder. Som
kurtisane færdes hun i 1870'ernes parisiske teater- og
underholdningsverden. Flere udgaver. Filmatiseret.

Aakeson, Kim Fupz: Hvidt og blidt & kridt / illustreret af Cato ThauJensen. - København : Gyldendal, 2015. - 44 s. : ill.
Billedbog. Fortælling om en dreng, der bytter sin lillesøster væk til
tandfeen. Den tykke tandfe - som er en mand i tylskørt og stiletter tager både hans rokketand og den irriterende lillesøster med til sit
store tandslot. Men når man nu alligevel elsker sin søster (selvom
hun er irriterende), så må man hente hende tilbage. Og det gør
drengen - han må ud blandt nattens væsener, der kommer frem i
mørket: enhjørninger, nisser, fortryllede frøer og engle.

FAGLITTERATUR

T;r
Andreasen, Malene: At blive et helt menneske: om mit liv og min
lange rejse mod erkendelsen. - 2. udg. - Valby : Lykkemalene, 2015.
- 28 s. : ill. E-bog
Selvbiografisk fortælling om den lange vej fra at være født som
dreng - et køn som ikke passer til hendes person - frem til at blive
den kvinde, som hun er i dag.

G+

Bjørn Wiinbla d / red. Christian Gether, Stine Høholt og Julie
Thaning Mikines. - lshØj : Arken, 2015. - 146 s. : ill'
Udgivet i anledning af udstilling på Arken. Wiinblad (1918-2005) var
keramiker, designer og maler og kendt for sine fabulerende værker,
hvor menneskefigurerne har runde ansigter, mandelformede øjne
og trekantede næser. Han var meget selskabelig og omgav sig
gerne med smukke, kendte kvinder men skiltede ellers aldrig med
sin seksualitet, som var rettet mod andre mænd.

u
Evers Poulsen, Thomas og Kurt Lassen: Vild med
København : Gyldendal, 2015. - 288 s. : ill.

stiletter' -

Fra barnsben har Thomas Evers elsket at danse. Hele Danmark har

efterfølgende lært ham at kende gennem 11 sæsoner "Vild med
dans", hvor han har fået forskellige kvinder til selv at finde dansens
glæder og blive vilde med stiletter. Thomas fortæller om
omkostningerne ved som dreng at sætte dansen, Barbie-dukker og
kjoletegning over Lego-klodser og fodbold, og om at finde sig selv
som homoseksuel.
LGB*

Friis, Elisabeth: Eros: lemme-løsning og bevingede ord i græsk
kærlighedspoesi. - København : U Press, 2015. - 199 s'
Erosbegrebet i den oldgræske filosofi og litteratur dækker bredere
end den nutidige opfattelse af sex og kærlighed' Forfatteren
foretager en række læsninger og analyser af erotikkens billesprog i
den oldgræske litteratur.

LGBT**
Følner, Bjarke, Mikkel Dehlholm og Jasmin Maria Christiansen:
Nydanske LGBT-personers levevilkår: rapport. - København : ALS
Research på vegne af Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling, 2015. - 129 s. + bilag
Rapport om LGBT-personers levevilkår i etniske minoritetsmiljøer
Danmark, samt om de problemstillinger, der præger hverdagslivet
for nydanske LGBT-Personer.

i

G**
Fønns, Thyge Christian: Mikael Melbye - Sjælebilleder Soul lmages.
- Odense : Kle-art, 2015. - 21"9 s. : ill.

Operasanger, scenograf og kunstner Mikael Melbye har i anledning
af sin 50 års fødselsdag fået samlet et retrospektivt udvalg af sine
malerier. Det er et kunstnerliv i ord og billeder fra den spæde start i
1980'erne til en fuldt udfoldet karriere i dag.

T**
Gerda Wegener / red. Christian Gether, Stine Høholt, Andsrea Rygg
Karberg, Amalie Grubb Martinussen. - lshøj : Arken, 2015. - 90 s, :
ill.
Kunstmaleren Gerda Wegener (1885-1940) brød med de

traditionelle kønsrelationer mellem maler, muse og model, når hun
i sine malerier skildrede kvinders skønhed med lige dele indlevelse,
forståelse og fascination. Hun var gift med maleren Einar Wegener,
der som en af de første i verden fik en kønsskifteoperation og
skiftede identitet til Lili Elbe. Udgivet i forbindelse med udstilling på
Arken (2015-2016).

G**
Hansen, lvan: Skizo. - Karlslunde: Nordrose, 2015. - 38

s.

Forfatteren blev som 19-årig diagnosticeret som skizofren. Forud
gik en fortvivlet søgen efter svar på årsagerne til det kaotiske sind.
En periode, hvor han også erkendte sin egen homoseksualitet. Efter
diagnosen fulgte et langt og turbulent behandlingsforløb i det
danske psykiatriske system.

LG

BT*

*

Holm Johansen, Katrine Bindesbø1, Bjarne Laursen og Knud Juel:
LGBT-sundhed: Helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser,
biseksuelle og transpersoner. - København : Statens lnstitut for
Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2075. - 99 s. E-bog
I denne rapport præsenteres resultater fra en undersøgelse om
helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og
transpersoner. Rapporten er bestilt af Københavns Kommune og er
tilgængelig online.

G**
Holst, Silas og Katrine Memborg: Helt ærligt. - KØbenhavn
People's Press, 2015. - 192 s. : ill.

:

Et kig bag facaden og ind bag husmuren, hvor Silas bor sammen
med sin mand Johannes og deres veninde Louise, som er mor til
deres barn. Hvilke udfordringer er der i denne familiekonstellation?
Og hvem er Silas Holst egentlig, foruden det vi ser i TV og på
scenen?

L**
lfanger, Karin: 1986: f6rste gang på FemØ. - S.l. : Eget forlag, 2015.
E-bog

E

Efter at have fået sin søn i 1980 springer forfatteren ud som lesbisk,
bliver skilt fra drengens far og flytter i kollektiv. Sommeren skal nu
tilbringes sammen med andre kvinder på ølejr på Femø. Hun
glædes over nu at være med i en gruppe, hvor hun føler at hun
hører til.

B**
Jones, Lesley-Ann: Freddie Mercury: den definitive biografi. Aarhus : Klim, 2015. - 330 s. ; ill. (Org. Storbritannien 20L1)
Biografi om den engelske legende og forsanger i Queen, Freddie
Mercury (1946-1991). Bogen giver et indblik i livet som rockstjerne,
hans arbejde med de store og ikoniske sange og de berømte
stadionkoncerter. Hans biseksualitet og død på grund af aids er
også en del af skildringen.

G+

Juncker, Ole: Sådan får du Ole Henriksens hjerne. - København
Perople's Press, 2015. - 181 s. : ill.

:

til hvordan man med neurovidenskabens hjælp på to
måneder kan få en gladere hjerne. Pessimisten og tv-produceren
Ole Juncker har altid været misundelig på Ole Henriksen, som er
kendt for sit sprudlende, positive humør. Derfor tager han ole
Henriksen under armen og besøger en lang række videnskabsfolk,
der skal give ham svaret på, hvordan han på to måneder kan få en
hjerne, der er lige så glad i låget som Ole Henriksens. Projektet blev
eså dokumenteret på TV 2i Jes vil være Ole Henriksen.
En guide

G**
Kassander, Knud (pseudonym): Thailand: medaljonens for- og
bagside. - Odense : Mellemgaard ,20L5. - 392 s.
Selvbiografisk og ligefrem skildring af forfatterens oplevelser i
Thailand, hvor han gennem ti år bestyrer en mindre gaybar med
flirtende boys, brutale politibesøg, anholdelse, udvisning og
ulovlige stoffer men også med loyale stamgæster og tætte
venskaber gennem årene. Som hvid mand (farang) iagttager han
den kriminelle side af det thailandske gay-miljø, og han ser løgne,
fortielser og forstillelser som en indgroet del af det lokale samfund.

T**
Klæstrup, Michelle: En guide for transkønnede: 2. - 2.udg.
København : Saxo Publish,2015. E-bog
Den 2. og opdaterede udgave af oversigtbogen for transkønnede,
deres venner og familien og for fagpersoner, som har brug for at
vide mere om transkønnethed og transformationen fra køn til køn

T**
Klæstrup, Michelle: Forklædt som mand: 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 sportstrænede
mand, som kvinderne faldt for - til den feminine velformede kvinde,
som måtte en tur til Thailand for at sige det sidste farvel til
mandigheden.

G**
Korsgaard, Thomas: Dengang jeg troede jeg var assistent for
Gustav. - København : Zetland, 2015. E-bog
Om realitystjernen Gustav Salinas (f. 1990) liv gennem seks
måneder, om botox-behandlinger, bartenderjobs og hvad der er
sandt og falsk i realityverdenen.

LG

BT*

s.

:ill.

*

LGBT-ligestilling på arbejdspladsen / af FIU-Ligestilling'
(FlU)' 2015' - 28
Uddannelser
lnterne
Københ-avn : Falbevægelsens

og kollegaer om
lnformations- og værktØjsmateriale til tillidsvalgte
på
ligestilling
transpersoners
og
lesbiskes, bøsseis, biseksuelles
a

rbejdsmarkedet.

LG**
- København : Sidespejlet'
Lundis, Bjarne Henrik: Må jeg være fri.
20L5. - 160 s. : ill.

fra

for danske homoseksuelle
I 17 korte kapitler belyses forholdene
kommer bl'a'
personligheder
kendte
række
En
vinkler.
forskellige
fortolkning
en
Nørgaard
med deås fortællinger' F.eks' kaster Lise

set med
på banen af en række centrale Matador-figurer
lesbisk i
være
at
om
fortæller
iromobriller, Camilla Andersen
han i så
hvorfor
om'
beretter
Pilgaard
topsport, og tv-værten Hans
ange år havde svært ved at acceptere sig selv'
LB*

*
lnuk og hendes

Mine drømme har en anden virkelighed: Charlotte
- Odense
forfatterskab / red. Marianne Larsen, Moritz Schramm'

:

- 338 s'
Syddansk Universitetsforlag,2Ol5'

med romanerne Maria
Siden sin dobbeltdebut som 17-årig i 1982
Lotte/Charlotte lnuk
forfatteren
har
Mia og Mona Måneskinsdatter
Forfatterskabet
litteraturlandskab
danske
rin helt egen i det
forhold til
dansk-grønlandske
over
spænder fra kæilighedsromaner
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og dyre-etiske temaer' Forf atte re ns nitt:.1.

,*r.t

kønspolitiske
danske
anses for vigtige eksempler på den nye

q'"t'-li§"ty''

Tf

Kabul' - København
Nordberg, Jenny: De forklædte piger fra
2014)
People's Press ,2015. - 371, s' : ill' (Ore USA

:

journalist sætter ord på historien og skæbnen for Kabuls
hun' hvad
"undergrundspiger". Gennem 5 års research undersøger
at rette blikket mod
der definerer en pige og en kvinde i dag ved
i verden Der er
Afghanistan - et af de mest kvindefjendtlige steder
eller har
mand
som
po'riå,a.r. af kvinder, der alle har levet et liv
En svensk

søn'
født en datter og ladet hende vokse op som en

Rostbøll, Grethe: Lord Byron: en europæisk frihedshelt.
København : Lindhardt og Ringhof, 2015. - 198 s. : ill.
Nøgtern og dokumentarisk skildring af den engelske digter og
levemand, Lord George Gordon Byrons (17gg-1824) liv og
forfatterskab. Biografien præsenterer hans store appetit på livet også det erotiske med forhold til både mænd og kvinder, herunder
hans korte og mislykkede ægteskab.

GL**
Slobodziuk, Sika Nuunu: Spring ud som Forældre: når mor elsker
en kvinde og far elsker en mand. - København : Saxo publish, 20j.5.
E-bog

Opslagsbog om praktiske, følelsesmæssige og lovgivningsmæssige
aspekter ved at være homoseksuel og forælder. Hvilken
konstellation skal man vælge, samkønnede eller deleforældre?
Hvordan finder man sin rolle som medmoder? Og hvilke rettigheder
har man som forældre? Der er interviews med homoseksuelle
forældre om de valg, som de har truffet for deres familie.

L**
Stein, Gertrude: Alice B. Toklas, selvbiografi. - København
Rosenkilde & Bahnhof, 2015. - 225 s. (Org. USA 1933)

:

Gennem sin livsledsagerskes øjne skildrer Gertrude Stein det
avantgardistiske miljø i Paris i de første årtier af 1900-tallet, hvor
deres fælles hjem i 27 Rue de Fleurus var arne- og mødested for
franske kunstnere og amerikanske forfattere, som her fandt
inspiration og intellektuelt modspil. Flere udgaver.

G**
Surrugue, Stephanie: Ambassadøren: historien om en amerikansk
drøm. - København : Gyldendal, 20L5. - 281 s. : ill.
I en række åbenhjertige interviews beretter den amerikanske
ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, om sit møde med Danmark
og danskerne, om vigtigheden af at udøve moderne diplomati og
om supermagten Amerikas nye rolle i verden,og ikke mindst om at
finde ud af, hvilken slags menneske man er, og hvad man vil bruge
sit liv til.
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