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O,m''NYE BøGER 2O7g'

Listen er udarbejdet af støtteforeningen LGBT Biblioteket (sBtBL)
for at skabe
interesse for bøger på dansk, som omhandrer b6sser,
resbiske, biseksueile og
transpersoner - eller har en ,,queer,, vinkel på køn og seksualitet.
Listen omfatter skønlitteratur og faglitteræ re bøger,som
er udgivet i 201-g og er
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 Iødighed, 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 relevan te bøger,vi kan finde
frem til, med på årets liste. så brug de små omtaler
sorh et fingerpeg om eventuelle
særlige holdninger eller problematiske vinkler på lcerlioentitlten
og miljøet.

God læselyst
Bengt, Bjorne, Evo, Gert, Hilde og Sonne

/

SBTBL

bestyrelsen

Temakoder

*

= undertema

L=lesbisk
B=

biseksuel

** = hovedtema
G=bøsse

T = transperson - transkønnet
U = børne- eller ungdomsbog

eller interkønnet tema

Andr6: Call me by your name: roman. - København
2018. - 302 s. (Org. USA 2007)

hge Elios bor med sine forældre ved den itolienske riviero'

:

En

Elios' Oliver
lmmer ankommer monden Oliver, som er lidt ældre end
der
opstår
Snort
lot bo der et stykke tid og hiætpe Elios'far.
brtiqnea og erotik imellem de to mænd' Filmatiseret.
l

Simona: Alt eller intet. - København : Flamingo, 2OL8. s. (Org. Sverige 2017)
orbejder i reklamebronchen og er konsliont dmgivet af tynde og
kvinder. Hun føter sig ikke smuk og tynd nok. Og hun tør slet
tro på, ot den lækre Adom også mærker en stærk tiltrækning'
bedste veninde er den tronsseksuelle Siri, der hor ekstraiob
bortender på en lesbisk bor i Sdder.
We

Bedqf Melen ned hemmelige forelskelser. - KØbenhavn
Z)18. - 359 s. (Org. USA 2017)

tørvæethemmeligtforelsket en

mosse gange - pgo- sin

ær hun sig ikke som kærestepotentiole. Men pludselig er
af to nuttede fyre, så måske er det nu, ot hun skol koste
ud i &t med den risiko, som der følger med. Hun og hendes
*illirryesøster Cossie er vokset op med to mødre, den ene
- den anden er bisekuel. Og deres far er en ukendt sæddonor'

Bec§ og David Silvera: Hvis det er os. - København
2OL8. - 448 s, (Org. USA 2018)

:

du på kærlighed ved første blik? På skæbnen, tilfældighedernes
universet og oft det der? Arthur og Ben mødes tilfældigt på et
men er det skæbnen eller deres eget hårde orbejde, der
den første forelskelse til kærlighed?

:

LBU**

Albertalli, Becky: Leah på offbeatet. - KØbenhavn : CarlsenPuls, 2018.
- 350 s. (Org. USA 2O!8) (2. del af Love, Simon)
Leah hør helt styr på beotet, når hun spiller på trommer i sit pigeband.
Leoh er biseksuel, men det ved kun Leoh og hendes mor. Leoh må
sonde, ot det ikke er helt nemt ot holde tokten, når man er ved at
udvikle et crush på en veninde.

GU*
Bahnson, Annie: Hvor solen skinner om natten. - København
CarlsenPuls, 2018. - 263 s.

:

Efter studentereksomen rejser pigerne Freddy og Lulu på ferie i
Grækenland. På en græsk Ø krydser de spor med Hobib, der er flygtet

fro

Syrien

for ikke ot blive indkoldt til hdiren. Hon vil gerne til Danmork

for ot blive genforenet med

sin kæreste, Jomil, der også er f lygtet fro
et regime, hvor homoseksualitet er en dødssynd. De efterfølgende
uger viser, hvordon frihedens udtryk ofhænger af, hvem der

GB**
Baldwin, James: Giovanni's værelse: roman. - KØbenhavn : Gyldendal,
2018. - 229 s. (Org. USA 1956) (Gyldendals Skala)
En homoseksuel amerikaners tonker den not, hvor hans veninde, som
hon skulle giftes med, har sagt farvel - og hvor hons ven, som hon
hovde et kærlighedsforhold til, venter på sin henrettelse. Flere
udgover.

L**
Beck, Cath: Hverdagens larm: i en verden af stilhed. - Odense
Mellemgaard, 2018. - 96 s.

:

Digte. Med afsæt i en personlig historie om lommelse, hjerneblødning
og tumor fortælles om følsomme og sårbore emner for en ung kvinde
midt i 20'erne, hvor forhold og kærlighed til ondre kvinder er noturligt
flettet ind i digtene.

I
I

i

Mario: SkØnhedssalon. - Frederiksberg : SkjØdt, 2018. - 50 s.
er mond, homoseksuel, tronsvestit og frisør. I en årrække
han med en vis succes drevet en frisør'og skønhedssalon for
der. Men nu er salonen omdannet til en endestotion for mænd,
er i terminalfasen af en mystisk, dødelig pestsygdom, der hærger i
Skønhedssalonen er med fortællerens egne ord blevet til

er en ung kvinde på kont med livet. Hun er ensom og føler lede
tilværelsen, men ollermest hoder hun qt være defineret of sin krop
sit køn. Stormfuldt forelsket i den enigrgotislie Mathilde forsøger
at få det til at posse ind i forholdet til kæresten Simon og ikke
til hendes relotion til Mothildes mand Alexonder.

IGBT**

conrad, c. A.: Franks bog: digte. - København : ovo, 2018' - 163 s'
(Org. USA 2009)

(ovo;31)

Lyrisk og dyrisk højhostighedsepos om opvækst og seksuolitet i

Ameriko, der igennem de sidste 76 år er gået
vinkel på homoseksualitet og camp.

i

et

stykker. Med en queer

LU**
Duedahl, Marie: ]lvor er din far, Polka?
Aarhus : Turbine, 2018. - 47 s. : ill.

/ illustrator:

Runa Steppinge.

Polko skol storte i en ny klasse - og hun skal prØve at forklare, hvorfor
hun ikke ved, hvem hendes far er. Polkas far er nemlig donor, og i
stedetfor, har hun to mØdre.

GU**
Duedahl, Marie: Nina har en far ogentar
Bak. - Aarhus : Turbine, 2OL8. - 23 s. : ill.
Nina hor

for og

fint tøj på, for

/ illustrator: Mette-Kirstine

hun skol begynde i 0.o. Hun tager sin for, sin
for og ei mor med. Det

sin mor med. De ondre børn har kun en

lægger en klossekommerat mærke til.

G*
Eika, Jonas: Efter solen:

noveller. - KØbenhavn : Basilisk, 2018. - 1-60 s.

Apokolyptiske noveller om en række personer, der, vidende eller
uvidende, deltager i ofviklingen of denne'verden og i forberedelsen til
den, der skol komme. To of novellerne efen slogs før- og efter-historie
om en bizor kult af mexiconske strondslaver, der med homoseksuelle
rituoler vækker deres døde til live igen, imens de betragter de
solbodende turister som en slogs soltilbedende dommedagsfonotikere.

GU**
Eriksen, Anne Christine: Himmelsendt. - Aarhus : DreamLitt, 2OL8. 528 s. (Mellem himmelog helvede; 2)

Fantasy. Daniel er nu på prøve i himlen hos sin biologiske far englen
Zerochiel. Men er det her, hon hører til? Og hvad stiller han op med de
følelser, han hor for diævlesønnen Lestro?

GU**
Forman, Gayle: Jeg er faret vild. - København : Gyldendal, 20L8. - 27O
s. (Org. USA 2018)
Freyo hor mistet sin sangstemme, Harum er bonge for ot fortælle sin
fomilie, han er homoseksuel og Nothoniel hor forlodt sin for. En ulykke
i Central Park i New York bringer de tre unge sommen og venskab

opstår.

l
l
I

ksen, Jesper: Den ottende himmel: digte. - Allerød
2018. - 63 s.

:

om ot finde "lyset i mørket", ot bevore håbet, glæden og
litoliteten - alt sammen onskuet fra vinklen som homoseksuel mand.
i

i
I

l

Claus: Se nu stiger solen. - Horsens : Leatherbound, 2018. -

er 75 år og fonget i provinsen. Han er kristen og synger i det
kirkekor, men er også en enspændergder læser en mosse bøger
holder sig lidt for sig selv. En dag starter Tobias i klassen, og det
op og ned på olt. Hvorfor bobler det i maven, når Tobios er i
? Er Sebostion ved ot forelske sig i sin nye bedste ven?

Johan: Max, Mischa & Tet-offensiven: roman. - Espergærde
C&!C 2018. - 1070 s. (Org. Norge 2015)

succesfulde teoterinstruktør Mox Honsen emigrerede i slutningen
sin familie fro Stavanger til New
Mox
kæmpe
sig
vej iverden, først med
I årene efter må
- den homoseksuelle Mordecoi - siden med sin
kæ reste, bi I le d ku nstn e re n M i scho.

Werne som 73-årig sammen med

Anne: I støvogaske. - KØbenhavn : Gyldendal, 2018. - 369 s.
Norge 2015) (Krimiserien med Hanne Wilhelmsen; 11)
deres arbejde med gomle soger hor makkerporret Honne Wilhelmsen
Henrik Holme hver for sig blikket rettet mod dels et drob, der er
som selvmord, dels en gammel drobssog, hvor den forkerte
dømt. Kon sogerne også forbindes til en aktuel kidnopningssog?
til sin kørestol orbejder Hanne hjemme fra lejlighgden, som
deler med sin kone Nefis og datter ldo.

Hgvring, Mona: Fordi Venus passerede en alpeviol den dag jeg blev
fØdt: roman. - KØbenhavn : Lesen, 20t8. - 125 s. (Org. Norge 201g)
Ello bor på hotel ifjeldet i Norge med sin søster Mortha og oplever her
modsotrettede følelser som kærlighed, skuffelse, sorg, vrede, skyld,
tøb og possion, både til søsteren men også til den ondrogyne Dani og
til den meget omsorgsfulde hotelejer Ruth.

B*

Haahr Rasmussen, Anders: Det var ikke planen at købe kålroer:
kogebogsroman. - Valby : Ekbåtana, 2018. - 141 s.
Amonda bor i Brooklyn, er i storten of j?'grne og har lige ofsluttet et
5-årigt forhold. Sin universitetsofhøndling orbejder hun ott for tidt på,
mens hun olt for ofte bekymrer sig om, hvød ondre tænker om hende.
I køkkenet lover Amøndo desuden olt for meget mod, imens hun
dissekerer sig selv og verden, når hun over gryderne snøkker om olt fra
forliste forhold til både mænd og kvinder over Foucault til prisen på
flødeis.
L*

Juhl, Pernille: Marens vilje: roman. - Roskilde : i uhls, 2018. - 4!Z s.
Den biogrofiske romon følger sønderjyske Moren Sørensen (18821957) gennem to verdenskrige frem til etableringen af Helsehjemmet
og et utrætteligt orbejde for det danske mindretol. I 7923 etablerer
hun sin egen kirke, og i 7940 bliver Moren SØrensen som den første
kvinde ordineret som præst i en dansk frimenighedskirke. Gennem

livet mødte Moren enkelte kvinder, som hun følte mere for, end hun
turde tole om. Men så snort de forsvondt ind i ægteskober, blev hun
ladt olene igen.
GU**
Kennedy, Elle og Sarina Bowen: Ham. - KØbenhavn : Flamingo, 20L8.
304 s. (Org. USA 2015) (L. del afserie)

lomie Canning og Ryon Wesley er ishockeyspillere og gomle
barndomsvenner. Den ene er til mænd, den onden er ikke. Men ingen
of dem, kon modstå den tiltrækning, der opstår mellem dem.

i

I

GU**

l

i

Kennedy, Elle og Sarina Bowen: Os. - København : Flamingo,2OLB. 285 s. (Org. USA 2016) (2. del af serie)
Ryan Wesley er på toppen af sin hockeykarriere og nyder hver dog ot
kunne komme hjem til Jamie, som er hans bedste ven, elsker og
kæreste. Men hemmelighedskræmmeriet er tæt på ot ødelægge deres

forhold.

LG**
Kjær, Troels: Jenka i Jammerbugten: underholdningsroman. - Allerød
Skriveforlaget, 2018. - 363 s.

:

Tidsrejse gennem 5l'ernes Thy om drengen leppe, der følges fra
fødslen og frem til sin konfirmation. Han iagttager sin store families

genvordigheder og originaler med kærliglæd, undren og ironi. Moster
er lesbisk og farbror er bøsse, og selv forelsker teppe sig i
klosse ko mm e roten Lo ust.

G**
Korsgaard, Thomas: En dag vil vi grine af det: roman. - København
Lindhardt og Ringhof, 2018. - 3L2 s. {2. del af serie)

:

Do Tues mor får tildeft en stor erstatningssum, tror hele fomilien, at
livet ude pa landet nu vil blive bedre. Desværre skal der mere til for at
fd den dysfunktionelle

familie på rette spor, og Tue opdoger, at der
en
verden
udenfor den lille by, hvor hon er vokset op.
findes

L**
Kærulf Lorentzen, Anne Mette: Skamtebben. - KØbenhavn : Cobolt,
2018. - 1zl4 s. : ill.
Tegneserie. Selvbiogrofiskfortælling om at springe ud som lesbisk
midtvejs i livet, som familiemor til fire og med forældrene på vej på

I

:

'

L**
Skov, Leonora Christina: Den, der lever stille: roman' - København
Politiken, 20L8. - 374 s.

:

Selvbiografisk roman hvor forfotteren Leonoro efter sin mors død

skriver historien om sit liv med og uden moderen' For hun vor bl'a' en
mor, der oldrig accepterede, ot hendes datter er lesbisk'

L*

Smith, Ali: Efterår: roman. - KØbenhavn : Gyldendal, 2OL8' - 279 s'
(Org. England 2016)
t

dagene efier EIJ-afstemningen i sommeren 2016 ligger den 707-årige
Daniet Gtuck nu i en søvntilstond isin setry på plejehjemmet' Elisobeth
hor været hons ven siden 7993, hvor hun vor otte år' Nu våger hun ved

hom, imens deres liv og genfortætles iflashbock. Sideløbende springer
hendes mor triumferende og demonstrotivt ud som lesbisk' Den
somme mor, som bedØmte eneboeren Daniel som bøsse, siden hon
foretrak ot bo olene.
LGBTU**

Stenby, Pernille L.: lnkarnation. - Ballerup : Ulven og Uglen,
428 s. : ill.

2018"

Fontosy med et væld af LGBT-korakterer. Mestenes vågner i kopellet
Roevel Akodemi uden hukommelse. Mestenes er forvirret og
dqsorienteret. Hvilke stemmer er det, ot Mestenes hører i sit hoved?
Læreren Keemen og eleven Axten prøver hver især at hiælpe

på

Mestenes. Men hvem er god og hvem er ond?

TU*
Suleyman, Esma: Jeg er bare Alex / illustrator: Mette Bødker' Værløse : DigTea, 2018. - 23 s. : ill.
Alex er ny elev i 7.b. Liv spørger, om han er en dreng, og Alex svorer
måske. Den ene dog hor Atex bukser på, den anden dag hor hon kjole
på. Detforvirrer børnene i klassen. Til slutfinder de en løsning'

G**

magi' - København :
*onig, *.1f, Diinn Diinn' Bind 1: Siabbars
Tyskland 2005) (1. del af serie)
Fahrenheit, 2018. - 165 s. : ill. (org.
toliban-

Mufti Abdutloh Abbo Skokmot indfører i 817-tollet
med helt
'.tignende forhold. Som strof forvandles hon til en lompeånd
senere
år
Godt 7'200
', rii"riitiø'",rner tit ot teveri ieksuette nvdelser'
Monfred
'-i*r", hon som ånden ilinn olinn i en te.konde hos bøssen
med ot få hverdagens
' og i,orc sambo Ddrte. Då hor begge tumlet
måske kon ånden hiælpe?
sexliv til ot hænge sommen' men
'Tegneserie.

dødsdom, der satte livet i stå'
o*

Lrr"n,

: Mellemgaard' 2018'
Kevin: Fandens orange stol' - odense

2143 s.

og

med meget lidt selvindsigt
Jonas er en forkælet fors dreng
'iåriirrri
et liv på konten os på flugt fra sine
hin
tever
Somtidig

Som 34-årig bor han på sin fors
egnefølelser og depressive tonker'
-n'i"i)'nurtrrtiå"
oronge
i ve1te, hvor hon ofie stener i sin elskede
i hovnehtørteret' Da
ønitrprta, når hon ikke er på værtshusene
med Pernille'
sig i Mikkel,'imens han er sammen

loni, iontrx"r

udvikler det sig til et trekontsdromo'
- København : Books on
Iiebst, ruark: Blodbrødre' Besat af Jeremiah'
Demand, 2018. - 40 s.
der eksperimenterer med
To grænsesøgende noveller om drenge'
grænser. I Btodbrødre har en ung fyr sin første

deres seksuelle
ven' En oplevelse der både er smuk
seksuelle oplevelse med sin bedste
om en onden ung fyrs oplevelse
og brutol. Besot of Jeremiah handler
videoer' Om lysten blandet
og besættelse of en pornostierne og hons
man øldrig kan få'
Å"a-*ongrronier i en besættelse of den'

,

Johannes: Min syge ven. - KØbenhavn : Basilisl! 2018. - L50 s.

tre hovedpersoner, fortælleren, den syge ven og Tom fro
tland, er bøsser. Det var venskab ved første blik, do vennen seks år
mødte op for ot tjekke lortællerens leilighed for
Den syge ven og Tom mødtes i en homoklub i Aorhus,
kærester og senere venner. Da vennen er 36 år, reiser han til
for at s!å sig ned i et hus ved søen Peipus i nærheden of Tom,
undervejs bryder hans knoglemorvssvigt ud. De næste to år
på Rigshospitalet, hvor Iortælleren flytter ind på sygestuen for
være tæt på hom - en qanq imellem kommer Tom
Helle Kaare: Min mor er en sild, og min far er bøsse. lrgærde : Elixum, 2018. - E-bog: ill.
hvad så?; 1)
lræse-let bog om

et born, der beretter om

sine

forældre. Far er bøsse

lg skibsmekoniker of den grove slags.

Edouard: Færdig med Eddy Bellegueule. - 2. udgave. : Rosinante, 2018. - 219 s. (Org. Frankrig 2014)

fortælting om Eddy Bellegueule, der ikke er som de
drenge i den lille nordfronske flække, hvor hon vokser op. Hons
chonce er enten ot prøve at passe ind eller at reise væk. Flere

Jessica: Julian er en

havfrue. - København : Jensen & Dalgaard,

- 36 s. : ill. (Org. USA 2018)

Julion elsker havfruer. I toget ser hon tre personer udklædt
havfruer. Hjemme hos bedstemor klæder han sig ud som havfrue.
bruger hendes læbestifi og droperer en havfruehole af
Hvad mon bedstemor siger til det?

I

GU**
Lundme, Tomas Lagermand: Had mig, elsk mig. - KØbenhavn

:

Gyldendal, 2018. - 119 s. (SPurt)
lohan og Bjørn er bedste venner, men Bjørn presses of de ondre til ot
mobbe tohan. Lige inden sommerferien sprong Johon nemlig ud som
bøsse, og BjØrn er

itvivl

om sine egne følelser.

TU**
Lybecker, Line: På vej mod Sophie. - København : Calibat, 20L8. -329
s. (3. del af serie)

9- klosse. Bortset fra, ot
resten of klossen kender hende som Mikkel, og'det er også det navn,
der står på Sophies fødselsottest. Vifølger Sophies vej mod at blive
Sophie er en helt olmindelig pige, der går i

den, hun egentlig er.

B**
Madame Nielsen (pseud. for Claus Beck-Nielsen): The monster:
roman. - KØbenhavn : Gyldendal, 2018. - 194 s'

for at blive voluntør for
teotergruppen The Wooster Group i Soho. Hon finder overnotning et
titfældigt sted og ender i et rituelt seksueftforhold til to Andy Worhol'
liglnende tvillinger.
En ung europæer londer i New York

GB**
Mann, Klaus: Mephisto: roman om en karriere. - 3. udg. - København
: Rosinante, 2018. - 302 s. (Org. Tyskland 1935) (Rosinantes
klassikerserie)

fremmorch, og teotermennesket
hurtigt
til ot gå i samme takt som
kommer
Hendrik Hdfgens karriere
de nye mogthavere.
I 7930'ernes Tysklond er nazismen på

l-*

llartin, George R.R.: lld & blod. - København : Gyldendal, 2078. - 647
ill. (Org. USA 2018)

i:

dntosy. Den fiktive ærkemester Gyldoyn skildrer i 23 historier huset
orgoryen og Westeros' konger i en tid styret oI drogekongerne.
lgesom i Gome of Thrones-universet er flere of karoktererne seksuelt
lrtyaigu eller LGBT-personer. Det gætder fx forhotdet meltem
rinsesserne RhaenoTargaryen og Elisso Formon, det antydede
lrhotd mettem den ugifte Lody Jeyne Arryns og hendes "kære
ortnef'Jessomyn Redfort, samt kong Raciltio Ryndoon - "The Queen
lf Steptones", som ynder at iklæde sig kvindetøj.

u**
hørup, Luna: Claire og jutemiraklet. - Åfynøj : Solvind, 2018. - L57 s.
7-årige Cloire er ensom efter sin fors død. lJnder et besøg hos sin
fomilie bliver hun stormende forelsket i en fronsk pige, som er
breste med Claires fætter. Men Claire er do ikke lesbisk, vel?
lonske

l+

rlådas, P6ter: Parallelle

historier. Bind 2. I nattens dybe mørke:

'oman. - KØbenhavn : Rosinante, 20L8. - 419 s. (Org. Ungarn 2OO5) (2.
lel af serie)

historier. Bind 3. Frihedens åndedrag:
oman. - KØbenhavn : Rosinante, 2018. - 749 s. (Org. Ungarn 2005) (3.
rtådas, P6ter: Parallelle

lel af serie)

lfsluttende bind ifortællingen om Europos historie i det 20.
lrhundrede. To fomiliers liv i henholdsvis Berlin og Budapest bliver
:kildret med den biseksuelle Kristdf som en of de gennemgående
rorokterer. Hon fungerer desuden som forfotterens olter ego.

)hlsson, Sara: Normale mennesker står ikke i regnen og synger. lrarhus : Turbine, 20L8. - 241 s. (Org. Sverige 2016)
illos sidste år i gymnosiet bliver turbulent. For hun bliver pludselig
imaskforelsket i Charlies kæreste, Niki. Heldigvis er Niki også
'nteresseret i hende, men den spirende romonce mellem pigerne
lætter hendes relotion til Chorlie under pres, da han nærmest er som
tn bror og bedste ven for Ello.

Ti.

Ovartaci (pseud. for Louis Marcussen): Ovartaci - hemmeligheder digte. - Risskov : Museum Ovartaci, 2OL8. - 50 s. : ill.
Digte skrevet formentlig i 1940'erne eller 7950'erne of monden som
boede hele livet på det psykiotriske hospitol i Risskov ved Aorhus og
skabte forunderlige og helt egenortede kunstværker. Tidligere udgove
fra 2007 (Gollo).

B**
Ramsland, Morten: Lyskabinettet: roman. - København : Rosinante,
2018. - 46t s.

Da Thomos begynder ot gå i lyskobineltet hos gestoltteropeuten
Overbeck bliver det også en rejse tilbdge til born'og ungdommen i
Odense. Thomas er biseksuel og meget optoget af seksualitetens
kringelkroge. Gennem Overbeck forsØger hon ot finde frem til større
seksuel ofklorethed.

G**
Rasmussen, Bjørn: Jeg er gråhvid: roman. - KØbenhavn : Gyldendal,
2018. - L92s.

Fortælleren Bjørn er i storten af 37'erne, hvor man formodes ot hove
styr på sit liv. Det har han longt fra, og i en række korte
dogbogsnotater og indre tankespor får læseren et indblik i et moderne
menneskes svære og kaotiske liv. Da hons mond meddeler, ot han skol
være for, hotder BiØrn op med ot drikke alkohol for ot få mere styr på
sit tiv og for at redde ægteskabet. Men egner hon sig som popfor - er
han mon olt for bøsset til den opgave?

G**
Redondo, Dolores: Alt dette vil ieg give dig: roman. - Espergærde : Hr'
Ferdinand,2018. - 622 s. (Org. Spanien 2016)
Da Manuels mond, Alvoro, bliver dræbt i en trofikulykke, vikles hon ind
i et fomitiedroma med så monge skeletter i skobet, ot hon må bruge
alle sine ressourcer for at opklare de monge hemmeligheder, fortielser
og lggne.

, Sally: Samtaler med venner: roman. - KØbenhavn
2OL8. - 331s. (Org. lrland20tT)

:

årige

Fronces er universitetsstuderende og spoken word
sommen med sin ekskæreste Bobbi. Da de to
l<vinder møder detflotte og etablerede ægtepør, Melisso og
opstår der et skæbnesvangert menage-o-quatre mellem de to

'.

I takt med at Fronces forhold til Nick udvikler sig, smuldrer hendes
og selvopfottelse.

Arundhati: Ministeriet for den ypperste Iykke: roman. pbenhavn : Rosinante, 20L8. - 488 s. (Org. England 2017)
gomle bydelfØdes den længe vente& s6rt Aftab, som viser sig
være
interkønnet. Hendes historie væves senere sommen med Tilos
I
den gravplods, som Aftob, der nu hedder Anjum, hor gjort tit sit

lethis

I

iem. En ponoromisk mosaik over den nyere indiske historie.

Benjamin Alire: Aristoteles og Dante opdager universets
pmmeligheder. - København : CarlsenPuls, 2018. - 388 s. (Org. USA

irzl
I

listoteles - som koldes Ari - er en dreng på 75 år. Hon er en
hspænder uden venner og interesserer sig ikke syndertigt for ondre
lennesker. Det ændrer sig den dag, hon møder Donte. De to unge
liver bedste venner - og måske mere end det.
i

: Bittersøde eros: digte. - KØbenhavn : Multivers, 20L8. - 32 s.
(Org. Grækenland ca. 590-570 f.Kr.)

:

uddrag af kærlighedsdigte skrevet of den græske Sopfo fra øen
lndgår i en kommende ontologi med fordonskning af antikkens
digte. Flere udgaver.

L**
Skov, Leonora Christina: Den, der lever stille: roman' - KØbenhavn
Politiken, 2Ot8. - 374 s.

:

Selvbiogrofisk roman hvor forfatteren Leonora efter sin mors død

skriver historien om sit liv med og uden moderen' For hun var bl'o' en
mor, der oldrig occepterede, at hendes dotter er lesbisk'

L*

Smith, Ali: Efterår: roman. - København : Gyldendal, 2OL8' - 279 s'
(Org. England 2016)
I

dagene efter EU-afstemningen i sommeren 2015 ligger den 707-årige
Doniel Gluck nu i en søvntilstand i sin serg på pleiehiemmet' Elisobeth
hun ved
har været hons ven siden 7993, hvor hun vor otte år' Nu våger
springer
Sideløbende
i
genfortælles
liv
og
deres
flashbock'
imens
hom,

triumferende og demonstrativt ud som lesbisk' Den
samme mor, som bedømte eneboeren Daniel som bøsse, siden hon
foretrok at bo olene.
hendes mor

LGBTU**
Stenby, Pernille L.: tnkarnation. - Ballerup : Ulven og Uglen, 20L8'
428 s. : ill.
Fontosy med

et vætd af LGBT-korokterer. Mestenes vågner i kapellet

på Roevel Akodemi uden hukommelse. Mestenes er forvirret og
desorienteret. Hvilke stemmer er det, at Mestenes hører i sit hoved?
Læreren Keemen og eleven Axten pr@ver hver især ot hiælpe
Mestenes. Men hvem er god og hvem er ond?

TU*
Suleyman, Esma: Jeg er bare Alex / illustrator: Mette Bødker'
Værløse : DigTea, 2OL8. - 23 s. : ill.
Alex er ny elev i 7.b. Liv spørger, om hon er en dreng, og Alex svorer
kiole
måske. Den ene dog hor Atex bukser på, den onden dag har hon
løsning'
en
de
slut
Til
finder
på. Det forvirrer børnene i klassen.

l:!'

Iaia, Abdellah: Den der fortjener at blive elsket: brevroman.
:Arvids, 2Ot8. - 114 s. (Org. Frankrig2OLT)

_

Farum

?ennem fire breve sømles historien om 4}_årige Ahmed,
der er flyttet
'ro Morokko til Frønkrig og kæmper med ot
ud
af,
hvem
han
finde
zgentlig er.

l*
Vittkop, Gabrielle: Nekrofilen. - København
ill. (Org. Frankrig 1972)

:

Sidste Århundrede,

1018. - 86 s. :

logbogsroman i krydsfettet mellem det æstetiske og det
anstødetige.
in pertentlig og biseksuer ontikvitetshonateiyoxætter,
hvordøn hoi
m natten grover nyligt døde op
for qt beundre dem, elske dem og
ove sex med dem.

weig, Stefan: Amok: kærlighedens forrykte former. København
osinante, 2018. - 329 s. (Org. Tyskland Lgtt,1922, Lg27)

:

novellen, Følelsernes forvirring, beretter
fortælleren om et åndetigtrotiske mØde i sin ungdom med en karismotisk, gåde_
og lunefuli
rofessor, som bliver en
erindring om

fjern

den himoseksuaritet og

de af sig selv, som fortælleren siden hor valgt ot
fortrænge og toge
tsked med. tndeholder også novellerne:
,ev

Brændeide nemmetignia,

fra

en ukendt og Amok.

ckenholt, Bjørn lgnatius: NØgenhed er gratis, Flemming.
,benhavn : Fahrenheit, 2019. - g0 s. : ill.

_

grofisk novelle formet som en samtole mellem
to unge mænd _ dvs.
tt er mest hlom med briilerne, som tarer - den onden
svorer kun nu og
r: "Fisk" ! Temoerne kredser om seksuolitet, lyster
og forskellige
rmer for sex mellem mænd - illustreret direkte eller symbolsk

t

med

lerære, kunstneriske eller andre kulturelle referencer. Til slut
stopper
Dlogen, fordi de to unge har trovlt med at kysse hinanden.

NYE BøGER 2018:

FA9!!fIE!åME

G*

- København : Saga'
Braad Thomsen, Christian: I Fassbinders speil'
20t8. - 3zt4 s. : ill.
En analyse af den homoseksuelle Rainer

Werner Fassbinders arbejde

for film, teater, radio og TV.

L**

tid til eftertanke'
Bøving, Charlotte: Jeg lever med en udløbsdato:
Press' 2018' People's
:
aiLir"it" oS oknemmelighed. - Københa/n
238 s. :
Læge

ill.

{r

I

og livsstilsekspert Chorlotte Bøving fortætter om

sin borndom

om sin store kærlighed
mJa ei psyt<opotiskfor, om sin korriere og
uhelbredelige
of
på
spidsen
forfatterens
Pernille. Det hele sættes
por år'
kræfidiognose, som hun hor levet med de sidste

LGBT*

kØn: kØnsdiskurser, hate speech' queerteori'
2018' - 207 s' : ill'
- 2. udgave. - KØbenhavn : Dansklærerforeningen'

Cripion, Ditte: Blik for

begrebet kan behandles
t-ærebog der handler om køn og om hvordan

retning' Med
sociolkonstruktivistisk videnskabsteoretisk
ia fro
sangtekster'
",
noveller'
omfatter
ø'åb"r rg en række tekster der bl'a'
hjemmesider og a rti kler.

G{r

i Trumps Amerika'
Christensen, Peter og Marcus Rubin: Rufus Gifford
ill'
:
s'
2L2
- KØbenhavn : Gyldendal, 2018'

Giffords benhårde komp for at blive volgt til
romme fortæller
Repræientonternes Hus i Kongressen som dramotisk
i somarbeide med hovedpersonen selv historien om'

Med

Rufus

\iflott"rr"
-

positive erfoinger fro et
hvordon han forsØger at overfgre sine

stærk splittede USA'
tillidsbaserei, aanif \o*estyre ti! TrumVæraens

GBT**
riis Christensen, Jannick og Rikke Voergaard-Olesen: Ud af skabet,
td i kampen: undersøgelse af arbejdsvilkår for LGBT+ medlemmer i
rRosA. - KØbenhavn : pRosA, 20L8. - 32
s. : ill.

orbundet for lT-professionelle -

PROSA

- har bedt to forskere om at

rve en rapport om forholdene for LGBT+ personer på arbejdspladsen,
rke mindst blandt fagforeningens egne medlemmer. Udgangspunktet
r således en større spørgeskemaundersøgelse fra sommeren 2017.

GBT**
landlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for
GBTI-personer/ af Regeringen. - KØbenhavn : Udenrigsministeriet,
018. - 34 s. : ill.
tdhold: Rommer og koordinotion ; Rådgivnfng, n'etværk og støtte ;
remme of åbenhed og inklusion på ørbejdsmorkedet; Bekæmpelse af
rdomme blondt unge og fremme of åbenhed i uddonnelse ;
ekæmpelse of homofobi og transfobi i det offenttige rum, sport og
lræt; Styrke viden og rådgivning i sundhedsvæsenet og ældreplejen ;
ternationolt onsvor og samorbejde

rura, Heidi: En bid af paradis: BjØrn Wiinblad og hans tid. Øbenhavn : Gad,2018. - 329 s. : ill.
lm den donske homoseksuelle kunstner Bjørn Wiinbtod (1919-2006),

ennem beskrivelse af hans kunstneriske gennembrud og udvikling,
nerkendelse i udlondet og tendenser i somtiden. Livet igennem
ækkede han diskret over sin homoseksuolitet, så kun den

llernærmeste kreds - minus forældre, bedsteforældre og fjernere
ekendte - var bekendte med denne side af ham.

enning, Ann-Marlene ogJesper Bay-Hansen, Jesper; Hvad alle bør
om mænd: pik, potens og parforhold. - KØbenhavn ; Lindhardt
g Ringhof, 2OL8. - 323 s. : ill.
rde

formålet om ot aflive nogle af de monge myter, der eksisterer om
mandlige seksuolitet, svores en lang række af spørgsmåt om krop,
erlighed og sex, som vil opstå i løbet of et helt mondeliv. t
,odsætning til ondre tilsvarende fagbøger, er antagelsen ikke, ot sex i
ivedsogen er noget, som en kvinde og en mond kon lave med
ied
zn

nonden.

GB**

Verden
Henriksen, Lars, Thomas Kim Rasmussen og Marcel de Sade:
KØbenhavn
eventyr'
og
rejser
vil betages: Marquisens vidunderlige
Gyldendal, 2018. - 237 s.:ill.

:

eventyrlige erindringer tager sin begyndelse
ien koret på vej fro Løkken mod Aalborg og bevæger sig herfra videre
på første klasse verden rundt. Med en imponerende
se!vopholdelsesdrift berettes om stormende forelskelser,
mer, f a ntostiske bytu re'
fængselsoph o!d, s krædde rsyede kostu
hiemmehjælper'
foderskob, familie og arbeide som bl.o'

Marquis Msrcel de

Sødes

G**

godt: tag
Henriksen, Ole og Tina Jøhnck Christensen: Det skal føles
2018"
:
Politiken'
KØbenhavn
success'
på
mod
vejen
hjertet med
314 s. : ill.
beretter om drengeårene i
liv og sin
Nibe, om mødet med det homoseksuelle miliØ og om sit
til ot finde
inspirotion
internationale karriere i Los Angeles. Desuden
i livet
mål
sig
sætte
motivotion og styrke til ot bryde ud og turde
Skgnhedseksperten Ole Henriksen (f.

fi*il

G**

2018. lsaacson, watter: Leonardo da vinci. - København : Gyldendal,
576 s. : ill. (Org. USA 201-7)

Om Leonordo da Vincis (7452-7519) mongefacetterede liv som
somt
kunstner, naturvidenskabsmond, homoseksuel og vegetar,
og om
oprindelse
mors
Leonardos
om
.eks.
viden
præsentation of ny
f
mesteren.
of
et nyopdukket billede

IGBT**
fn ligeværdig del af fællesskabet: Københavns Kommunes LGBT+

iolitik 2018-2

O23

I

red. Økonomiforvaltningen. - KØbenhavn

:

iøbenhavns Kommune, 2018. - 28 s. : ill.
in samling af 50 konkrete initiativer og forslag til at forbedre LGBT+
brholdene i hovedstaden. lnitiativpakken blevvedtaget af
lorgerrepræsentationen islutningen af januar 2019, men flere af
prslagenes realisering afhænger af, at politikerne fremskaffer de
lrødvendige midler til at få dem gennemført.

|GBT**
fodahl, Mads Ananda: Upassende opførsel: 1O0.OOO ord imod den
leteroseksuelle verdensorden. - KØbenhavn : Solidarit et,2OL8. - 435

i.:ill.
essoysomling med 50 tekster om kgn ogseksuolitet, queer teori og
historie. Somtidig med de mere fogrelaterede tekster, somt
pterviews med bl.a. lesbiske og transkønnede, er det en somling af
iersonlige erforinger, oplevelser og meninger.
in

IGBT

.yngvild, Jim: Grand danois: drengen der altid havde beskidte negle.
Assens : Staush6jgaard,2Ol8. - 250 s. : ill.

len medievonte designer og modeekspert giver et indblik i sin
lverdog omsluttet of fjer, pailletter og stor kærlighed til sine Grond
)anois hunde og sin mond Morten. Hon beretter om en borndom
ræget of dyb vold og svigt fro en olkoholisk for, men også om en mor,
ler overøste hom med kærlighed. Skolegangen var til gengæld præget
f mobberi, hvilket senere hor givet hom en stor kærlighed tit alte
lerdens

vlahmoud, Abel Aziz, Souad Taha og Gitte Løkkegaard: Fra Libanon til
iærkevej: samtaler vi aldrig har haft. - København : politiken ,2018. 196 s. : ill.
burnalisten Abdet Aziz Mohmoud berører i en række samtoler med sin
fior Souad Tohø en række emner, som de ikke tidtigere hor tolt ud om.
let drejer sig bl.o. om kulturelle troditioner, mellemøstlig
lonflikthistorie, flygtningevitkår og om det ot springe ud som
lomoseksuel.

Omann, Sven: Virkelige hændelser fra et liv ved fronten: erindringer
om BØssernes Befrielses Front. - KØbenhavn : Lindhardt og Ringhof,
r2018. - 259 s.
Ny udgove of de setvbiogrofiske erindringer skrevet i onekdoteform of
Wonda Liszt. Det er store og mindre begivenheder og indtryk fro et
langt og begivenhedsrigt liv som oktivist i Bøssernes Befrielses Front
siden frontens stiftelse i 7977. Første udgave udkom på eget forlog i
2077.

LB*

Petersen, Linda og Mikkel Frey Damgaard: Transformer. - København
Politiken, 20L8. - 231 s. : ill.

:

Selvbiogrofiskfortætting of stond up komikeren Linda P, der i monge
år levede et liv i overhqlingsbanen: "Jeg levede'som en mand. leg talte
som en mond. teg scorede som en mond. Jeg giorde alt, hvod ieg
kunne for ikke ot være kvinde." Men i 207j betØd et sommenbrud, at
hun måtte toge sit misbrug og tivsføretse op til revision for ot genfinde
troen på kærligheden og sig selv.

G**
Schau, Jens Michael: Essays. - København : Saga, 2018. - 249 s'

Fortællingerne storter med forfatteren og dramotikeren Jens Michael
Schous første mØde med KØbenhovn, da hon onkom med færgen fro
borndomsøen Bornholm. Andre temoer er studielivet, det
homoseksuelle miliØ og kunstverdenen.

G**
Seel, Pierre: Jeg, Pierre Seel: lnterneret for homoseksualitet under
Anden Verdenskrig. - KØbenhavn : Multivers, 2018. - 168 s' : ill' (Org'

Frankrig 1994)
Do den 77-årige fronskmond Pierre Seel (1923-2005) en dog i 1941

får

Gestopo, går det op for hom, ot hon står
homoseksuelle, men da er det for sent ot
over
på myndighedernes liste
had til homoseksuelle bliver Pierre
nozisternes
flygte. Som offer for
i koncentrotionsleir og senere
genopdragelse
til
sendt
Seel tortureret,
FØrst fyrre år efter tør han stå
hær.
tyske
i
den
soldat
tvongsindskrevet
besked om

ot møde op

hos

frem og fortælle om sine oplevelser.

_ _-__L_
G**
Trondheim, sigmund og Marie Duedahr:
sigmund. - Aarhus : Turbine,
2018. - 167 s. : ilt.
Den 24-årige Sigmund Trondheim deltog
iX_Factor 207g og blev her
igennem londskendt. Hon beretter o^
in opr*irt som ung
homoseksuel mond i et kristent miljø på
Færøerne, om ot være og
i opleve siq selv som onderledes
og somtidig have ADHD. Bogen

f::::!Zr:o.on,t.F:*, *r ot aiceptere is

lhelt eget ståsted i tivet.

,"tu os om otfinde sit

lUnder regnbuen: Danske LGB
Schanz; tekt og værkfortegnelse
af Line Fogh Sørensen.
tDansk Plakatmuseum, 2}tg. _4g
s. : ill.

_

Aarhus

:

Kot1p.ø.lil udstillingen of somme navn, som gennem
plakaterne giver
e,t-i:!:li! i et ton,gvorigt orbejde
for tige rett.tlnåaer og ligeværd i det
tonske samlund, som forskellige
foreninger hor udførc fio æqg.

l*
VirSinla:
foglf,

BlTg.
7e4e)

En forfatters dagbog: uddrag af Virginia
Woolfs
- København : Rosinante, zots. _ qzii,.
(ore.Engtand 1910

,,1ro!!:-llrrogsoptegnelser

fro

7978 og

frem tit 3 uger

Virginio

før
loolfs (1852-1941) selvmord i æal. Oplegnelserne høndler om
'endes egne
bøger og om det at skriru. srÅtiii
tar mon et indbrik
Tndes skrøbelige sind

|urcenar, Marguerite: Verdenslabyrinten. _
KØbenhavn
118. - 756 s. (Org. Frankrig Lg74,
Lg77, L}BS)

...

:

i

Rosinante,

mlet-udgave of erindringsbøgerne: tfrom
erindring, Fædrene orv og
ltrefod af gurd, som den
den fronske farfaxer M;rguerite yourcenar
,::.:1:::, atder.op tit sin død i 1e8i. i"rforrii"r
hun otfinde sin
?9ts rØctcter og giver somtidig en skildring
of forholdet til yåaeren og
1ege.n opvækst i de første årtier of Tglo_toilåt. yourrunor
vqr det
ste kvindelige medrem of Acadimie Froncaise
og boede desuden i
4 i næsten 40 år sammen med
sin livsledsoger årace Frick.

om"NYE aØeei

zolg'

Listen er udarbejdet af Støtteforeningen LGBT Biblioteket (SBIBL) for at skabe
interesse for bØger på dansk, som omhandler bøsser, lesbiske, biseksuelle og
transpersoner - eller har en "queer" vinkel på køn og seksualitet.
Listen omfatter skønlitteratur og faglitterære b6ger, som er udgivet i 2018 og er
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 LGBTmiljøet 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. Så brug de små omtaler som et fingerpeg om eventuelle
særlige holdninger eller problematiske vinkler på LGBT-identiteten og miljøet.

God læselyst
Bengt, Bjorne, Evo, Gert, Hilde og Sonne

/

SBIBL bestyrelsen

Temakoder

* = undertema
L

= lesbisk

B = biseksuel

**

= hovedtema

G = bøsse
T = transperson - transkønnet eller interkØnnet tema

U = børne- eller ungdomsbog

