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LGBT Biblioteket
Listen er udarbejdet af Støtteforeningen
bøsser' lesbiske' biseksuelle og
o*h'ndler
interesse for bøger på d.n'k,
'o'
har en "queer" vinkel på køn og seksualitet'
arrnrp"rron", "11.t.

bøger' som er udgivet i 2019 og er
Listen omfatter skønlitteratur og faglitterære

tilgængeligepådetdanskebogmarked.LGBT+temaetkanværegennemgåendei
nie någ"n, eller det kan udgøre et markant sidetema'

BøgernepålistenerikkenØdvendigvisafsærlighøjkvalitetellerlødighed'og
eller fordømmende holdninger til LGBT+
enkelte titler kan også udtrykke negative
miljøetogkampenforligeværd.Vierafdenopfattelse,athverlæsermådannesin
kommer alle relevantebøger'vi kan finde
egen mening om bøgerås indhold. Derfor
fremtil,medpåå,.etsll,te.Såbrugdesmåomtalersometfingerpegomeventuelle
særligeholdningerellerproblematiskevinklerpåLGBT+identitetenogmiljøet.
God læselYst
Hilde og Sanne
Gert,
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Bengt, Biorne,

Temakoder

*

= undertema

L

= lesbisk

B = biseksuel

/

SglgL bestyrelsen

*x = hovedtema
G = bøsse

interkønnet tema
T = transperson - transkønnet eller

U = børne- eller ungdomsbog

NYE BøGER 2019: SKøNLITTERATUR
ciman, Andr6: Find mig: roman. - KØbenhavn : Rosinante, 2019. - 288
)rg. USA 2019)

s.

ølger de mandlige hovedpersoner fra "Call me by your nome". Samuel lios far - er fraskilt, do et tilfældigt møde med den unge Mirando får
fgørende betydning. Elio er en onerkendt klassisk pianist og flytter som
2-årig til Poris, hvor hon indleder et kompliceret forhold til den modne
lichel. Oliver er gift og hor to snort voksne sønner. Under en Europo-tur
tl hon mødes med Elio - bliver det mon som dengong i sommeren 7983?
hava, Selja: FØr min mand forsvinder. - KØbenhavn : jensen og
algaard, 2019. - 231 s. (Org. Finland 2017)

omon om en kvinde, hvis mand efter ti års ægteskob siger, at hon i
trkeligheden oltid hor villet være en kvinde. Hendes historie spejler sig

i

hristopher Columbus' historie, og begge udfoldes porollelt.

ndem, Julie: lsak: råmanus. - København : Høst & Søn, 2019. - 175 s.

)rg. Norge 2018) (Skam; Sæson 3)
et originale manus til 3. sæson of den norske tv-serie Skom, som hqr
ymnasieeleven lsok i centrum. Her begynder hon at udleve sine følelser
r ondre fyre, do han møder Even.

ndersen, Lise: Ravnen flyver lavtr roman. - Odense : Lauritz, 2079. - 460
eenogeparret Nuko og Arsuk bliver forældre til Minik, men somlivet er
:ke nemt selv om de to unge forsøger ot få det bedste ud of livet i
utidens Grønland. Begge hor de en hård opvækst med i rygsækken, og
et er især svært for Arsuk at bryde med sin sociale orv.

l.trrn,

Frank: Folk med angst. - KØbenhavn : People's Press,2019. -

55 s. (Org. Sverige 2019)

t usædvanligt gidseldramo, hvar en mislykket bankrøver låser sig inde
Tmmen med en overentusiastisk ejendomsmægler, to bitre IKEAfhængige, en gravid lesbisk, en selvmorderisk multimillionær, en
riterende konin og flere qndre, der er kommet for ot besigtige den
tlgbore lejlighed på en of de sidste dage i december.

njamin, Cloe: De udødelige. - KØbenhavn : Politiken, 2019. - 341 s.
rg. USA 2018)
969 opsøger fire søskende sommen en spåkone i New York. Dengang
r de selv mellem 7 og 73 år, og herefter følges deres liv frem til den
dsdog, som spåkonen forudsogde. Som 16-årig forloder Simon sommen
zd sin søster Klara den lvrige familie for ot springe ud som bøsse i San
zncisco - og resten er historie, do han blev spået et kortere liv end sine
skende.

)*
:rregaard, Ulrika: Hannah, far og far - på ferie. - Hirtshals : Petunia,
,19. - 32 s. : ill.

rnnoh er på vej på ferie, og i bussen fra lufthovnen til hotellet møder
pigen, Julie. Hun er også på ferie med sin fomilie. Hannoh hor to
dre, og det, synes hun, er helt normolt, men det giver onledning til et
,r spørgsmål ro den nye veninde. Hvem vrisker tØj hjemme hos jer? Og
f
tn

'or er din mor?

rrroughs, William S.: De vilde drenge: en dødebog. - 2. udg. / f orord af
/ Krabbesholm

rbias R. Kirstein og Kasper Opstrup. - Aarhus : Antipyrine
ajskole, 2079. - 304 s. : ill. (org. usA 1971)

turistisk voldelig men også erotisk romon om en borgerkrig, hvor den
tmoseksuelle oprørsbevægelse hor sot sig for at omstyrte det vestlige og
rskruede regime. Romanen er siden sin udgivelse blevet til en
tltklassiker.
ausen, Julie: Kun mig. - Aarhus :Turbine, 20L9. - 61 s. (UngLetlæst)

første dag efier
rmmerferien, og Ellen og Saro skql storte i2.9. Da de kommer ind i
qssen ser de den nye pige Luna - og Ellen kon ikke få blikket væk fro
r historie om kærlighed mellem to piger. Det er

tnde.

JBTU*

lbesen, Christina E.: Sumpbaronens rejse. - Ballerup: Ulven og Uglen,
119. - 501 s. : ill.
tntosy. Den unge elver Rubin forklæder sig og gør sig klar til en flugt.
en unge odelsmond Govin må også toge ud på en tilsvorende long rejse
r ot redde fomiliens ære og ejendom. Sammen rejser Govin og Rubin ud
i den forefulde rejse gennem Korbon og måske helt til Aretz' ende.

rlton, Ben: Krigens første offer. - KØbenhavn : Turbulenz, 2}tg. _ 4LS

s.

Org. England 2005)

tolitikommissær Kingsley
btiver fængslet, do hon nægter ot lade sig
tdskrive som soldot for Englond under L. verdenskrig. Han
får en hård
oedfart i offentligheden og bliver i al hemmelig sendt tilfronten som
pion, hvor hon skol opklore et mord på en
fremtrædende homoseksuel

ristokrot.

nig, Esther: Når solen ikke skinner. - Odense : Brændpunkt
,2OIg. _ 2g5
ndrea er tilboge i gymnasiet efter en lang sommerferie og kæmper
for at
nde sin plads i venindegruppen. Mødet med den skønne Solveig
får en
tosse ting til at falde på plods, men skober også nye
frustrotioner _ for
vordon er det egentlig, ot mon springer udsom homoseksuel?

'ank, Niels: Sidste vers. - KØbenhavn : Gyldendal, 2019. _ 29g s.
oman, der med store skift i tid og fokus, kredser om at søge tilboge
rinder trods negotive konsekvenser. Efter to blodpropper og en
zpression afdækker hovedpersonen sin fortid - og spørgsmålet er,
vordan hon skal udleve sin nye indsigt?

i

'ennstedt, Tina: Forsvundet: krimi. - København
: Gyldendal, 2079. _ 403
(Org. Sverige 20L9) (Cold case; 1)
'imi. En morder og voldtægtsmond hærger i Skåne, og den lesbiske
cekriminolkommissær Tess Hjolmorsson og hendes makker
forsøger ot
oppe ham i kaplØb med tiden. DNA-spor peger på en
forbindelse med en
rld case, hvor en ung kvinde forsvondt sporløst. Kon der være tole
om en
I sqmme gerningsmond?

t*
obenius, Charlotte T.: Min skønne onkel Ofelia. - Hirtshals : petunia,
119.

- 28 s. : ill-

uedbog med rimet tekst. onket ofelia er noget helt særligt. Han går med
esekjole, spiller fodbold, hans kæreste hedder Anders, og hon er

eglad med hvad ondre tænker.

rrdell, Jonas: Til minde om en betingelsesløs kærlighed. - Aarhus
rbine, 2019. - 552 s. (Org. Sverige 2018)

:

selvbiogrofisk slægtskrønike i romanform, som med stor indlevelse
kuserer på forfatterens mor og sønnens forhold til hende. Det er en
rndom fuld af kærlighed mellem mor og søn, men det akodemiske
'ældrepor udøver også en konservativ og streng opdrogelse med stærk
tigiøs indflydelse
fro frikirken.
B*

rrhardt, Maria: Sommeren er ikke helt forbi: klummer, essays og
kster. - København : Politiken, 20!9. - 271 s.
mling af forfatter og dj Morio Gerhordts (1978-2017) klummer, essoys
artikler om sin somtid, kunst, køn, livsstil og det københovnske natteliv
krevet i perioden 2007-2076 og udgivet iforskellige sommenhænge.

J*

lgamesh / oversat af Sophus Helle og Morten Søndergaard. rbenhavn : Gyldendal, 2019. - 155 s. (Org. Mesopotamien ca. 2100 f.v.t.)
lgomesh-eposset er beretningen om kong Gilgomesh og ikke mindst
,ns nære og kærlige venskab til gigonten Enkidu. Den bearbejdede
ersættelse følger de tavler, som skrifterne er fundet på og er således en
mplet gengivelse of teksten og ikke en gendigtning af hondlingen.

affey, Kristina Nya: Fuck mor og Busser: ungdomsoprør. - København
rldendal, 2079. - 120 s. (Mor og Busser; 3)
oma og hendes tvillingesøster er i gang med en f rigørelsesproces fro
'res f roskilte lesbiske mødre - og det er lidt of et teenogeoprør, som
gner sig. Rappe i replikken, hurtigtænkende og verbolt opfindsomme

:

får

'sot gong i lebbesiloen på Nørrebro, som ellers vrimler med mødrenes
lligere og nuværende kærester.

rad end der tænder dig / af Sleejure m.fl. - red. af Thomas Schrøder og
rrsten Bøttcher. - Odense : High Heels Society, 2079. - 48 s. : ill.

I

gneserie med bidrog fro en række danske kunstnere, der i ord og
I e d e r vise r fo rs ke I I i ge se ksue I I e fo ntosi e r, he ru nde r bi se ks ual itet.

iBU*

udrun, Ane: Pigefest - for Søren! - Hirtshals : petunia, 2079. - 40 s. : ill.
illedbog. Tulle vil holde fødselsdog. En mego lyserød tøsefest med
nhjørninger og glimmer, men hun hor ingen mor, kun en
far og en Søren,
i hvod skal hun gøre?

herwood, Christopher: Farvel til Berlin. - Aarhus : Turbine, 2019.

_ 272 s.

)rg. USA 1939)
y oversættelse af forlægget

for musicalen

og

filmen

,,Coboret,,.

En

tgelsk journolist skriver om sine indtryk fro 30,ernes Berlin i tiden
nkring nozisternes mogtovertogelse. Flere af historierne er med

tmoseksuelle over- eller undertoner.

eggy, Fleur: Tugtens lykkelige år. - København : Basilisk,2019.
lrg. ltalien 1989) (Babel-serien; 74)

_

103 s.

tn ser tilbage på et of de monge år hun titbrogte på kostskoler, og på
tt år hun mødte den perfekte men også køtige og reserverede
ådårique. Hun er opdroget til qt give afkotd på gode ting, og hendes
tvidsthed ploges of de grovnicher, som hor toget bolig der. Om gotskob,
zrlighed og litterotur.

zinski, A. J. (pseud. for Anders RØnnow Klarlund og Jacob Weinreich) og
ornas Rydahl: Mordet på en havfrue. - København : politiken, zOLg. _
.3 s.

imi. H.C. Andersen bliver ankloget for mordet på en skøge og sommen
zd skøgens søster lurer en forefuld færd iforsøget på ot
finde den
rtige morder. I 1830'ernes Københovn remstår eventyrdigteren
som en
f
slykket bondedreng: ranglet, klodset, enfoldig og uskolet og måske
dda, som det
mere til sit eget køn end til kvinder.

nsbytning: tre historier om forhotds forandring / bidrag af Sarah
sch, lrmtraud Morgner, Christa Wolf. - KØbenhavn : Det poetiske
reau, 2079. - 190 s. (Org. Tyskland 1980) (Bureauets lommebibliotek)
: noveller, der kredser om spørgsmålene: Hvod sker der, hvis mon på
tenskabelig eller mirokuløs
vis går fro ot være kvinde til at blive mand?
od får mon? Hvod mister man? Og hvordon oplever ens omverden en?

rge, Nikolaj Tange:

Antityskland. - København : Gladiator, 2079' - 267

,on og Caspor besluttede på deres første date ot åbne en bogbutik i
.tin. Nu er de kommet for skode ot invitere en høirerodikol debottør til

holde et foredrog i et ellers venstreorienteret progrom, og det
lifoscistiske miliø går igang med en hævnaktion. Aoron mener, hons
qgrund som iØde ikke bør blandes ind i en debot om ytringsfrihed og
zisme, men omgivelserne insisterer på ot gøre det. Over syv kopitler
bogbutikken.
fortællingen fem af personerne

IrO uielsen, Peter: De kendte. - S.l. : Forlaget Blå, 2019' - 406 s'
ter er formond for en skønlitterær forening - et litterært miliø fuld of
tgtkompe og intriger, og samtidig koster en hård barndom lange
pger ind ivoksenlivet. Peters situotion kompliceres yderligere af, ot
n er homoseksuel, for hans åbenhed om fører tilfordgmmelse fro den
zrmeste fømilie. Men kærligheden eksistere, og da hon nedfælder sin
;torie, lever hon iet hormonisk ægteskob med en mønd.

:bst, Mark: Nikolaj. - 2. udgave. - S.l. : Books on Demand, 2019' - E-bog
,e udgaver of de to fortætlinger: Bøsser, bumser & beskidte sokker og
,mmeruortige sommerforventninger. Gennem en række små kapitler
trettes om den femtenårige Nikoloi, der forsøger - så forhindringsfrit
m muligt - at klore sig igennem en pubertetsforvirret tilværelse med lidt
r fantosifutde dogdrømme, en pinlig mor og ikke mindst en uhelbredelig
relskelse i klossens mest chormerende dreng, Jonnik.

nnet, Anne: Fucked: krimi. - KØbenhavn : People's Press,2019. - 298 s'
'imi. En kvinde findes mishondlet og brutolt myrdet i Helsingør. Bogens
g-fortætter, kriminalbetient Nynne Quist, er på sagen sommen med
tnny Solomon fra Københovns drabsafdeling. Men snort finder flere
>ldsomme mord sted. I en verden fytdt med flirt og sex mellem kvinder
wigerer efterforskere både på det professionelle og privote plan'

Tr<

osa, Mario Vargas: Vejen

til paradis. - Aarhus : Klim, 2019. - 352 s. (Org'

:ru 2003)
m maleren og bitledhuggeren Paul Gauguin og hons bedstemor Floro
,istån, der var utopisk sociolist og kvindeforkæmper. De to mødte aldrig
inonden, men kæmpede begge for ot bryde fri af et konventionelt,
crgerligt liv. Forfotteren valgt at lode Floro Tristdn være overveiende
:sbisk, mens Gouguin er fascineret of ondrogyne mænd.

ir'!

oe, Erlend: Dyrene i Afrika: roman. - KØbenhavn : Gyldendal, 2019. - 314
. (Org. Norge 2018)
ire mænd og en kvinde mødes i hver deres livskrise til et foredrog om
'yreetik og knytter herefter et gnistrende venskob. Blqndt dem er den
omoseksuelle zoolog Sperber, som netop hor brudt med sin kæreste. De
ye venner beslutter sig for ot redde dyrene i Afrika -the Big Five, så de
dtænker en snedig plan til ot gennemføre den helt store udløsning med
tØtte fro firmoet Founa Fuckers. Men turen går ikke helt som forventet.
orde, Audre: Der er ingen ærlige digte om døde kvinder / udvalgt og
versat af Shadi Angelina Bazeghi. - København : OVO, 2019. - 102 s. (Org.
tsA 1968-1988)

t udvalg af oversættelser fro forfotterens væsentligste digtsamlinger
rcd temoer som kærlighed, krig, undertrykkelse og vold. Audre Lorde
1934-1992) hor beskrevet sig selv som digter, mor, kriger, sort og lesbisk.

cuis, Edouard: Hvem slog min far ihjel. - København : Rosinante, 2019.
1 s. (Org. Frankrig 2018) (2. del af: Færdig med Eddy Bellegueule)

-

selvbiografisk romon om Edouard Louis og hons for, der efter et hårdt
fysisk nedbrudt, ot han ikke længere kon passe sig selv. Men
vem bærer skylden for farens hårde afslutning på livet?
n

v er så

undme, Tomas Lagermand: En riglig kærlighed: roman. - KØbenhavn

olitiken, 20L9. - 224

:

s.

o mænd forelsker sig, flytter sommen, får en kat og går med hinonden i
ånden på goden - indtil den ene of dem, romonens fortæller, en nat

liver overfaldet to gange. Hon fremstår som den kunstnerisk kreative,
ten også lidt ensomme, svigtede, hjælpeløse og bornligt noive.

lcEwan, lan: Maskiner som mig: roman. - KØbenhavn : Gyldendal, 2019.
317 s. (Org. England 2019)
;ience fiction. I 1980'ernes England er Adom åt of de første kunstige
rcnnesker. Han er bl.a. udviklet of det homoseksuelle computergeni Alon
tring, som i denne fortælling ikke døde i 1954, men nu er drivkroften bog
t eksplosiv udvikling af computerteknologien. Adom udvikler bevidsthed
7

følelser, forelsker sig og skriver digte. Men hvod skal hans "ejer" gøre,
kede iden samme kvinde?

t han opdager, ot de

Cigarer'
rnara, Milo: Caravaggio: bind 2: Nåden. - København : Faraos
(Org.
2019)
ltalien
:
ill.
s.
54
t9.
(7571det bind i en hyldest til den itolienske mestermaler Coravaggio
med
ontagelige'
10). Han levede også et tiv på konten af det moralsk
slogsmål og god oppetit på begge køn' Bind 7 - Poletten og
erdet - udkom På dansk i 2015.

*gilder og

anneskekøb: grotesker L1LO-L12O I red. Andreas Bylov-Jensen og
- t98
ders Jørgen Mogensen. - KØbenhavn : Sidste Aarhundrede,2079'
IGrotesker; 5)
noveller der dyrker det bizorre, fontastiske og morbide' Laurids
(homo)erotisk
onds' titelfortælling fro 1978 oser of lidertighed og
og død som
lemlæstelse
udpeger
skondaløst
den
imens
nnibolisme,
rnske

gærets morbide dYnomo.
ills, Emma: Uden fornuft: roman. - KØbenhavn : Palatium, 2019' 308

s

trg. USA 2017)

gruppe venner skal opføre Shokespeares "En skærsommernats drøm"
tÅ Eoter på deres high-school. Det hotte por - lris og Poige - slår dog
på en
), og gennem teoterstykket bliver Claudio inddroget i deres brud
teÅij måde. Men hun møder også den sødeste og skøreste dreng' så
,oteÅtykket
til nye venskaber - og måske også til ny kærlighed.
t

fører

B*

littet, Sidsel Sander: Biergtaget - og de blev lokket' - Rørvig : Facet'
)79. - 372 s.
særlig hØit'
xntasy. I elvernes verden, Bierget, bliver menneskeliv ikke sot
de
men
elvere,
af
len i menneskenes verden lever der efterkommere
ptsd-romt
ekssoldot'
en
ender endnu ikke deres boggrund. Johannes er
tm trods of sin homoseksuolitet oplever ot blive forført of en kvindelig
lver. Sommen med Askotla og Sigrid er han en af de tre ieg-personer'
vis skæbner krydses i en

overtro oq nutidens

t

tlora,Ter6zia'.Alle dage. - Fredensborg
yskland 2004)

:

Palomar, 2Ot9' - 452 s' (Org'

til'
ibel Nema er en stilfærdig og mærkelig mond, som olle lægger mærke
oldrig
næsten
hon
siger
otligevel
og
sprog,
ti
lon behersker forsketlige
oget. Hon er en gåde, som monge drømmer om ot løse' En skiult
omoseksuotitetantydes,ogAbethorsomheltungudvistkærligefølelser

verfor

sin bedste ven tlio, der siden er sporløst forsvundet'

/ortensen, Mai: Prinsessen, som var alene

/ ill. Birgitte Ahlmann. _
rederiksberg : Bolden, 2019. - 2g s. : ill.
tiiledbog. En ensom prinsesse bor olene men vil gerne
finde en at donse
ted. På sin vej finder hun en frØ, der beder hende tage den med til
jerteslottet og kysse den dår. Do hun når
frem og kysser frøen viser det
ig, ot den vor en forhekset prinsesse.

yegaard, Søren: Brændende kærlighed. - Hedehusene :
Nyt Dansk
itteraturselskab, Bibliodan, 2019. - 194 s,
obias skol med sin 9. krosse og bedste ven Emir tir Berrin på rejrskore.
Her
tØder han Helene, der går i 7.g. De to bliver kærester, men hvad gør

ton, når mon oldrig har pr|vet det før?

lafsd6ttir, Audur Ava: Miss lsland. - Roskilde : Batzer, 2019. _ 277
)rg. lsland 2018)

s.

1963 rejser den unge kvinde Heklo rejser til Reykjovik
for ot udleve sin
vfatterdrøm. Hun flytter ind hos sin borndomsven, den homoseksuelle
n John, som bokser med somtidens fordomme overfor mænd, der er til
tdre mænd. Heklo kæmper selv mod fordomme om kvindelige

trfottere, så bør hun tage imod invitotionen til at deltoge
i en
:ønhedskonkurrence?

lesen, Janni: Hvad så hvis jeg er? - København : Gyldendal,2}tg. _
251.

ogdomsroman om Jonny, der er til drenge og kon lide at gå i pigetØi,
en ikke tør fortælle nogen om sine følelser.

ambeck, Dy: Til min søster: roman. - København : Gyldendal,

3s.

2}lg.

-

strene Aya og Andrea kører til Sverige med et hoglgevær og Ayas to_
ige datter Nolo i bilen. Andrea hor
fortodt sin vordelige kæreste, og Aya
xltole om J.P. Jocobsens ungdomsveninde Anno ved en historisk
nference. Ayo er biseksuet, forlodt af dotterens
for Christion og
'eresseret i en ung lokol
kvinde.

I

: Rebel
uma, Koleka: Kollektivt hukommelsestab: digte' - København
.h a Cause, 2OIg. - 1L6 s. (Org. Sydafrika 2017)
kristen
tsamling om ot være en sort, lesbisk kvinde, der vokser op i en
også
men
hudfarve
køn
og
tilie og it somfund, hvor ikke kun hendes
trles seksuolitet er et oprØr mod det bestående'

3de, Anne B.:

Datteren. - KØbenhavn : Rosinante, 20L9" 339 s' (Org'

rge 2019) (BerlinerPoPlerne; 6)

ot
rs dotter Torunn hor overtoget slægtsgården Neshov somtidig med'
Hendes
død'
hons
efier
far
videre
n driver sin onkels bedemandsfirma

på en smuk
trtrives på pleiehiemmet, hvor et uventet besøg fro Østrig
med den
kærlighed
umulige
ungdoms
ide afstiutter historien om hons
sin mand
med
Erlend
onkel
bor
fortsot
;ke soldot Dieter. I Nordsiælland
ien - de kommer olle
hos Torunn På Neshov

Adrienne: Drømmen om et fælles sprog: digte L974'L977 ' ibenhavn : Ovbidat, ZO7g. - 104 s. (Org' USA 1978)
ch,

gte om hverdogen og verdenssituotionen, som hænger uløseligt

og krige, om søsterskøb og moderskob, om
bedre
erlighed, om drømmene og en akut længsel efter en anden og
:rden.

l^*"n, om sultkatostrofer

Jf
ngo, Laura: Papirbryllup. - København

2019. - 178 s.

venskob' Den
e to somboende kvinder - Mia og Pil - har et meget ulige
Pil' som
ubeslutsomme
tidt
den
kontrollere
ot
'sbiske Mio har behov for
qr svætt ved ot sige fro og finde ud of, hvad der reelt foregår omkring
ende.

osdahl, Cecilie: Roomie: don't escape from your true desires'
Øbenhavn : Saxo Publish ,2019. - 176 s.

-

,nnette føler sig kikset og er dybt misundelig på veninderne med det
pludseligt
'erfekti tiv. Men så ftytter Moliko ind i hendes leilighed, og
øler Annette sig både meget sexet og levende'

)?

rhl, Cecilie: Vildt forelsket. - København : Saxo Publish,

20t9.'t70

s'

giver hinanden
-'r 16 år og teder af en pigeklike, hvor medlemmerne
galt,
hun skal vise
da
dringer. Men en dag går en af udfordringerne
nodig hun er. Og det får dødelige konsekvenser.

rann, Sasha Mariann: Ude af sig selv: roman. - KØbenhavn : People's
,2079. - 346 s. (Org. TYskland 2017)
Ati - og Anton har altid holdt sammen, lige fro
bqrndom i det postsovjetiske Moskvo. Men pludselig forsvinder
t sporløst. Ali reiser ofsted for ot lede efter sin bror, men hun ender i
'eten med ot søge efter sin egen identitet. Ali går således i gang med

ryerne Alisso - kaldet

:

onsformation til den mqnd, hun oltid hor oplevet sig selv ot være.

man, L. (pseud. for Ulrika Louisa Bjerregaard): Fortabt i ham. hals : Nelumbo,2Ot9. - 284 s. (Fortabt i Aarhus; 3)

for sig selv og sine venner, at hon er tiltrukket
prøver
at finde modet til ot henvende sig til den lækre
: eget køn. Hon
u ktø r f ro f itnesscenteret.
'el har indrømmet over

r6ard6ttir, Lilja: Snaren: spændingsroman. - København : People's
s, 2019. - 32t s. (Org. lsland 2016)
osmugleren Sonjo flygter med

sin sØn

til Florido, hvor hun ønsker ot

\e et nyt liv med hom. Men de nådesløse norkobogmænd finder
zm og

frem

tvinger hende tilboge til tsland, hvor både eksmanden og

les elskerinde Aglo venter.

r, Sarah (pseud.) og Erika Lust: Lesbiske

drømme' - København : LUST,

?.-8s.
elle hvor den kvindelige hovedperson spontont booker en reise til
:elono, som indebærer overnotning hos et lesbisk par. Her vækkes en
som hun ellers ikke troede eksisterede.

I

LG

BT* *

Stenby, Pernille L.: Under huden: Del 1og del 2. - Ballerup : Ulven og
Uglen, 2019. - 361 s., 420 s. (Mestenes-serien; bog 2)
Psykologisk fantasy med LGBT-elementer. Hovedpersonen Mestenes,
som
man i lang tid troede var en pige, hor fået et nyt liv på Roevel Akodemi,
longt væk f ro tågen og longt væk fro Ham. Vennen Axten og læreren
Keemen hjælper Mestenes med ot folde til, men der er ting, som det
måske er bedst, at Axten ikke ved. Det er svært ot lægge
fortiden bog sig,
når minderne stadiq sidder under
kribler frem.

L**
Stoltz, Kristina: Cahun: en roman om Ctaude Cahun.
Rosinante, 20!9. - 341 s.

_

KØbenhavn

:

Lucy Schwob (1884-1954), med kunstnernovnet Claude Cohun,
er en
betydelig ortist inden for surreolismen. Mon føtger hende iforskellige
tider og med skiftende synsvinkler - hendes egen, hendes portner
Suzonnes og et væsen kaldet ,,Soldoten,,, der ontoger
forskettige fysiske
former. De to kvinders fører en happening-ogtig modstandskomp mod
nazisterne
med nØd og næppe en dødsdom.

GLT*

Strdmquist, Liv: l'm every woman. - Cobalt, 2}tg. _ 120 s. : ill. (Org.
Sverige 2018)
Grafiske fortællinger som kommer hele vejen rundt med et
queerfeministisk syn på omverden. En række portrætter of undertryl<te

kvinder gennem historien og nutiden krydres bl.o. med
fortællingen om
bøsseænderne i Malmø og de transkgnnede troner.

Gx

Swård, Anne: Vera: roman. - KØbenhavn : Gyldendal, 2079. - 350 s. (Org.
Sverige 2018)
Sandrine er 77 år, da hun ankommer til Sverige. Året er 1945, og hendes
rygsæk er fuld af krigens rædsler. I hendes move vokser et lille tiv. Hun er
dog fast besluttet på ot gøre en ende på det hete, men den svenske læge
lvan Ceder tager hende og bornet tit sig, og de gifter sig. Ægteskabet ig
barnet skal nemlig dække over hans homoseksuolitet uden ot
fa m i I i e n ov

net

vo næ re s.

G**
l-aia, Abdellah: Det langsomme

liv: roman. - Farum : Arvids, 2019. _ 1g1

s.

Org. Frankrig 2019)
ntens roman med flere konfliktfelter, som kulturskel, homoseksuotitet og
mmigration. Hovedpersonen of morokkansk ofstomning er trods

middelbart gode leveforhold i poris fanget

i identitetsmæssigt

tomrum.

Lone. Savnet. - København: People's Press,2019'
vendU 1)

-3t7

s'

Den tilte pige Mitle forsvinder sporløst. 10 år senere dukker en ung
hovde den
t op og påstår, hun er Mille. Som nyuddonnet betient
hende' og
sluppet
har
oldrig
der
e politiassistent Signe Brosk sogen,

volveres nu igen i mysteriet om den forsvundne pige'

rg,

Maren: En lykkelig slutning. - KØbenhavn : Lindhardt og Ringhof'

- 382 s.
ts er syvende generotion of bedemænd, og han

fører

eforetagendet videre. Hon er samtidig nekrofil, og olle hans
dre viser sig ot have hoft et eller ondet i deres personligheder, som
fra flertatlet: "Min mor vor lesbisk, min far.vor en sinke, og ieg
z

i dødens hus".

rtin, Carina G.: Molly og Kurthilde
ria, 2019. - 28 s. : ill.

/ ill. Thea Bæhrenz'

lbog. Hunden Motly snubler en dog over en lille snegl med et fint'
rueforvet hus. I huset bor Kurthilde, og snart slår Ninio-edderkoppen'
eRonni, sig til fØtget. Han har en helt klor mening om, hvordon mon
"rigtig" dreng og en "rigtig" pige. Hetdigvis får Kurthilde snort lært
ot man ikke behøver dele olting op i drenge- og pigeting' Sommen

;ker Molly, PeppeRonni og Kurthilde

as, Tarjei:

Sr@

ls-slottet. - Roskilde : Batzer/Roskilde Bogcaf6, 20L9' - 273

rg. Norge 1963)
rmbolsk romon, hvor den 77-årige lJnn forsvinder ind i et isslot'
les venindeforhotd

tit

Siss

hor

lesbiske overtoner - men bogen hondler

'og fremmest om lJnns bearbeidelse of sorgen over ot hove mistet sin
Udkom 1. gang På dansk i 7963.

i, Morti: Dit hierte: samlet dramatik 1985-2004

/ red'

Og

efterord

Gråbø|, Kamilla Lofstrdm. - København Arena, 20L9' - 934 s' : ill'
plet somling of MortiVizkis (1963-2004) poetiske og originole
natiske produktion skrevet mellem 1985 og 2004' Blandt temaer er
t, kærlighed, homoseksua!itet, tro og religion'
:

GBTUXX

Wandahl, Camilla og Caroline Ørsum'. Venus fluefanger. - København

:

Høst & SØn,2019. - 163 s.
Alex stoppet i 70. klosse. Er ivildrede med det meste og en mester i
'måske'. Veninden tsa har siden børnehaven lagt makeup på ham, og af
ondre er hon blevet moppet og tævet. Mothios er er bøsse (skabs) og
lægger an på hom, og på nettet fØlger han Cornelias trans-forvondling til
pige, men hon synes ikke, hon passer i rommerne bøsse eller trons, og
toer til Mothios, ot han er oseksuel.

LU**
Wandahl, Kirsten: Englelpgnen. - København : Byens, 2079. - 22!

s.

Den 16-årige Mortha skal på sommerferie med fomilien inden hun storter
i 1.g. Hun er trist og sørger over tabet af sin elskede veninde, men på
ferien mqder hun Victoria, der er både livlig, smuk og modig. Kan hun
atter finde modet til ot elske, når nu hendes hjerte er så fyldt med sorg og

savn?

G**
Welch, Denton: Ungdoms sødme / efterord Theis Duelund. - København
Sidste Århundrede, 2019. - 210 s. (Org. England 1945)

:

15-årige Orvil er på ferie med sin far og sine storebrpdre, væk fra den
forhadte kostskole. Han savner sin afdøde mor og føler sig fremmed for
familien og deres påtrængende maskulinitet. Ensom går han på
opdagelse i omgivelserne og fantasien, men da en kano med en

tiltrækkende roer kommer forbi, opsøger han deres lejrplads.
LBT*

Weldon, Fay: En hun-djævels død. - Herlev : HarperCollins Nordic, 20L9.

-

379 s. (Org. England 2017) (En hun-djævels bekendelser; 2)
Den bitre hun-djævel, Ruth Potchell, er nu blevet 84 år, og hendes
ambitiøse ossistent - den unge og overveiende lesbiske fierdebØlgefeminist, Valerie Volerio, står på spring som den værdige efterfølger til
direktørposten i lnstitut for Kønnenes Ligeværdighed. Voleria er tiltrukket
Ruths kønne og sympatiske nevØ Tyler, så hun overtoler ham til et
kønsskifte, da han først er den perfekte portner som kvinden Taylo'

af

LU**
White, Marie Alexander (pseud. for Ninna Sørensen): Rosens Akkorder. Hirtshals : Petunia, 2079. - 274 s. (Lucinias Lyrik; 1)
16 årige Agathe forelsker sig i klossekommeraten Cecilie, og da hun
endelig får vist Cecilie, hvod hun føler er venindens reaktion en onden,
end Agothe havde håbet, og den får også en uventet konsekvens. Den nye
verden, der åbner sig herefter, er dog ikke ubehogelig, men der skal et nyt

mod til for ot Agothe kan gribe mulighederne.

), Marie Alexander (pseud. for Ninna Sørensen): Sjælens ekko. rals : Petunia, 2019. - 368 s. (Lucinias Lyrik; 2)
,othes for opdogede, ot hun kyssede med en pige, bankede hon
e i orrigskab, så hun nu hor store or på ryggen. Et halv år senere er
le - også koldet A - og Kaia blevet enige om at give deres forhold en
:e, og på en tur til London får A endelig fortolt Koia om foderens
'lige overgreb. Men Koia hor heller ikke fortalt A olt, herunder
br hun er nødt til at rejse så meget.

nholt, BjØrn lgnatius: Peder & lb: udvalgte sam-enetaler.

-

rnhavn : lgnatius, 20L9. - 80 s. : ill.
eserie - grophic novel.74 enetalerformet som sotiriske

lseriestriber om kommunikotionen hos et mandekætestepar. Den
:r overvejende tavs, mens den anden i forhaldet taler konstqnt.

NYE BøGER 2019: FAGLITTERATUR
T**
Andersen, Anita: Min vej hjem. - KØbenhavn : Saxo publish ,2OIg. - 173 s.

:ill.

Anito Andersen (f . 1969), der blev født som en dreng og vor fomiliefor og
gift med en kvinde i 21 år, beretter om at springe ud som tronskønnet og
gå hele vejen til en kønsskifteoperation.

G+*

Dotzauer, Bjorn: S:E:X:olo-gi: i mit blod. - København : Dotz, 2019. - 101

s.: ill.
Digte, prosqtekster og billeder, der går tæt på homo-livet i den mgrke og
ofte lidt tobubelogte del of doting- og sexkulturen i KØbenhovn.

G**
Dotzauer, Bjorn: S:E:X:olo-gi: show me your nudes. - KØbenhavn : Dotz,
2079. - 249 s. : ill.

som et biprodukt til digtsamlingen præsenterer forfotteren denne fotobog
med over 700 nøgne donske mænd, som var viilige til at vise deres krop
frem - med eller uden onsigt. I bogens tekstofsnit kommer Dotzouer med
betragtninger over alt fra vores besættelse af den perfekte krop til den
udbredte ofhængighed of konstant ot være online.

G**
Holm Andersen, Janni: De danske lædermænd. - Ringkøbing : Kjellerup,
2019. - 135 s. : ill.
Et nærgående portræt af den århusionske læderklub Scandinovion
Leather Men, SLM Aarhus og det danske lædermitjØ for bøsser. lnterviews
og personlige beretningerfro opstorten i 7970'erne og om, hvorfor det
lige blev her, ot de homo- og biseksuelle læderbøsser fandt det, de søgte.

G**
Holst, Silas: For enden af regnbuen. - KØbenhavn : politiken, 20L9. - 294
s. : ill.
Om ot blive far og om at skabe en kærlig og stobitfamilie med en mor, to
fædre og seks bedstemødre. Silas Holst fortæller om ot leve i kærtighed og
familieidyl, om at blive knust of skilsmisse og derefter ud of mørket få
familielivet til at hænge sommen på nye måder. Flere venner bidroger
med i n s pi re re nd e h isto ri er.

l**
elstrup, Vivi: Bi. - Allerød : Skriveforlaget,2}lg. _ 140
s.
:orføtteren er underviser,
rådgiver og bipolitisk talsperson. Med 19 meget
:orte personhistorier beskriver hun
forskeilige måder ot være biseksueitå, og hver historie er ledsoget of undervisirens
og rådgiverens
'ommentorer.

rhn, Elton (pseud. for Reginald Kenneth Dwight): Mig.
olitiken, 2O!9. - 405 s. : ill. (Org. England 2019)

_

København

:

sin første og eneste qutoriserede setvbiogrofi
tøfter musikikonet Elton
thn sløret for sandheden om sit helt usædvontije
liv, som hon selv vil
rtælle den.

rrgensen, John Chr.: Herman Bang og politiken. _
Hellerup : Spring,
)19. - 165 s.

forfotteren Herman Bang (1857-1912) og hans journolistiske bidrog
næsten 600 artikler i Dogbtadet politiken i perioderne
moj 7g85_
tcember 7890 og april 1900-jonuor 7902. Der er
flere eksempler på,
ordan reoktionen på dagblodet nedgør Hermon Bong pgo
hons
tmoseksu o I itet og femi ni ne odfærd.
m
7

ærboe, Rasmus: Kristian Zahrtmann:
eueer, kunst og lidenskab. _ Ribe
libe Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmuseum, Den
Hirschsprungske
mlirig, 2019. - 99 s. : ill.

lstillingskotalog om Kristion Zahrtmonn (1g43_1917)
og hons
tfo
rd re nd e s ki ld ri n g e r of h isto riske ha nd

Ie

kroft i ge kvi n d e r, e roti ske

tndlige modeller og farverige selvportrætter. Motiverne
kon i dog
tegnes som'queer-kunst,, altså anderledes iforhold
tit somfundits
dtagne normer og'den gode smog,.

udsen, Anne og Steen Valgreen-Voight: Du kom
med alt det der var
;: en samtale med digteren Jens Rosendal om liv og forfatterskab. _
benhavn : Gyldendal, 2}tg. - 175 s. : ill.
td ofsæt i 12 udvalgte sange og solmer

, sin

fortæller Jens Rosendol (f. 1932)

opvækst iVendsyssel, tiden som hØjskolelærer i Løgumktosiier,
om
t vanskelige kærlighed som homoseksuel og om i dog
ot være
zrkendt digter, hvis songe synges of unge o:g gomle
overalt

en

i

londet.

LGBT*

Krop i system

/

red. Andrea Storgaard Brok. - København

:

Aktivistkollektivet BøVt- 2019. - 90 s. : ill.
Præsentation af kropsaktivismen, dens idegrundlog og sproglige univers
gennem bidrag fro kunstnere og oktivister, som på forskelligvis oplever
marginolisering og stigmatisering pgo. deres krop. Bidrogene behondler
emner som homoseksualitet, skønhed, tronskønnethed, rocisme, tykhed
og handicop.
BLX

Llndgren, Astrid og Louise Hartung: Jeg har også levet!: en breweksling
red. og forord afJette Glargaard og Jens Andersen. - København :
Gyldendal, 2019. - 579 s. : ill. (Original Sverige 2016)

/

'Breweksling mellem Astrid Lindgren og hendes tyske veninde Louise
Hartung i årene 1953-1965. Brevene omhondler bl.a. litteroturens
betydning, venskobets kunst og begrænsninger, fomilieliv, hverdag og
politik i efterkrigstidens Europa. Hortung var tydeligt betaget of og
forelsket i den svenske forfotter.
GB*

Lindhardt, Thure: Vi ved jo hvordan det er at være menneske

/ tekst

Rune Skyum-Nielsen. - KØbenhavn : Gyldendal, 2019. - 310 s.
I essoyistisk stil forcæller skuespilleren Thure Lindhardt om sit livtog med
skuespillerdrømmen og selve orbejdet med foget. Særligt fokus er der på
de tidlige år på skuespillerskole i Odense, kostskoleophold iTysklond,
somt større roller i korrieren. Han er åben om sin biseksuolitet og det
meget offentlige forhold til donseren Silos Holst.
LGBT+*

Lundis, Bjarne Henrik: Ret
L47 s. : ill.

til kærlighed. - KØbenhavn : Sidespejlet,

2019. -

En række personer beretter om, hvod de sidste monge års juridiske og
politiske fremskridt på LGBT-området betyder for dem - i hverdagen, på
arbejdsplodsen, og deres personlige liv som sådon. De er mellem 79 og 75
år - og der er en podcastserie i tilknytning til bogen.

G**
Marsden Hartley: The earth is all I know of wonder

/ red. Lærke Rydal
Jørgensen, Mathias Ussing Seeberg; diverse: Sidse Buck, Kim Hansen. Humlebæk : Louisiana Museum of Modern Art, 2019. - L27 s. : ill.
(Louislana Revy, 60. årgang, nr 1, september 2019)
U dsti I I i ng s kato I og med p ræ se ntation of de n homose ks ue I le o me ri ka ns ke
maler Morsden Hartley (1877-1943) og et udvolg of hans værker.

At være sig selv bekendt: hvori det fra et transperspektiv og
fitnesscenteret som bagtæppe vises, at tokønssystemet,
ronormativiteten og devalueringen af alt'Teminint" er
rirkende betingelser for patriarkatets eksistens. - KØbenhavn :
o,2079. - 71s. (Tumultiserien;5)
:, Rolf:

rcerteoretisk personlig fortælling i essoyform om ot bevæge sig rundt
len som trons(moskulin)person. Kon læses som teori og praksis
et i åt værk, hvor det påvises, at opdelingen i to køn fungerer som et
ud for den strukturelle underordning of kvinder.
in, Lars: Allen Ginsberg i Danmark: januar 1983.
- 347 s. : ill.

-

Hellerup : Spring,

|.

tægning af den omerikonske homoseksuelle beatdigter Allen
bergs (7926-1997) turne i Donmark i L983, med ofsæt i Ginbergs
øger og interviews med folkene omkring hom.

on, Maggie: Argonauterne. - København : Rosinante,2079.

-23ts.

. usA 2o1s)

biografisk fortælling hvor forfatteren møder den forunderlige Harry

riet), der er i gang med processen fra lesbisk til transmand. Hun
lsker sig straks, de flytter sammen og gifter sig - lige før afstemningen
Prop 8 gør det ulovligt i Califomien. Harry har en søn, og forfatteren
Tx*
rnd, Bjarne: LGBT+ - trivsel og åbenhed blandt lærere igrundskolen
tekstbidrag af Slnja Kongshøj Laursen. - KØbenhavn : lnstitut for
rneskerettigheder, 2019. - 99 s. : ill.

/

I

'ersøgelse blandt grundskolelærere om trivsel og åbenhed i forhold
:uolitet og kønsidentitet på deres orbejdsplads.

ras, Gustav Andersen: Fra fat til fabulous. - ÅOyhøj

'.

til

Easis,2019. -77

il.

I kolofonundertitlen - tob 12 kg på 72 uger - giver reolitystiernen
ktøjer og gode råd til ot kickstorte et vægttab. Bogen indeholder over
ps krifte r, træ n i ng s prog ra m me d øve lse r og ka I o ri eta bel I e r.

i**
iinnet, Heidi: Transformation. - Rødovre : Stylize Photography, 2019' 104 s. :

ill.

:otogrofen Heidi Sinnet har med projektet "Tronsformotion" ønsket ot
,ormidle portrætter og personlige historier fro ni forskellige tronspersoner
rcd ot afholde en udstilling og sammensætte denne bog'

LGB*

Skydsgaard, Morten Arnika: onani. - Aarhus : Aarhus universitetsforlag,
2019. - 60 s. (TænkePauser; 76)

'Om ononiens kulturhistorie, med olt hvad dertil hører of morolsk ponik,
kropstig ekstose, medicinsk mogtmisbrug og meget forskellige medicinske
verdensbilleder. tndeholder også et særligt ofsnit om onani iforhold til
h o mose ksu ol itet og ti I kvi n de ka m p.

Bx

Thrane, Lotte: Maske og menneske: Asta Nielsen og hendes tid'
KØbenhavn : Gad, 2019. - 305 s. : ill.
Biografi om stumfilmstjernen Asta Nielsen (1s81-1972) som koster nyt lys
ove r h e n d es fil m ko rrie re, teote rsuccese r i 7930' e rne, fo rfotte rsko b,
bittedkunst, iscenesættelser, selviscenesættelser og ikon stotus' Med
inspiration fra queer teori bliver Asta Nielsen betragtet som et tidligt
eksempel på et erotisk stiernebillede med appeltil begge køn.
BG+

Wulf, Andrea: Opfindelsen af naturen: den eventyrlige beretning om
Alexander von Humboldt, videnskabens glemte helt' - København : Gad,
2019. - 610 s. : ill. (Org. USA 2015)
Portræt af den tyske naturvidenskobsmand og opdogelsesreisende
Alexander von Humboldt (1769-1859). Om betydningen of Humboldts
indsots i somtiden og om hvordon hons tonker ligger til grund for
mode rn e vestl ig n otu rfo rståe I se'

BesØg Støttefore ni ngens hjem meside

på hjemmesiden - stf-lsbt-bibl.dk - kan du finde mange af de tidligere litteraturlister,

som Støtteforeningen LGBT Biblioteket har udgivet gennem årene'
Der er adgang

til lister om nye LGBT+ bø1er fra

de forskellige år. Og

til andre

boglister med forskellige temaer.

t'.§

r,,

l'

§

E\
å

I

: r l 't
Vi håber at du kan finde inspiration til flere læseoplevelser gennem hjemmesiden.

God læselystl

Om Støtteforeningen LGBT Biblioteket

Støtteforeningen (SBIBL) består af LGBT Bibliotekets brugere og lånere, nuværende
eller tidligere aktive i biblioteksgruppen og af mange andre, som finder det vigtigt
med et åbent og aktivt bibliotekstilbud i LGBT miljøet.
ved
SBIBL har eksisteret siden 1994 og støtter hvert år biblioteksarbejdet økonomisk
at give LGBT Biblioteket midler til indkøb af dansk litteratur og til indbinding af
danske tidsskrifter.
bøger
SBIBL udarbejder desuden litteraturlister, bl.a. over årets nye dansksprogede
med et LGBT+ indhold.

Bliv medlem af SBIBL
på
Du kan blive medlem af Støtteforeningen ved at indbetale et årligt kontingent
100 kr. Du kan også indbetale støttebeløb:
reg. nr. 1551 (Danske Bank)

kontonr. 422-4531,

Kontakt Støtteforeningen
SBIBL, c/o Olson
Kastelsvej 1, 5. 3
2100 København Ø
E-mail: sbibl@Yahoo.dk

Besøg StØtteforenlngen
På

hjemmesiden: stf-l8bt-bibl.dk

Besøg LGBT Biblioteket

hjemmesiden: lgbt.dk/viden-og-materialer/bibliotek/
PåFacebook:facebook.com/Biblioteket.LGBTDanmark/
På LibraryThing: librarything.com/catalog/LGBT-Biblioteket/

På

I

åbningstiden:

LGBT+ Danmark
Tirsdage 16.00 - 19.00

Vestergade !8E,4. sal (København)

