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Addonia, Sulaiman S. M. Y.: Kærlighedens konsekvenser. - København : Politikens Forlag, 2009. - 307 s.

(2s0 kr.) (Org. England 2008)
t lighed med bogens forfatter sendes Naser som 10-årig fra Eritrea til Saudi Arabien. Som teenager

bliver han voldtaget af sin kafeel, en slags saudisk sponsor, som er obligatorisk for alle immigranter,

og snart må han også sælge sin krop til byens lystne mænd. Mødet med en tilsløret kvinde, som

Naser udveksler små breve med, bliver et vendepunkt, som får store konsekvenser for den unge

overlever.

Bruhn, Ina: Under englens vinger. - KØbenhavn : Høst & S6n, 2009. - 207 s. (149,95 kr.)

Det er nu over et år siden, at Jonathan forsvandt. En aften vælger Rasmus at springe ud overfor Nick

og Mateus og introducerer dem til Close - en homobar i lndre By. Her mØder de Lars, som er bøsse

og meget optaget af hate crimes. Var Jonathan bøsse? Og var det derfor han forsvandt? Bogen er 4.

bind af ungdomskrimiserien "Genstart".

Cornwell, Patricia: Scarpetta. - København : Forum, 2009. - 476 s. (299,95 kr.) (Org. USA 2009)

16. bog i krimiserien om retsmedicineren Kay Scarpetta. Central i denne og andre fortællinger er

hendes niece, Lucy Farinelli, der er åbent lesbisk og forfatterindens alter ego. Over et par intense

døgn assisterer Lucy i opklaringen, da hendes computerfirma engageres af den offentlige anklager i

sa8en.

Ekdal, Niklas: I døden dine mænd. - Århus : Forlaget Modtryk, 2009. - 416 s. (299 kr.) (Org. Sverige

2008)
Krimifra Stockholm, hvor kommissær Johanne Tott har en sag om en række ritualmord, der måske

har forbindelse til islamisk terrorisme. En embedsmand bliver myrdet og alt peger mod hans

samlever Felix, en modemand, ugebladenes darling og en af Sveriges kendteste konvertitter, der
ikke ser nogen modsætning i at være bøsse og muslim. Da Felix finder sin elskede svinebundet og

hængt, ringer han omgående til politiet, der lige så omgående mistænker ham for mordet. Det

lykkes Felix at flygte med hjælp fra sin nabo og gode veninde Sara - en rØdhåret storryger med

masser af penge og en stor livssorg - og de beslutter sig for at opklare mordet i fællesskab. Snart får
de følgeskab af Johanna, der er blevet hældt ud af efterforskningen som følge af sin trodsighed. De

tre helte kommer på sporet af en helt fantastisk sammensværgelse: et hemmeligt broderskab, der

vil straffe Sverige for århundreders slendrian og misagtelse af de gode svenske dyder fra nu svundne

tider!

Epstein, Jennifer Cody: Maleren fra Shanghai : roman. - København : Thanning & Appel, 2009. - 421. s.

(299,95 kr.) (Org. USA 2008)
Roman om den kinesiske Pan Yuliang (1899-L977), som blev solgt til et bordel som 14-årig. Her

knytter hun sig til den lidt ældre Junling, som hun udvikler et tæt kærlighedsforhold til. Senere

bliver hun konkubine for en fremsynet embedsmand, som tillader hende at udfolde sit kunstneriske

talent. Hun ender som en verdensberømt malerinde, kendt og berygtet for sine nøgenportrætter.

Garff, Synne: Lystens labyrint. - København : Politikens Forlag, 2009. - 247 s. (250 kr.)

Amalie er ved at samle stof til sit sociologispeciale om prostitution. Hun får sin gang på et bordel og

møder der bl.a. Victoria, som tiltrækker og bruger mennesker omkring sig, herunder Amalie. I

historien oplever Amalie både trafficking, narkohandel og dens bagmænd. Historien har et

overraskende lesbisk tvist.



Jungstedt, Mari: Den døende dandy. - København : People's Press, 2009. - 334 s. (269 kr.) (Org. Sverige

2oo6)
Krimi. På Gotland bliver en succesfuld kunsthandler fundet myrdet under spektakulære

omstændigheder. lnden sin død har han i hemmelighed planlagt at sælge sit galleri og forlade sin

kone gennem 20 år. Efter al sandsynlighed har han også ført en dobbelttilværelse med

homoseksuelle relationer, hvilket kommer som et chok for den lille, grå frue hjemme på Gotland.

Kort efter mordet stjæles maleriet ' Den døende dandy', malet af Niels Dardel i starten af L900-

tallet, fra et kunstmuseum i Stockholm. Spor efter tyveriet antyder en dødelig besættelse af Dardels

kunstvaerker og peger i retning af Stockholms homoseksuelle natteliv og hændelserne på Gotland.

Lagercrantz, David: Syndefaldet iWilmslow. - Århus : Forlaget Modtryk, 2009. - 398 s. (299,95 kr.) (Org.

Sverige 2009)
Spændingsroman, hvor en ung, velbegavet betjent efterforsker Alan Turings selvmord. Langsomt får
han løftet sløret for det matematiske geni og krumtap i afkodningen af det tyske Enigma-system

under 2. verdenskrig. Eftertiden regner Turing for datamaskinens opfinder, men i 1952 blev han

anklaget for homoseksualitet og idømt hormonbehandlinger. I efterforskningen skildres bøssejagten

i England i kølvandet på den store spionskandale med de homoseksuelle afhoppere Burgess og

Bl u nt. Supplerende materiale på forfatterens hjemmeside: www.david lagercrantz.se

Llambias, Pablo: Kærlighedens veje & vildveje. - KØbenhavn : Gyldendal, 2009. - 126 s. (179 kr.)

En mandlig opdatering af Suzanne Brøggers klassiker fra 1975. Forfatteren gendigter bl.a. teksten

om Hanna, Henna og den uønskede mand til en fortælling om forholdet mellem kvinden Pablo og to
andre kvinder. I en anden tekst er Llambias blevet til en trans og kommer med flere andre

tankevækkende udfald mod den traditionelle opfattelse af køn og identitet.

Lyngvild, Jim: Kongen : Skyggernes Bog, bind 1. - KØbenhavn : Carlsen, 2009. - 352 s. (199,95 kr.)

Drengen Jerod må ud på en farefuld færd i et kapløb om Kong Urials krone, der giver evigt liv.

Undervejs mØder han en lesbisk heks og hendes smukke kæreste og en meget bØsset ridder.

Læby, David: Reade Street : digt. - Århus: Jorinde & Joringel, 2009. - 28 s. (80 kr.)

Et langdigt der meget personligt og ironisk fortæller om forfatterens liv og tanker. Rammen er New

York og kontrasten til den danske fædrelandsbaggage fuldt af "beredskabsstyrke fra de Danske

Slagterier" og "angst i aftensmaden".

Mankell, Henning: Det næste skridt. 3. udg. - Århus : Forlaget Klim, 2009. - 558 s. (99,95 kr.) (Org.

Sverige 1995)

Den 7. iserien om kriminalkommissær Kurt Wallander, hvis gode ven og kollega findes død i

forbindelse med en sag om 3 myrdede teenagere. Wallander overraskes af sin egen uvidenhed om

vennens homoseksualitet, som også viser sig at være nøglen til opklaringen af både det formodede

selvmord og iafsløringen af en meget jaloux massemorder. På dansk L. gang i1998. Filmatiseret.

Mann, Klaus: Rejse til nattens ende - Herman Bang /oversat og med indledning af Dag Heede. - Odense

: Syddansk Universitetsforlag,20Og. - 74s. (79 kr.) (Upubl. org. USA 1940)

Biografisk novelle om Herman Bang, skrevet omkring 194A, der fortæller om Herman Bangs ophold i

New York i L912. Opholdet indledte det, som skulle være hans store tur gennem USA og videre

verden rundt, men endte med hans død iUtah 1912. Med litteraturhenvisninger. lnkl. Erik Opffer:

Herman Bang om Amerika (s. 69-73).



Melville, Herman: Redburn. - Fredensborg : Bindslev, 2009. - 332 s. (299 kr.) (Org. USA 1849)

Med udgangspunkt i fortællingen om Wellingborough Redburn, der stikker til søs og sejler mellem
New York og Liverpool, beskrives datidens store sociale skel. Den højst tvetydige person, Harry

Bolton åbner for et kig ind i en lukket verden for mænd, som er så hårdt belagt med tabu, at den

aldrig kan nævnes med navn. Sammen med Bolton bevæger Redburn sigsåledes igennem Londons

arabiske huleverden, hvor de eksotiske og forbudte udfoldelser bliver antydet i diskrete vendinger.

Musil, Robert: Disciplen Ttirless'forvirringer. - København : Forlaget Basilisk, 2009. - 21,1s. (200 kr.)

(Org. Tyskland 1906)
På en drengekostskole i slutningen af 1800-tallet er styrkeforholdet mellem de unge mænd

altafgørende. Hovedpersonen oplever både en tiltrækning og frastødning af de homo- og

sadomasochistiske ritualer og afhaengighedsforhold, som er en del af drengenes hverdag. Udkom 1.

gang på dansk i L966 under titlen "Den unge Torless" (Gyldendal). Filmatiseret.

Nagel, Carsten: Zehras flug!. - København : Politikens forlag, 2009. - 542 s. {279 kr.)

Zehra er 12 år, da krigen i Bosnien starter. Familien oplever ubærlige grusomheder og splittes. Zehra

og hendes mor ender som asylansøgere i Danmark, hvor hun prøver at få styr på sit liv og identitet
som ung kvinde. En vigtig rolle i denne transformation spiller besøgsvennen, som udfordrer hendes

verdensbillede, da han fortæller om sin homoseksualitet. Carsten Naget har som psykolog arbejdet
med traumatiserede flygtninge, krigsofre og torturoverlevere.

Nordkvist, Martin: Bandit. - KØbenhavn : Ravnerock, 2009. - 199 s. (175 kr.)

Mads går i 1.g. Da han forelsker sig i klassekammeraten Mathias går det langsomt op for ham, at
han er bøsse. Nu begynder den svære øvelse at springe ud over for familie og venner.

Petronius Arbiter: Satyricon : roman / oversat fra latinsk til dansk ved Harry Voetmann. - København :

Gyldendal, 2009. - 183 s. (199 kr.) (Org. ltalien ca. 1. årh. e.Kr.)

Encolpius og Ascyltus rejser igennem ltalien sammen med den unge slavedreng Giton, som er
genstand for en konstant dyst mellem de to herrer om retten til hans elskov. Trekløveret svindler sig

sideløbende gennem bacchanaler og elskovsreder. Kom L. gang på dansk i L945.

Pleijel, Agneta: Kongens komediant : roman. - København : Gyldendal, 2009. - 223 s. (2a9 kr.) (Org.

Sverige 2OO7')

Komedianten er den unge skuespiller Lars Hjortsberg (1772-1843), som bliver den sky og
homoseksuelle kong Gustav lll's fortrolige bibliotekar, oplæser og tjenende ånd. Kongen forsøger at
styrke sin magt på rigsdagens bekostning, og Hjortsberg kommer helt tæt på begivenhederne ved
attentatet på kongen under maskeballet i den stockholmske opera, 1792.

Proust, Marcel: På sporet efter den tabte tid : bind 4 : I skyggen af unge piger i blomst, 2. -

Frederiksberg : Multivers,426 s. (369 kr.) (Org. Frankrig 1918)

En ny-oversættelse af Prousts hovedværk i 7 dele og 13 bind om borgerskabets og adelens verden i

Paris fra perioden 1880-1920. Denne udgivelsesrække startede i 2006 og forventes afsluttet i 2013.

De fleste bind har homoseksuelle referencer eller antydninger, men dette bind koncentrerer sig om
den unge fortæller Marcels spirende seksualitet og interesse for det modsatte køn.

Præst, Kirsten: Rejsen med den lille pige. - Odense : Forlaget Mellemgaard, 2009. - 244 s. (220 kr.)

Med København som ramme forsøger den unge Cecilie at finde sit ståsted. Hun er bange for at
miste sig selv i hverdagens ensformighed, og angsten er næret af incestovergreb og en lurende
psykisk sygdom. Den svære kærlighed udleves mest overfor andre kvinder, spændingen giver

hende en følelse af at leve.



Renberg, Tore: Mig og Yngve. - Roskilde : Batzer & Co., 2009. - 432 s. (298 kr.) (Org. Norge 2OO4)

Omkring 1990 keder den 17-årige Jarle sig blandt gymnasiekammeraterne. Men så kommer Yngve

til klassen, og han er helt anderledes end de andre. Yngve synes, atJarle er sØd og selv bliverJarle
udfordret, for tiltrækningen er ikke til at komme uden om. Filmatiseret og prisbelønnet

ungdomsbog.

Smith, Ali: Pige møder dreng. - København : Tiderne Skifter, (2008) 2009. - 164 s. (225 kr.) (Org. England

2OO7)

En moderniseret gendigtning af Ovids myte om lphis formet som et kønspolitisk frontalangreb på

normaliteten. I centrum er de to søstre, lmogen og Anthea. Den flakkende og oprørske Anthea

mØder Robin - "hun var den smukkeste dreng jeg havde set i mit liv". Derefter er søstrene på kant af
hinanden, for lmogen har svært ved at forlige sig med søsterens fravalg af det "normale"
kærlighedsliv.

Vizki, Morti: Samlede digte. - KØbenhavn :Gyldendal,2OO9. - 363 s. (199 kr.)

En gengivelse af indholdet fra afdøde Morti Vizkis (1963-2004) lyriske værker, ofte med

homoseksuelle referencer eller antydninger: Digtsamling; Vokseværk; Så skal du finde lykken;

Himmelstormere; Fire raketter, fire prikker; Ærens magt; Eliksir; Sol; Mange boliger; Rejsebog;

Almanak; Vej.

Vyleta, Dan: Pavel& jeg.- København : Cicero, 2009. - 266 s. (249,95 kr.) (Org. England 2008)

I et ødelagt Berlin efter 1945 finder den strandede amerikanske soldat Pavel sammen med den 12-

årige gadedreng Anders i et far-søn forhold med underspillede homoerotiske toner. Kulde, død og

trøstesløshed er deres følgesvende, men både penge og venskab kan hurtigt ændre dagen. Og i

sidste ende gælder det bare om at overleve.

Walden, Celia: På sikker afstand : roman. - Thanning & Appel, 2009. - 238 s. (199,95 kr.) (Org. England

2008)
Unge engelske Anna er i Paris for første gang. Her knytter hun sig til den 20 år ældre Beth, som har

en livsklog og karismatisk udstråling. Da Beth senere forelsker sig i Christian, vokser jalousien i Anna,

som tester deres forhold og sine egne evner som forførerske. I sin ungdommelige naivitet og under
indflydelse af den parisiske sommerhede flyder følelserne sammen, for hvem er rivalen: Christian

eller Beth?

Wahtd6n, Christina: For god til at dø. - København : Forum, 2009. - 139 s. (159,95 kr.) (Org. Sverige

2OA7)

Overvægtige Stella mobbes kraftigt af pigerne i sin gymnasieklasse, og homoseksuelle Joel hånes af

sin racistiske papfar. På en chatside mødes de to i deres fælles Ønske om at slippe væk ved at begå

selvmord. Fortaellingen rapporterer om deres desperate tanker og det videre forløb.

Woolf, Virginia: Til fyret. - 4. udgave. - Forord Merete Pryds Helle. - KØbenhavn : Rosinante,2009. - 2L7

s. (L99,95 kr.) (Org. England 1927)
Selvbiografisk roman, som gennem personernes tanker skildrer en families sommerliv på øen Skye i

Hebriderne itiåret omkring L. verdenskrig. DØdsdriften, den tabte kærlighed, konventionens
tyngende å9, ja, tilmed en underspillet lesbisk flirt, alt sammen er det til stede i romanen som

forudsætning og forklaring på det liv, der er blevet mrs. Dalloways. FØrste udgave på dansk kom i

1982 (Rosinante).

Zwigtman, Floortje: Jeg, Adrian Mayfield. - Valby : Borgens Forlag, 2009. - 525 s. (299 kr.) (Org. Holland

200s)
Prisbelønnet ungdomsroman som foregår i 1890'ernes London, hvor den 16-årige Adrian prøver
lykken. Han lader sig fyre fra sit kedelige job som skrædder og sælger i stedet sin unge krop. Det
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fører ham i en periode ind i det kunstneriske miljø omkring Oscar Wilde, hvor han prøver

luksuslivet. Men det varer ikke ved, Adrian oplever kærlighedens svigt, tilknyttes et mandebordel,
hvorefter han må kæmpe for at overleve.

Srsum, Caroline: Hovedet i s§erne. - København : Høst & Søn, 2009. - 175 s. (199,95 kr.)

Da Simon starter i 3.g på et nyt gymnasium, bliver han straks populær hos alle, men til sin egen

overraskelse er det Daniel, han foretrækker frem for Julie, og han er da ellers ikke til fyre. Eller er
han?

BIOGRAFIER & FAGLITTERATUR

Bryson, Bill: Shakespeare: verden som scene. - København : Gyldendal,2009. - 199 s. (249,95 kr.) (Org.

England 2008)

På baggrund af fakta forsøger Bryson at tegne et billede af Shakespeare, herunder diskussionen om

hans homoseksualitet. Der stilles mange spørgsmål og fremlægges kun underbyggede konklusioner.

Hansen, Henning og Leyla Gransell: Lige og ulige? : homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes
levevilkår. - København : CASA, 2009. - 128 s. : ill.

Rapporten er bestilt af det tidl. LBL til aktuel belysning af forholdene for LGBT segmentet i dagens

Danmark. Netudgave: www.casa-analyse.dk/default.asp?Action=Details&ltem=387

Henriksen, Ole: Et ærligt liv. / fortalt til Karin Heurlin. - KØbenhavn : People's Press, 2009. - 317 s. : ill.

(2ae kr.)

Skønheds- og wellness-eksperten Ole Henriksen beretter uden omsvøb om drengeårene i Nibe og

det første mØde med det homoseksuelle miljø i 1970'ernes København. Han beskriver sit liv og

karriere i en international kendisverden i Los Angeles, hvor han deler tilværelsen med sin Lawrence.

Hultberg, Peer: Selvbiografi + Brev. Udgivet af Anders Juhl Rasmussen og Hans Henrik Schwab. -

KØbenhavn : Lindhardt og Ringhof, 2009. - 2 bind, 365 + 83 s. (349 kr.)

Peer Hultberg var en af Danmarks helt store forfattere i international klasse. Ved sin død i december
2007 efterlod Hultberg sig en selvbiografi beregnet på posthum publicering. Bogen giver et
overraskende indblik i det ellers meget private menneske Peer Hultberg og tegner et portræt af
kunstneren som ungt menneske: hans familieliv som adoptivbarn og udviklingen af hans seksualitet.

I et afsluttende brev til moderen gør Hultberg regnskabet op med forældrene. Der er nok tale om et
opgør, men det munder dog ud ien taktil moderen for at have frisat ham som menneske.

Kristensen, Tim K.: Der hvor man vakler. - Valby : Borgen, 2OA9. - 288 s. (299 kr.)

Syv markante mænd fortæller i interviews om livets udfordringer. lndeholder bl.a. "Biørn Lomborg:

outsideren i orkanens Øje", som berører hans engang så skjulte men dog erkendte homoseksualitet.

Laursen, Søren: Den lille grønne om LGBT : om kønsidentitet og seksuel orientering. - København :

LGBT, 2009. - 32 s. : ill.
En introduktion kønsidentitet og seksuel orientering, hvor billeder og tekstmsætter begreber på

plads. Dansk og engelsk online version på: www.lgbt.dk/om-foreningen

Løkkegaard, Gitte: Tine Bryld : et lettere kaotisk ridt. Red. Anette Vestergaard. - København :

Gyldendal, 2009. - 232 s.: ill. (249,95 kr.)

Tine Bryld fortæller om ægteskab, utroskab og skilsmisse. Om forældre, børn og mænd, og om alle

dem hun har mødt gennem årene. Det inkluderer også en meget åbenhjertig skildring af Tines

forelskelse i Anna i løbet af gymnasieårene og deres kærlighedsforhold, som varede i 2 år.



Nielsen, Jens Emil: 100 års kærlighed. - Frederiksberg : Bogforlaget Her & Nu, 2009. - L60 s. : ill. (349 kr.)
En krønike om kærlighed, seksualitet og moral i det 20. århundrede. Relevante kapitler er f.eks.
Homoseksualister i stor sædelighedssag, Herman Bang hænges ud i pressen, Homoseksuelle
forfølges - Axel Axgil starter Forbundet af 1948, Hetz mod homoseksuelle fortsætter og fører til
"den grimme lov", Ny homoseksuel åbenhed i Bøssernes Befrielsesfront og Lesbisk Bevægelse
samt AIDS - en ny og frygtelig sygdom, som først fremmest rammer bøsser.

Nørdam, Bruno: Hvorfor er lykken så lunefuld? - S.l. : Eget forlag. I kommission hos Underskoven, 2009.
- 256 s. : ill. (275 kr.)

Karen Jønsson (1909-1942) var en de kunstnere, der satte sit præg på 1930'erne. Hun gjorde sig
bemærket som komponist af jazzinspirerede numre, som refrænsangerinde, som revy-skuespiller og
som filmskuespiller. Hun var en atypisk kvinde for sin samtid, og blev gennem hele livet udsat for
rygter, herunder om sin forkærlighed for andre kvinder.

Philipsen, Dan: En dronning kom til byen. - Viby : Jyllands-Posten, 2009. - 285 s. : ill. (250 kr.)
Et portræt af Anja Andersen og hendes otte år som træner islagelse, hvor hun på rekordtid skabte
verdens bedste håndboldhold. En række spillere og ledere fortæller om vilkårene i en dansk
topklub, hvor lesbiske romancer, flirt og forhold fylder en hel del i forståelse af stjernetræneren.

Queerlitt (tema) : Trickster #3 (april 2009) / red. Mathias Danholt; Athena Farrokhzad; Linn Hans6n.
Trickster, 2009. - Online fiokaliseret 29.72.2009] på http://trikster.net/3/

Online magasin med temanummer om queer-litteratur. De fleste indlæg er lavet til
Queerlitteraturdagen i Goteborg, 31. maj 2008. lndeholder bl.a.:Tova Gerde, Kajsa Sundin og
Christian Yde Frostholm: Nordisk Romantik og Peter Edelberg: Et historisk mesterværk [anmeldelse
af "On criminally queer: Homosexuality and the Criminal Law in Scandinavia 1842-L999"1

Risebye + Kiærskou I red. Teresa Nielsen. - Vejen : Vejen Kunstmuseum/Museet for Religiøs Kunst,
2009. - 168 s. : ill. (150 kr.)

Om kunstnerparret maleren Elof Risebye (1892-L951) og billedhuggeren Paul Kiærskou (1900-1933).
Tabet af Kiærskou prægede efterfølgende Risebyes kunst afgørende, og får indflydelse på hans
religiØse motiver såvel i malerier som i kirkelige opgaver. Udgivet iforbindelse med en udstilling.

Seksualitet I red. Hilda Rømer Christensen. - København : Koordinationen for Kønsforskning, 2009. - 88
s. : ill. (Serie: Kvinder, køn & forskning ;2OO9:2)

lndhold: Seksualitet som øloplukker - en samtale om dansk seksualitetsforskning /
Temaredaktionen. En hetro på laget / Heidi Eng. Fra barnets tarv til ligestilling - en queerteoretisk
undersøgelse af Folketingets forhandlinger om kunstig befrugtning / Michael Nebeling Petersen.
Humoristiske bøsserier og latterens perversiteter - tilblivelse af heteroseksuel maskulinitet i

skolelivet på automekanikeruddannelsen / Rasmus Præstmann Hansen. At blive en ligeværdig dansk
kvinde - fortællinger om race, k6n og heteroseksualitet / Lene Myong Petersen.

Shout: homo, bi & trans / redaktion Julie Hornbek Toft. Skrevet af Alex Bjerregaard m.fl. - København :

LBL Ungdom ,2009. - 47 s. : ill.
Skrevet af unge til andre unge. Trykt version distribueret som indstik iTjeck Magazine (april 2009).
lndhold: Marija Vinquist: Et stort spring - eller et lille skridt?; Ordbog over seksualitetsjunglen. 10
fordomme om homoseksuelle - som vi nu slår ihjel ; Vil du høre en hemmelighed? (novelle) ;

Drengene efter drengene (novelle)/ af Sille Louise Seibert Nielsson & Theis W. Nielsen. Jenny Lund
Madsen: Far er en kvinde. Lebbefilm & bøssemusik / redigeret af Julie Hornbek Toft. Sille Louise
Seibert Nielsson: Mor og far, der er noget, jeg vil sige ; Danmark gennem LGBTiden : de vigtigste
øjeblikke i Danmarks LGBT-historie 1830-2009. Anne Roesen: Jeg tænder på personligheden - ikke
kønnet; Parade, pailletter og politik. Moussa Theo Jonsson: LBL-Ungdom. Theis W. Nielsen: Mød



mig på -. Maria Duerlund Nielsen: Den kendte dolk. Etnohomoer : den forbandede kærlighed / af
Marianne Nøhr Larsen & Malene Fenger-GrØndahl. Søren Laursen: Danmark sakker bagud. Julie

Hornbek Toft: LGBytur i KBH : i byen-guide til København for LGBT'er og deres venner. Operation X

til Y-kromosom : transseksualitet og kønsskifteoperationer / af Alex Bjerregaard & Marija Vinqvist.
Nanna Moe : Syg af sex. Netudgave: www.lbl.dk/uploads/media/shOUT_02.pdf

Sørensen, Jesper: Alle dage er som søndag : en dansk bog om Morrissey. - KØbenhavn : Rosenkilde,

2009. - 287 s. : ill. (299 kr.)

Om rocksangeren Morrisseys (f. 1959) liv og karriere, fra han blev født i Manchester, over perioden

med rockgruppen The Smiths i L980'erne til hans nuværende status som et stort rock-ikon. Hans

sangtekster har tvetydige kønsreferencer; selv er Morrissey erklæret biseksuel og militant vegetar.

Sørensen, Peer E.: Vor tids temperament : studier i Herman Bangs forfatterskab. - København :

Gyldendal, 2009. - 390 s. : ill. (379 kr.)

Om tre vigtige spor i Herman Bangs (1857-19L2) forfatterskab: Det æstetiske, der diskuterer Bangs

livslange kommentarer til realismen, Det historiske, der placerer hans forfatterskab i centrum af
moderniteten. Og det personlige, der viser, hvordan Bang anvender og omdigter sine egne

erfaringer i sin kunst. Med litteraturhenvisninger.

Østlund, Bo: Dømt til at skabe. - Gilleleje : Heatherhill, 2009. - 225 s. : ill. (299 kr.)

lnterviews med 20 kendte danskere om kreativitet, angst, sårbarhed, eufori og den lidenskabelige
trang til at lege i ilden. lnkl. interview med den åbne homoseksuelle rejsekonge, Stig Elling ("Den

Kreative Købmand").
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