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Om ”NYE BØGER 2012” 

Listen er udarbejdet af Støtteforeningen LGBT Biblioteket (SBIBL) for at skabe interesse 

for bøger på dansk, som omhandler bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - eller 

som har en queer vinkel på køn og seksualitet.  

Listen omfatter både skønlitteratur og faglitterære bøger, udgivet i 2012 og tilgængelige 

på bogmarkedet i Danmark. LGBT-temaet kan både være gennemgående i hele bogen 

eller udgøre et markant sidetema.  

Bøgerne på listen er ikke nødvendigvis af særlig høj kvalitet eller lødighed, og enkelte 

titler kan også udtrykke negative eller fordømmende holdninger til LGBT-miljøet og 

kampen for ligeværd. Vi er af den opfattelse, at hver læser må danne sin egen mening om 

bøgernes indhold. Derfor kommer alle relevante bøger, vi kan finde frem til, med på årets 

liste. Men brug de små omtaler som et fingerpeg om særlige holdninger eller vinkler.   

 

 

 

Temakoder 

* = undertema  ** = hovedtema   

L = lesbisk  B = bøsse 

T = transperson BL = bi eller blandet  

U = børne- eller ungdomsbog 

 

 

 

 

 

 

God læselyst! 
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FIKTION: ROMANER, NOVELLER, DIGTE 

B* 
Billingham, Mark: Så godt som død. - Aarhus : Modtryk, 2012. - 428 s. (Org. England 2011)  

Den tiende krimi i serien med kriminalkommissær Tom Thorne. Hvis han kan opklare, hvorfor og 
hvordan kioskejerens søn kunne dø i ungdomsfængslet, kan han løse en dramatisk 
gidselsituation. Den ellers velfungerende unge mand afsonede en voldsdom, men var han 
uskyldigt dømt, og kan en del af svaret findes i hans seksualitet? 

B* 
Chabon, Michael: Telegraph Avenue.  - København : Rosenkilde & Bahnhof, 2012. - 480 s. (Org. USA 
2012) 

Et par midaldrende og halvflippede venner slås for at holde liv i deres californiske vinylpladebutik 
alt imens gevordighederne med familien og verden udenfor presser på. Helt symbolsk udvikler 
der sig en passioneret kærlighedshistorie mellem hver deres teenagesønner. 

BL* 
Day, Sylvia: Blottet for dig. - København : Politikens Forlag, 2012. - 413 s. (Org. USA 2012) (En Crossfire-
roman; 1) 

Rigmandsdatteren Eva udfordres seksuelt af den flotte Gideon Cross, men deres intense forhold 
kompliceres af hver deres dunkle fortid. Evas sambo i New Yorker-lejligheden er den biseksuelle 
model, Cary, som også er yderst seksuelt aktiv. 

L** 
Despentes, Virginie: Vi ses i helvede. - København : Tiderne Skifter, 2012. - 314 s. (Org. Frankrig 2010) 

Lucie, en uerfaren privatdetektiv, og hendes hårdkogte makker Hyænen gennemsøger Paris og 
Barcelona i jagten på den forsvundne teenagepige Valentine. Undervejs møder de mange 
forskellige typer mennesker,  og Lucie selv konfronteres både med Hyænens voldsomme 
metoder og sin egen reaktion på de lesbiske kredse, Hyænen introducerer hende for. 

LU** 
Dige, Stine Josefine og Maria Tran Larsen (ill.): Niller Pilfinger får en flyvetur. - København : Pippi, 2012. 
- 38 s. : ill. 

En regnbue børnebilledbog for de 2-5 årige. Niller er en pilfinger, der elsker mekanik. Han er også 
så heldig, at han har to mødre. Da han piller ved knapperne i Pia Pilots propelmaskines cockpit, 
kommer han ud på en sjov flyvetur.  Efter denne beslutter han, at han vil være pilot, når han 
bliver voksen. 

B** 
Flygare, Claus: Pasolini: ”Når først livet er forbi giver det mening”. - Rødekro : Forlaget Drama, 2012. - 
88 s. 

Skuespil om den italienske filmskaber Pier Paolo Pasolinis dramatiske og prokerende liv og værk, 
om hans åbenhed om sin homoseksualitet, om hans politiske ståsted i marxismen og hans 
samfundskritik,  skildret i et stort, voldsomt og råt drama fra med billeder og klip fra Pasolinis 
barndom til hans pludselige og blodige død. 

B** 
Forster, E. M.: Maurice. - København : Rosenkilde & Bahnhof, 2012. - 247 s. (Org. England 1971) 

Oprindelig skrevet i 1913-1914, men kunne først udgives efter forfatterens død i 1970 på grund 
af bogens selvbiografiske referencer til homoseksualitet. Den unge Maurice Hall indleder under 
sin studietid på Cambridge et forhold til vennen Clive Durham. Samtiden ser homoseksualitet 
som en forbrydelse og Clive vælger at følge de fastsatte normer og gifte sig, mens Maurice 
efterlades alene. Han forsøger at kæmpe imod sine inderste tilbøjeligheder, men kan han det? 
Filmatiseret. 

L** 
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Glaffey, Kristina Nya: Padder og krybdyr. - København : Gyldendal, 2012. - 132 s. 
I monologform ironiserer en ung lesbisk kvinde med morbid humor over tidens dårligdomme. 
Ikke mindst de markedsøkonomiske forhold i fertilitetsindustrien, som lesbiske er underlagt, når 
de ønsker at føde børn, får det glatte lag. 

B* 
Guillou, Jan: Brobyggerne. - Aarhus : Modtryk, 2012. - 547 s. (Org. Sverige 2011) (Det store århundrede; 
1) 

Serien tager sit udgangspunkt ved 1900-tallets begyndelse, hvor tre norske brødre er blevet 
færdige med ingeniørstudiet i Dresden. Den ældste Lauritz vender som den eneste hjem til 
Norge, den mellemste Oscar tager til Østafrika og den yngste Sverre flygter til London, hvor han 
som homoseksuel kan få lidt mere luft og plads.  

B** 
Guillou, Jan: Dandy. - Aarhus : Modtryk, 2012. - 356 s. (Org. Sverige 2012) (Det store århundrede; 2) 

Som nyuddannet ingeniør tager Sverre i 1901 med sin store kærlighed Albert til England. Albert 
er jarl af et større herresæde, og selv om de indadtil kan leve som par, må facaden som frie 
ungkarle holdes udadtil. Snart kommer første verdenskrig og med den ændres deres tilværelse 
afgørende. 

BLTU* 
Haller, Bent: Lazarus. - København : Høst & Søn, 2012. - 188 s.  

Alwin og Aurora er som tvillinger tæt knyttet af et særligt bånd. De får det dog svært sammen, da 
begge bliver forelskede i den lidt ældre dreng Lazarus. Især Alwin filtrer sin egen seksualitet og 
køn sammen med søsterens i længslen efter Lazarus’ kærlighed.  

BU* 
Harbach, Chad: Kunsten at gribe livet: roman. - København : Politiken, 2012. - 539 s.  (Org. USA 2011) 

En coming-of-age-roman, som følger en gruppe unge - og deres rektor - på et universitet i USA i 
de store ting, de hver især må tumle med i livet: at springe ud som homoseksuel, karrierevalg og 
kuldsejlede ægteskaber og ikke mindst drømmen om at blive en baseball sportsstjerne med knæ 
der siger nej tak. 

BLT* 
Harris, Charlaine: Død og pine. - København : Lindhardt og Ringhof, 2012. - 349 s. (Org. USA 2010)  
(Den internationale bestsellerserie om Sookie Stackhouse, nr. 8) 
Harris, Charlaine: Død og borte. - København : Lindhardt og Ringhof, 2012. - 302 s. (Org. USA 2010)  
(Den internationale bestsellerserie om Sookie Stackhouse, nr. 9) 
Harris, Charlaine: Død i familien. - København : Lindhardt og Ringhof, 2012. - 348 s. (Org. USA 2010)  
(Den internationale bestsellerserie om Sookie Stackhouse, nr. 10) 
Harris, Charlaine: Dødvande. - København : Lindhardt og Ringhof, 2012. - 363 s. (Org. USA 2011)  
(Den internationale bestsellerserie om Sookie Stackhouse, nr. 11) 

Bon Temps er en fugtig sydstatsflække i Louisiana, hvor den 25-årige Sookie Stackhouse arbejder 
som servitrice. Hun kan høre folks tanker. Da Bill Compton dukker op i byen, forelsker hun sig i 
den farligt tiltrækkende vampyr,  bl.a. fordi hun ikke kan høre hans tanker. Fortællingerne om 
Sookie har mange homoseksuelle metaforer, men også en del erotiske scener med en drejning, 
da de fleste vampyrer er biseksuelle. Desuden er gennemgående karakterer som Pam for det 
meste lesbisk, og kokken på Sookies arbejde, LaFayette Reynolds, er åben bøsse - og hans kusine 
Tara, som også er Sookies bedste veninde, har et lesbisk forhold. Filmatiseret som TV-serien 
”True Blood”.  

B** 
Heickendorff, Knud: Krakeleringer: roman. - København : Skriveforlaget, 2012. - 187 s. 
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På Falster drømmer frisøren Jens om at få sig en ny kæreste, men drømmen afbrydes brat, da 
han kaldes til sin ekskæreste og gode ven Erik, som er syg af AIDS. Med Jens’ velsignelse tager 
Erik sit eget liv, og i dagene op til bisættelsen kastes Jens ud i sit livs værste krise. 

B** 
Hollinghurst, Alan: Den lange afsked: roman. - København : Gyldendal, 2012. - 536 s. (Org. England 
2011) 

Med det hykleriske britisk samfunds dobbelte forhold til bi- og homoseksualitet op i gennem det 
20. århundrede starter fortællingen i 1913, hvor George tager sin collegeven, den aristokratiske 
digter Cecil med hjem på weekend. Også søsteren Daphne bliver besat af digteren, og da han 
som afsked skriver et digt til hende, aner ingen, hvilken betydning det får for de to familier.  

BLT** 
Irving, John: I én person. - København : Lindhardt og Ringhof, 2012. - 492 s. (Org. USA 2012) 

Fortælling om uforløst kærlighed, hemmeligheder, identitet og seksualitet. Den biseksuelle Billy 
Abbott er bogens fortæller og omhandler den tragikomiske historie om Billys liv, som starter i 
New England, hvor han vokser op som lærerbarn på en kostskole. Senere rejser han til Europa 
som udvekslingsstudent, hvor han gennem flere forskellige seksuelle forhold forsøger at finde 
den perfekte partner, der indeholder alt, hvad han drømmer om. 

B* 
Lapidus, Jens: Livet de Luxe. - Aarhus : Modtryk, 2012. - 491 s. (Org. Sverige 2011) (Stockholm noir-
serien) 

Spændingsroman fra Stockholms underverden, hvor gangsterlivet skildres fra gangsternes 
perspektiv. Et storstilet røveri, infiltration af hvidvasker-branchen og krig i den jugoslaviske 
mafiaverden sætter den komplicerede handling i gang. Det hele har et overraskende homotvist, 
ikke mindst på grund af den homoseksuelle politibetjent Martin Hagström.  

T* 
Leine, Kim: Profeterne i Evighedsfjorden: roman. - København : Gyldendal, 2012. - 525 s.  

Den unge norsk-danske præst Morten Falck rejser i 1787 til Sukkertoppen i Grønland for at 
missionere. Mange voldsomme oplevelser venter ham i det lille samfund, hvor en purung 
hermafrodit bl.a. gør unævnelige ting for penge, og efterhånden geråder Morten Falck  i tvivl om 
sig selv og sit virke.   

B** 
Lilleøre, Johannes: Nowhere : roman. - København : Lindhardt og Ringhof, 2012. - 252 s. 

Homoseksuelle Johannes tager til New York for at være tæt på de to sønner, som han har 
sammen med et lesbisk par. Det er ikke helt let at være deltidsfar i en regnbuefamilie og samtidig 
være aktiv i homomiljøets natteliv. 

B* 
Lundme, Tomas Lagermand: A for abe og b for bavian : Nationalmuseets alfabet. - København : 
Kulturstyrelsen, 2012. - 33 s. 

I udstillingen ”Skabt af Tiden” viste 28 samtidskunstnere og forfattere en række nye værker i 
dialog med den permanente oldtidssamling på Nationalmuseet. Forfatterens bidrag er et poetisk, 
ømt og barsk portræt af tosomhed (to mænd) over skiftende årstider, om hverdag, natur, 
seksualitet, liv, død, skrevet i rammen af alfabetet uden at være styret af det. 

T** 
Lycke, Michael: Metusalemgenet: krimi. - København : People’s Press, 2012. - 504 s.  

Krimi. Videnskabsjournalisten Noah Safran er i Paris for at indsamle ny viden om livsforlængende 
genteknologi. Han får færten af en yderst kontroversiel hemmelighed, der har forbindelse til 
mord,  menneskeofringer, barnebortførelser og sågar hans egen afdøde datter. Han får hjælp af 
veninderne Maggie og Isabel og af sit eget alter ego som transvestit, Katarina. 

LU* 
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Lyngbye, Gitte Camilla Buus, Kathrine Amalie Hvidman og Lillian Blakeley (ill.): Forunderlige familier. - 
S.l. : Pippi, 2012. - 32 s. : ill. 

Billedbog om børn i forskellige familier i seks lejligheder i samme ejendom: Frederiks mor er død, 
Emilie er adoptivbarn, Mathilde er donorbarn, Sigurd og Freja er skilsmissebørn, Mikkel og 
Mathias er tvillinger - og Esters mødre er lesbiske. 

B** 
Lynge Larsen, Dorthe: Brombærår. - Odense : Forlaget Mellemgaard, 2012. - 349 s. 

To brødre bor på en faldefærdig gård på Vestsjælland. Storebror Rolf holder Claes i et jerngreb, 
som lillebror ikke kan eller tør bryde ud af.. Romanens hovedtemaer er den ødelæggende og 
destruktive søskendejalousi samt Claes' kamp for at bryde ud af den og finde sig selv og ikke 
mindst sin seksualitet. 

B* 
Mann, Thomas: Tidlige fortællinger. - København : Gyldendal, 2012. -  429 s. (Org. Tyskland 1893-1912) 

I ny oversættelse af Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad præsenteres i kronologisk 
rækkefølge 25 korte fortællinger, hvoraf halvdelen aldrig har været udgivet på dansk tidligere. 
Indeholder bl.a. Tonio Kröger og Døden i Venedig.  

L* 
Marstrand-Jørgensen, Anne-Lise: Hvad man ikke ved: roman. - København : Gyldendal, 2012. - 540 s.  

Første del af en krønike over den seksuelle frigørelse og kernefamiliens forvandling i slutningen 
af 60’erne og 70’erne. Eric og Alice Horn får 3 børn, her iblandt den måske senere lesbiske Flora. 

B** 
Marthedal, Kim: Adam og Evan: historier fra paradis. - København : Books on Demand GmbH, 2012. - 
124 s. 

Otte noveller om hverdagslivet, kærligheden, forelskelsen, usikkerheden og ikke mindst om 
mødet mellem homoseksuelle mænd. 

B* 
Munksgaard, Torben: Sort hund: roman. - København : Lindhardt og Ringhof, 2012. - 326 s. 

En hvid hund stjæles af den ensomme hundetyv Bernhard, som farver den sort. Hunden får 
imidlertid hjemve og fører hundetyven sammen med ejerens hustru, hvorefter de forelsker sig i 
hinanden. Hun var kørt træt i et vaneægteskab, hvor hendes mand Albert var lige så ulykkelig 
som hende. Som midaldrende erkender han sin homoseksualitet og fra skabet springer han nu 
fra det ene frydefulde forhold efter det andet. 

B* 
Nagel, Carsten: Aqua Mortis - dødens vand. - Sorø : Forlaget Tellerup, 2012. - 381 s.  

Krimi. Psykologen Sanne Berg sammen med drabsefterforskeren Hugo Møller involveres i 
opklaringen af et barskt mord på et barn. Samtidig kæmper hun med traumer fra sin egen fortid, 
og begge dele bliver dramatiske. Hendes bedste ven Jack er bøsse og han kommer til at spille en 
vigtig rolle i fortællingen.  

L* 
Nærland, Mathilde: Se mig, skub mig, grib mig. - Odense : Forlaget Mellemgaard, 2012. - 489 s. 

De fire unge kvinder, Nicoline, Frederikke, Antonie og Rebecca, bor alle i Nordsjælland, og her 
krydses deres veje i en forandringsfyldt periode af deres liv. Frederikke er lesbisk og har et alt 
andet end harmonisk forhold til sin mor, der ikke kan finde sig til rette med, at datteren er 
sammen med andre piger. 

L** 
Oksanen, Sofi: Baby Jane: roman. - København : Rosinante, 2012. - 200 s. (Org. Finland 2005) 

En homoerotisk triller centreret om et yngre lesbisk par og deres leg med roller, butch/femme og 
underkastelsestemaet. Piki er Helsinkis cooleste lebbe og den 10 år yngre fortæller er vildt 
fascineret af hendes erotiske evner og udfoldelser. Men Piki er på antidepressive piller og hendes 
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panikangst folder sig ud i takt med at ekskæresten i rollen som den underdanige husholderske 
viser sin sande magt i relationen.  

L** 
Pilgaard, Stine: Min mor siger: roman. - København : Samleren, 2012. - 167 s. 

Fortælleren er en ung kvinde, der er blevet smidt ud af sin (pige)kæreste. Hun flytter hjem i 
præstegården til faderen. Med megen selvironi og desillusioneret kynisme beretter hun i små 
samtaler om byture med veninden Mulle,  om den dominerende mor, den tålmodige læge og 
den Pink Floyd-citerende præstefar.  

BL* 
Roth, Philip: Ydmygelsen. - København : Gyldendal, 2012. - 140 s. (Org. USA 2009) 

Den tidligere så feterede skuespiller Simon Axler har mistet sit talent og selvsikkerhed. I en alder 
af næsten 70 er han sunket ned i et gevaldigt dødvande, hvor selvmordet synes den eneste 
udvej.  Men pludselig dukker en 25-årig yngre kortklippet betonlebbe op på hans landejendom, 
og mødet med den yngre, lesbiske kvinde tænder en ukendt ild i Axler, imens de indleder et 
heftigt erotisk forhold. 

L* 
Skov, Leonora Christina: Førsteelskeren. - København : Politikens Forlag, 2012. - 312 s. 

Slægtsroman om sex og kærlighed. Et hårdtslående og vittigt portræt af fire mennesker, der er 
for desillusionerede til at leve og for selvoptagede til at dø. 

B** 
Sørensen, Svend Erik: Forlad os vor skyld. - Næsby : Forlaget Mellemgaard, 2012. - 339 s.  

Skildring af en familie gennem næsten 60 år i stationsbyen Karise, hvor Adolf får vendt sin fars 
skrantende barberforretning til en succes og skaber et godt liv for sin kone og tre børn. 
Svigerfaderens homoseksualitet ligger dog som en skygge over familien og Adolf frygter, at hans 
yngste søn slægter svigerfaderen på. 

L* 
Ullmann, Linn: Det dyrebare. - København : Lindhardt og Ringhof, 2012. - 312 s. (Org. Norge 2011) 

Au pair-pigen Mille forsvinder og findes død to år senere. Romanen følger familiens liv i de to år 
og fortæller dens historie med fortielser, ensomhed og savn af nærvær og kærlighed, eftersom 
hun havde mere eller mindre eksplicitte seksuelle forhold til både moren, faren, sønnen og 
datteren.  

L* 
Winman, Sarah: Da Gud var en kanin. - Aarhus : Forlaget Turbine, 2012. - 411 s. (Org. England 2011) 

Født i 1968 oplever Elly en både alvorlig og lyksalig barndom, hvor der er en helt særlig 
forbindelse til den ellers besynderlige bedsteveninde og med den talende kælekanin, kaldet gud. 
Omkring hende er den højt elskede storebror, som også har et forhold til en anden fyr samt den 
farverige lesbiske faster. Barndommen trækker tråde ind i voksenlivet, hvor 9/11 i New York får 
uventede konsekvenser.   
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BIOGRAFIER & FAGLITTERATUR 

BL** 
Brix, Helle Merete: Sex, frihed og fatwa: Essays. - Odense : Forlaget Mellemgaard, 2012.-157 s.  

Den islamkritiske Journalist og foredragsholder kredser i en række essays om friheden og hvad 
det betyder, hvis man som menneske lever sit liv alt for begrænset af frygt, konvention og stive 
ideer.  Forfatteren er åben om sin egen biseksualitet og forhold til andre kvinder, og er selv 
tilhænger af antydningens kunst frem for at proklamere og markere sin seksualitet i 
rettighedskamp og parader.  

B** 
Edelberg, Peter: Storbyen trækker: homoseksualitet, prostitution og pornografi i Danmark 1945-1976. 
- København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012. - 348 s. 

Bearbejdet udgave af forfatterens ph.d-afhandling fra 2011. Indhold: Fra ægteskabsinstitution til 
seksualitetsinstallation : seksualpolitik i Danmark 1866-1976 ; Muligheder i et minefelt : det 
homoseksuelle Danmark 1945-1965 ; Før en grim lov : den offentlige konstruktion af 
homoseksualitet ; Under en grim lov : den mandlige prostitutions praxiografi ; Efter en grim lov : 
anti-diskriminationspolitikkens herkomst ; Spor af erektion : homoseksuel erotisk ikonografi 
1949-1979. 

BL** 
Fante, Dan: Fante - en familiehistorie om at skrive, drikke og overleve. - Helsingør : Per Kofod, 2012. - 
365 s. : ill. (Org. USA 2011) 

Den amerikanske forfatter Dan Fante (f. 1944) fortæller om sit turbulente liv med storforbrug af 
prostituerede i alle aldre og af begge køn og om sit had/kærlighedsforhold til faderen, 
forfatteren John Fante (1909-1983).  

B* 
Forfatterprædikener i Sankt Jacobs Kirke / red. Pablo Llambias og Rasmus Nøjgaard.-København : 
Gyldendal, 2012.-194 s. 

Kirken på Østerbro har inviteret 16 forfattere til at holde prædikener, heriblandt Bjørn 
Rasmussen. Kendt for bogen ”Kroppen er et hylster” (2011) fortæller han under overskriften ”Jeg 
bekender, jeg er Petra” en homoerotisk pastiche over Mariæ Bebudelse, som nok har fået et par 
af de faste kirkegængere til at spidse både øre og mund.  

T* 
Helleberg, Maria: Kærlighedshistorier. - København :  Lindhardt og Ringhof, 2012. - 272 s. : ill. 

Genfortælling af 12 berømte danske kærlighedshistorier gennem tiderne. Også om forholdet 
mellem maleren Gerda Wegener og hendes transseksuelle mand Einar, der fik et kønsskifte i 
1930 og skiftede navn til Lili Elbe.  

L* 
Hjorth-Vetlesen, Inger-Lise: Ejnar og Johanne : en fortælling fra det tyvende århundrede.-  Odense : 
Forlaget Hovedland, 2012.-270 s. : ill. 

Forfatterens kærlige beretning om sine forældres sociale kamp og kærlighed med inddragelse af 
sit eget forhold til en anden kvinde. 

B** 
Holst, Silas og Lene Skriver Bak: Silas - bag dansen. - S.l. :  Forlaget P, 2012. - 223 s. : ill. 

Den unge danser Silas Holst beretter om sin opvækst og spirende homoseksualitet, om livet med 
dans i centrum og om, hvordan han endte med at kunne leve af sin passion som bla.  som 
deltager i tv-programmet Vild med dans. Der er også en tankevækkende beretning om samlivet 
med en voldelig kæreste. 
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BL* 
Haahr Rasmussen, Anders: Mikkels pik: En beretning om venskaber og kønsorganer. - København : 
Zetland, 2012. - 44 s.  E-bog, download i EPUB format [Zetland single]. 

Hver gang forfatteren mødes med sine barndomsvenner, falder snakken på Mikkel og hans 
ualmindeligt flotte pik. Af og til kommer den endda frem og deltager i løjerne. Men hvordan kan 
sådan et ritual blomstre blandt en gruppe dybt heteroseksuelle mænd uden at have 
konsekvenser for deres seksualitet og selvopfattelse? Hvorfor må vennerne gerne dyrke Mikkels 
lem, men aldrig holde hinanden i hånden? 

T** 
Haaning, Maria og Peter Bennett : Ham og mig: født som dreng, genfødt som kvinde. - København : 
People’s Press, 2012. - 181 s. : ill.  

Den 22-årige Maria Haaning fra Holbæk fortæller om smerten ved at være født som pige i en 
drengekrop og hedde Henrik. Som 18-årig gennemgik hun i USA som den hidtil yngste dansker en 
kønsskifteoperation, som nær havde kostet hende livet. I dag holder Maria foredrag og har været 
deltager i reality shows som ”Fristet - hvor langt vil du gå” (TV3, 2011). 

T** 
Jøhnk, Erwin Maria: Transkønnet informationer: en opslagsbog for alle, der vil vide mere. - Vivild : EMJ-
Forlaget, 2012. -  142 s. : ill.  Gratis online version: http://emj-forlaget.dk/transemj22062012.pdf 

Som transperson har forfatteren omsat sine erfaringer til en opslagsbog om transkønnede. 
Bogen er opdelt i følgende fire dele: Del 1 handler om at forstå en transperson. Del 2 handler om 
behandling, hormoner og operationer. Del 3 er mest hverdagens tips, info og gode råd til andre 
transpersoner. Del 4 er supplerende informationer, bl.a. ældre artikler skrevet i forbindelse med 
landsforeningen for transseksuelle, Tiresias (1988-1996). 

B** 
Kural, René: Out! : om Dansk Tennis Club og tennisspilleren Leif Rovsing. - København : Dansk Tennis 
Fond, i samarbejde med Rhodos, 2012. - 127 s. : ill.  

Om rigmanden, samfundsdebattøren og den olympiske tennisspiller Leif Rovsing (1889-1979), 
der i 1917 blev udelukket fra alle tennisturneringer af DBU pga. homoseksualitet. Det blev 
starten på en livslang kamp mod systemet og for homoseksuelles accept i sportsverdenen og 
samfundet. Som en del af denne kamp lod han bygge en imponerende tennishal i Hellerup, som 
stadig er i brug. 

L** 
Linnet, Anne: Testamentet. - København : People’s Press, 2012. - 574 s. : ill. 

Som 59-årig ser Anne Linnet tilbage på sit liv og udvikling fra de musikalske ungdomsår i Århus 
over parforhold, børn, mænd, kvinder, berømmelse og kriser. 

B** 
Lundis, Bjarne Henrik: Axel Axgil: kampen for kærligheden. - København : Sidespejlet, 2012. - 156 s. : ill. 

På baggrund af samtaler gennem flere år fortælles om LGBT Danmarks oprindelige stifter Axel 
Axgils  (1915-2011) liv som homoseksuel, frontkæmper og ikon i den danske kamp for ligestilling 
og ligeværd for homoseksuelle. I 1989 indføres i Danmark en ny lov, hvor efter det bliver muligt 
for Axel og Eigil Axgil efter at have været sammen i 40 år også at indgå registreret partnerskab 
som det første par i verden.  

B** 
Læssøe-Stephensen, Barbara: Aktivistministeren: samtaler med Uffe Elbæk. - København : Gyldendal, 
2012. - 216 s.  

Otte samtaler med forhenværende kulturminister Uffe Elbæk (f. 1954), der også er åben bøsse. 
Tilsammen tegner det et portræt af hans baggrund fra højskolebarndommen, ungdommen på 
venstrefløjen til hans erfaringer som leder,  iværksætter og aktivist. 

http://emj-forlaget.dk/transemj22062012.pdf
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BL* 
Navntoft, Rasmus: Thomas Mann: På sporet af en ny humanisme. - København : Per Kofod, 2012. - 177 
s.  
Litteraturhistorisk biografi af forfatteren Thomas Mann på baggrund af hans hovedværker, inkl. Døden i 
Venedig. 
B* 
Rasmussen, Henrik: Frihedens pris: André Gides liv og værk. - København : Lindhardt og Ringhof, 2012. - 
174 s. : ill. 

Biografisk introduktion til den franske nobelpristager André Gides (1869-1951) forfatterskab og 
skildring af hans skandaleombruste liv med platonisk ægteskab med sin kusine,  mens han blev 
fortaler for seksuel frigørelse og homoseksuelle rettigheder. 

BL* 
Rasmussen, Maj: Familier.-København : Gyldendal, 2012.-31 s. : ill. (Gyldendal Viden) 

Undervisningsbog for folkeskolens ældste klasser om forskelligheden i familielivet. Inkl. kapitel 
om ”Når bøsser og lesbiske får børn”. 

B** 
Schmidt, Martin: Livet er en gave: mit møde med Ole Henriksen. - København : People’s Press, 2012. - 
292 s. : ill. 

Portrætbog der kommer tæt på skønhedseksperten Ole Henriksen (f. 1951) og på de tanker, han 
gør sig omkring livet, kærligheden, parforhold, sex og forretningsliv. Med bidrag af Ole 
Henriksens mand Laurence. 

L* 
Stein, Gertrude: Portrætter af enhver / redigeret af Solveig Daugaard, Laura Luise Schultz og Tania 
Ørum. Forord af Tania Ørum og efterord af Solveig Daugaard.-København : Arena, 2012. - 192. s. (Org. 
USA hhv. 1922, 1934 og posthumt) 

Atten små portrætter af kulturpersonligheder, der kom i Gertrude Stein og Alice B. Toklas’ 
litterære lørdagssalon i Paris i årene 1900-1930. Med noter og henvisninger til det erotisk-
poetiske privatsprog mellem Stein og Toklas. 

BL* 
Zwettler, Christian og Lars Borking: Jeg revolutionær. - København : People’s Press, 2012. - 300 s. 

Tyske Christian er i oprør mod sin borgerlige baggrund og ønsker at han var ”en del af en 
undertrykt klasse. At jeg var sort. Eller kvinde. Transseksuel. Allerhelst sort”.  I 80’erne flytter han 
til Danmark for at være med i BZ-bevægelsen, proklamerer sig som bøsseaktivitist mens den 
unge mandlige kæreste udnyttes til et mislykket bankrøveri. At leve og udtrykke sig som bøsse er 
et desperat forsøg på at opnå revolutionær autenticitet - også selv om Christian Zwettler i bund 
og grund er heteroseksuel.  
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Støtteforeningen-LGBT Biblioteket  
Støtteforeningen (SBIBL) består af lånere ved LGBT Biblioteket, nuværende eller tidligere aktive i 
gruppen bag LGBT Biblioteket og af mange andre, som finder det vigtigt med et åbent og aktivt 
bibliotekstilbud i lgbt miljøet. 
 
SBIBL har eksisteret siden 1994 og støtter hvert år biblioteksarbejdet økonomisk ved at give LGBT 
Biblioteket midler til indkøb af dansk litteratur og til indbinding af danske tidsskrifter. 
SBIBL udarbejder desuden årlige litteraturlister over nye dansksprogede bøger med et LGBT indhold.  
 

 

 
Bliv medlem af SBIBL 
Du kan blive medlem af Støtteforeningen ved at indbetale et årligt kontingent på 100 kr. Du kan også 
indbetale støttebeløb: 

reg. nr. 1199 (Danske Bank) 
kontonr. 422-4531 

 
 
 
 
Kontakt Støtteforeningen 

SBIBL, c/o Olson 
Østerbrogade 56 C, 2.tv. 
2100 København Ø 
E-mail: sbibl@yahoo.dk  

 
 
 
 
Besøg hjemmesiden 
 Oplysninger om foreningen, litteraturlister, aktuelt 
 http://www.stf-lgbt-bibl.dk  
 
 
 
 
Besøg LGBT Biblioteket 

 På hjemmesiden: http://www.lgbt.dk/56/  
 På LibraryThing:  http://www.librarything.com/catalog/lblbiblioteket  
 I åbningstiden: LGBT Danmark 

tirsdage 17.00-20.00 
         Nygade 7, 2. sal (Strøget, København) 
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