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OM''NYE BøGER 2077'

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 bqger, som er udgivet i 2Ot7 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 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 re[evante bøger, vi kan finde
frem til, med på årets liste. Så brug de små omtaler som etfingerpeg om eventuelle
særlige holdninger eller problematiske vinkler på LGBT-identiteten og miljøet.

God læselyst
Bengt, Bjorne, Evo, Gert, Hilde og Sonne / SgtgL bestyrelsen

Temakoder
* = undertema ** = hovedtema

G = bøsse

T = transperson - transkønnet eller interkønnet tema

børne- eller ungdomsbog



lE BøGER 2OL7: SKøNLITTERATUR

iBagger, Thomas: Den Permanente: krimi. - Aarhus : EC Edition,
2017. - 358 s.

lKrimi. Fundet of et mishandlet drengelig ved badeonstolten
"Den Permonente" i Aorhus fører til en efterforskning of sager
om unge homoseksuelle, som siden 1980'erne er forsvundet i
Aarhusområdet. Jagten på en seriemorder kommer også til at
omfotte norkosmugling, mordbrond og nozi-fortid.

LU**
Birkeskov, Marianne: Hjaltes første dag i børnehave / ill. Grith
Vemming Oksen. - Hvidovre : Frejsen, 21ti. - 32 s. : ill.

Hjolte skal begynde i bØrnehove, men han hor heldigvis fået lov
til ot toge sine to mødre og sin lillesøster med på den første dag.

Han glæder sig til ot komme hen og lege med Otto, som vor
hans bedste ven fra vuggestuen.

G**
Bjorn (pseud. for Bjorn Dotzauer): Man slår da ikke en
prinsesse ihjel: roman. - KØbenhavn '. Dolz,20t7. - 205 s.

:Alexonder og Niklos lever i to meget forskellige verdener. Hvor

denene sælger sin krop og er den "lykkelige luder", sælger den

onden sit inderste gennem sin kunst. Det giver en del
udfordringer i deres kærlighedsliv, og do de efter en bytur
udsættes for et morderisk overfold, ændres alt. Men det bliver
også begyndelsen på en ny kærlighed og et dybere venskob.

G**
Boyne, John: Cyril Averys hjerte: roman. - København ;

r Rosinante, 2017. - 631 s. (Org. lrland 2016)

" 
trske Cyril Avery fortæller om sit 71-årige liv. Han bliver født i
7945 og straks adopteret of ægteporret Avery, men hon blev

i oldrig occepteret som en "rigtig Avery". Som homoseksuel må
t,hon desuden kæmpe for at blive occepteret og opleve gensidig

'kærlighed.



Surroughs, William S.: Queer. - 2. rev. udg' - KØbenhavn :

2olitisk Revy, 2017. - 175 s. (Org. USA 1985) (Rævens Sorte

Bibliotek; 39)

Skrevet for mere end 40 år siden lå denne bog i kultforfotterens
'skrivebordsskuffe, indtil den blev udgivet i 7980'erne i USA' Der

er tole om en delvis selvbiogrofisk romon om en bøsse, som
:$æmper både med stofferne og sin identitet i 7950'ernes USA

og Mexico. Lee møder den kønne, men beregnende Allerton'

såm tuger med ind iiungten på iogt efter det norkotiske stof
,Yoge. tnkl. essoy af Paul Bowles: "Burroughs iTonger'"

Agnes er midt itrediverne og lever et gonske udromotisk liv'

iun har fortodt sin mand og bor i Schweiz, hvor hun skriver på

en'ofhondting. Do hun mØder den intense pige Carlo iflyet efter

sin fors begrovelse, finder hun langsomt sin possion'

Burroughs, William S.: De vilde drenge: en dødebog / forord af

Tobias R. Kirstein og Kasper Opstrup ; ill. af Erik Liljenberg' -

Aarhus : Antipyrine / Krabbesholm Højskole, 201L7 ' - l-55 s' : ill'

(Org. USA 1971)

Futuristisk voldetig men også erotisk romon om en borgerkrig,

hvor den homoseksuelle oprørsbevægelse hor sot sig for at

omstyrte det vestlige og forskruede regime' Romonen er siden

sin udgivelse btevet til en kultklossiker.

L**
Christiansen, Rune: Krysantemum: roman' - København : Lesen'

20L7.- 252 s. (Org. Norge 2009)

LU**
Delevingne, Cara og Rowan Coleman: Mirror mirror' -

KØbenhavn : Politiken, 20L7. - 382 s. (Org' USA 2017)

Fire 16-årige outsidere har idet succesfulde band "Mirror

Mirror" fundet et sted, hvor deres forskelligheder occepteres og

værdsættes. Da Naomi forsvinder, må resten of gruppen

konfrontere deres egne mørke hemmetigheder for at finde ud

of, hvod der er sket med hende.



ewsen, Annelie: lngen kan score på mig. - Aarhus : Straarup

Co, 2OL7 . - 47 s. (Org. Sverige 2016)

lmo hor tænkt på Esmeralda siden sommerlejren. Hvorfor
gde Selmo ikke noget til hende, og hvorfor fik hun ikke hendes

rmmer? Da Esmeroldo løber ind på fodboldbanån, bliver
'tma gtod. Der er bare et problem: Esmeroldo spiller på

odstondernes hold.

:u**
iibe, Anika: Er du okay, Matthias? - Sorø : Tellerup, 2OL7. - t95
i.

Vatthias ved med sikkerhed, ot han er bøsse, og ingen må

rydoge det, do hon hor det svært ved ot stiille sig ud. Men så

lår han på nettet og møder Thomos. { 
I

G**
Emmich, Val: Fordele og ulemper ved at huske: roman. -

København: Politiken, 2OL7.- 328 s. (Org. USA 2017)

Gavin sØgertilflugt hos nogle venner, da hons mond Sydney dør-

Her møder hon den tiårige Joon, hvis fotogrofiske hukommelse

næsten kan vække minderne om den elskede ofdøde til live igen.

G*
Enright Anne: Den grønne vej: roman. - København :

Rosinante, 20]-7. - 315 s. (org. lrland 2015)

Fire ircke søskende hor gjort oltfor at glemme deres ophav

indtit den dag, hvor deres mor oplyser dem, at hun vil sælge

huset. Den ene - Dan - flygtede i sin tid til New York, hvor hon

begyndte at udleve sin undertrykte homoseksuolitet i 7990'erne.

I
i

I



-

il1

l

r, Sissel-Jo: Blækhat: roman. - København : Lindhardt og

of,2OL7. - 541 s.

vokser op i 7980'ernes Aorhus hos sin mor, der er

peekspert, og bøssen Krudt, der er kunstner. Mange år

bliver en kvinde forgiftet med svompe - er der en

rcnhænq?

G**
Genet, Jean: Tyvens dagbog: roman. - KØbenhavn : Gyldendal,

20L7.- 357 s. (Org. Frankrig 1949).

Nyoversættelse af den setvbiografiske romon oin en ung, fronsk
mand, der vagobonderer gennem Europoi 79j0'erne og lever et

liv, der kredser omkring forræderi, tyveri og homoseksuolitet,

men også om hvordan det skrevne kqn skobe en ny orden i
tilværelsen. Udkom 7. gang på dønsk i 7955.

G+

Hemmingsen, Frank: Sola scriptura. - Oure : Br'ændpunkt,2OL7 '

- 312 s.

Efter en indtedning om en barsk homoseksuel voldtægt i 7998,

hopper historien frem tit 2070, hvor en kristen fundamentolistisk
mgrder hærger Horsensegnen. Somtidig vender krigsveteronen

AÅton simonsen hiem og møder en gommel ven, der leder den

hemmelige politiafdeting, som ioger seriemorderen'

L**
Hyllested Mikkelsen, Stina: Nulpunkt. - Oure : Brændpunkt,

2017. - 64 s.

Digte om en ung lesbisk kvinde, der sætter ord på stemninger og

følelser i jogten på ot finde sig tit rette med sin eksistens og livet

både indeni og i den kaotiske verden udenfor med op- og

nedture, tvivl og forelskelser.



Høvring, Mona: Venteværelset i Atlanten: roman. - KØbenhavn

: Lesen, 20L7. - 124 s. (Org. Norge 2012)

Olivia er midt ityverne og midt i en ofsøgning of livets formål og

sin egen rodløse eksistens. Hun bliver alene og arver et hus på

lslond fro en moster. Hun toger Bå med, for hun er måske

hendes kærlighed - eller måske er hun bore irriterende.

§T*
[ensen, Kenneth: Tragedie plus tid gange ni: roman. -

lKøbenhavn : Gyldendal, 2017. - L35 s.

foetisk og sociolrealistisk fortælling i 9 afsnit om ieg-fortælleren
Kenny, der efier borndomsglimt fortæller om tilværelsen i
lylland med skiftende og hårde jobs, bl.o. på et Slagteri og på et

dambrug. Det leder frem til et nyt liv i KØbenhovn som forfatter
og førcidspensionist efter lange perioder præget af psykisk

sygdom, ongst for ot være bøsse og oplevelsen of at have en lille
pige inden i sig.

G**
Juhl, Henrik. De 4 stådrenge: en eventyrlig fortælling fra

thomomiliøet i 1980'ernes København. - KØbenhavn : Saxo

Publish, 2017. - 172 s.

De fire venner Ditlev, lver, Qjvind og Peter er olle i starten of
.2Terne. Året er 7982, og aids ligger endnu ikke forrest i
pondelappen, og drengene folder sig ud med mange seksuelle

eskapoder.

Jågerfeld, Jenny: Bro er konge! - København : HØst & Søn,2O17.

- 119 s. (Org. Sverige 2016)

' 
Måns holder sommerferie med sin mor i MolmØ, og her bliver

thon ven med Mikkel. De bliver blodsbrødre og hor umiddelbart
' ingen hemmetigheder for hinanden, mens de skoter, spiser is og
i, hænger ud sommen. Men Måns er født som pige og har for
'lnylig erkendt, ot han er en dreng. Hons mor siger, at det vidste

; hun nok egentligt godt - og det går også ok i skolen, hvor de

fleste kan finde ud of, at kolde ham for Måns. Men kon han

sin nye ven Mikkel alt om sig selv?



lKerr, Philip: Hinsides tavsheden. - Aarhus : Modtryk, 20L7 ' -

]zss s. 1org. England 2016)

Krimi. t 7956 orbeider Bernie Gunther under folsk navn som

)receptionschef ved den franske Riviero. Fortiden indhenter hom

1dog, do hon indblondes i et pengeofpresningsforsØg mod W'

isomerset Moughom.
1

l

l

G**
Kinnunen, Tommi: Lyset bag dine øjne. - KØbenhavn : Cicero,

2OL7. - 353 s. (Org. Finland 2016)

Omkring 7950 bliver den ni-årige Helena sbndt.hiemmefra for ot
gå på blindeskote i Hetsinki. Det er svært fbr hehde og for
familien, som går lidt i oplqsning- Mange år senere kommer

hendes nevø Tuomos også til Helsiniki, hvor han finder sig en

mond.

G*
Korsgaard, Thomas: Hvis der skulle komme et menneske forbi:

roman. - København : Lindhardt og Ringhof, 2017 ' - 314 s'

På en gård longt ude på tondet ved Skive bor Tue med sin

fomitie. Do en lillesøster dør ved fødslen, synker hans mor ned i
-en,depression. 

Foderen er forgældet og frustreret, og det går

ind imellem ud over børnene. Det er nogle hårde teenogeår for
Tue, som ikke passer ind, hverken i fomilien, den lille by eller i
skolen, oft imens hon oner, ot han er homoseksuel uden atturde

sige endsige bare tænke det.

G*
Liebst, Mark: Et dybdegående problembarn. - København :

Books on Demand, 20L7. -7O s.

Dystre, mørke og smertefutde digte om afmagt og hiertesorg,

som sætter ord på de tonker de færreste tør dele med ondre'

Digtene er skrevet med ofsæt i forfotterens 70 år som

psykiotrisk Potient.



Anne: Glimt. -2.udg. - København: People's Press,

7. - 105 s.

og songtekster, som i blandede billeder er mosoikker til
den dengong 31-årige rockmusikers liv. Her skildres olt fra de

lritd" turn"", .ed Shit & Chonel til en række kærlighedsmøder

pg den første store sorg. Udkom 7. gang i 7983.

Alejandro Jos6: lngen er evig. - Gentofte : Aurora Boreal,

7. - L6O s. (Org. Spanien 2012)

7990' e rn e s Col om b io i 7990' e r ne ove rl evå r fontæ I ti n g e ns
. 1'

lpersoner på trods: Fru Hermelindo, enke o!tr mor til to; den unge

Pocho TIro og den syge Juancho; bondelederen Armando
Volentierra; Moritzo, en ung og smuk prostitueret indionerpige;

homoseksuelle maler Rofico; doktor Sontiogo Ålvarez og

ondre skæbner, som åbner deres siæl gennem dialog,
', refleksioner, drømme, mareridt og smerte.

Lybecker, Line: Historien om en dreng. - KØbenhavn : Calibat,

2AL7--227 s.

Thobias går i 3. g. og føler sig tynget af, ot hon ikke ved, hvad

hon vil med sit liv. Han mØder Dovid til live-rollespil, og et helt
særligt forhold udvikler sig mellem de to.

Louis, Edouard: Voldens historie: roman. - KØbenhavn :

Etcetera, 2017.- 223 s. (Org. Frankrig 2016)

mØder den homoseksuelle Edouard den fremmede Redo.

følges hjem, har sex og nyder hinondens selskab. Pludselig

bliær Reda votdelig og prøver at slå Edouord ihiel. Romonen er
bearbejdelse af hændelsen i et forsøg På at forstå,

hvad der skete og hvorfor.



B*
McKinty, Adrian: Det kolde våde land. - Aarhus : Olga,2OI7.
341 s. (Org. lrland 2012)

Krimi. I 7981 hor politiet i Belfost trovlt med de voldelige
konflikter mellem protestonter og kotolikker. lmens er en
ti lsy ne lade nde operae I ske n de og ho mofobi s k serie mo rd e r på
spil, og kriminalassistent Sean Duffy skot opktore sogen, der
trækker tråde op i de højere magtkredse.

GB*
Marlowe, Christopher: Edward 2. - Odense : Loxodonta, 2077. -
292 s. (Org. England 1-593)

Skuespil. Om den svoge konge Edward ils (1294-1322) komp for
krone og kærlighed mod odelens korruption og dronningen
lsobellos forræderi mod kongen selv. tnkluderer også det
romontiske venskob mellem Edward og Goveston. porollelte
tekster på donsk og engelsk.

LB*

Myles, Eileen: lkke mig. - København : OVO press, 2017.
(org. USA 1991)

Digtsomling fra 8?'ernes New York, hvor forfotteren i
åbningsdigtet afslører sin hemmelige - fiktive - identitet som en
Kennedy og proklomerer: "vi er alle Kennedy,er. Og jeg er jeres
præsident." Digtene høndler om køn og homoseksuolitet,
klosseskel og byfornyelse, borndom og kærlighed. Og om
te lefonsva re re n, de r b li n ke r.

tf'

Nådas, P6ter: Parallelle historier. Bind 1: Den tavse provins. -
København : Rosinante, 20!7. - 467 s. (Org. Ungarn 2005)

Første bind of en forcælling det 20. århundrede Europo, frem og
lilboge i tid og rum fra koncentrotionslejre over 50'ernes
)pstond i Ungorn frem til nyere tid. Her finder en ung student på
;in løbetur iTiergaften liget of en midoldrende, vetplejet mond.
,olitimanden Kienast fornemmer hurtigt, at den nervøse
itudent ikke fortæller hele sandheden, men hvad har hon med
;agen at gøre? Og hvem er den døde mond? Og hvorfor går
rclitimanden op i den porfumerede duft fro ligets underliv?



J**
-.ss, Patrick: Release. - KØbenhavn : Gyldendal, 2OL7. - 29L s.

trg. England 2017)
i

følger den unge, homoseksuelle Adom Thorn på en enkelt dog
tons liv. En skelsættende dag, hvor hon gør oprør mod sin

ædikontfor, mister en kærlighed og får en onden i stedet, og
tdder verden fro undergong.

prdkvist, Martin J.: EUROAR: den store chance. - København :

:ople's Press, 2017. - 1-86 s.

lilliom, Joey, Nooh og Oscor er fire helt almindelige unge
'enge. En dag mØdes de tit oudition for at rtive rhedtem af
rdens største boyband EUROAR. I bandets første måneder
:ol der træffes ofgørende beslutninger. Også for Oscor, som er
rcn bgsse, men køn mon være det iet boybond, som skol
elge drgmme til de unge piger? Forfatteren har selv i 1997-98
eret medlem of det donske drengeband FortyFive Degrees.

J**
ordvig, Mikkel: Tobias, Emil - og hende d6r lda. - Lystrup :

roleklog,zOtT. - 40 s. : ill.

Ia fro Svendborg begynder i en ny klasse i København. Emil
tiver forelsket med det samme, og han er ikke den eneste, men
ris dst lykkes hom ot få lda med til klubfest om fjorten dage,
tr hon vundet væddemålet med Bijon. Men lda hor ollerede en

ereste hjemme på Fyn, en pige ved navn Koroline. ldo foreslår
ry Emil at fingere hans kæreste ved klubfesten, så væddemålet
ed Bijan kon vindes.

J{'
grtun, Harald: Eksperimentet. - Aarhus : Turbine, 20L7. - 710
r(Org. Norge 2016)

rillingerne Amund og Amanda bytter køn og roller på en uges

irie hos bedsteforældrene. Det giver både problemer og nye
',kendelser, om hvem de er og gerne vil være. BØrnene vender

iem meget klogere end de kom.



G**
Nyberg, Danjal Jannik: Forårsnætter. - KØbenhavn : Books on

Demand, 2017. - 180 s.

Krimi- og kærlighedsromdn om Thomos, der hor svært ved at

glemme sin ekskæreste, Anders, lige indtil han møder Duncan'

Men en nat banker fortiden på, og den bærer en skrækkelig

hemmelighed. Flere udgover og oversattil engelsk'

G**
Pulley, Natasha: Urmageren i Filigree Street. - Frederiksberg :

Alhambra, 2OI7. - 399 s. (Org. England 2015)

I 7883 redder den unge Thoniet Steepletqn et"mystisk lommeur

af gutd fro en eksplosion. Thoniel opsØggr uilnageren, Keita

Mori, en venlig, ensom tilftytter på omkring 40 år og fra Jopan'

Men selv om Mori virker gonske harmløs, begynder der ot ske

uforklortige ting, og olt tyder på, ot hon skiuler noget' Samtidig

udvikler deres venskab sig i en romontisk og overraskende

kærlig retning, hjutpet på vei af Moris usædvonlige evner'

G*
Ragdg Anne B.: Uebhaverne. - København : Rosinante, 20t7' -

348 s. (Org. Norge 2017) (Berlinerpoplerne; 5)

I KØbenhovn har Erlend og Krumme travlt med at istondsætte

en gommel villa som possende bolig for deres store

gegnbuefomilie. Siden at batloden om Neshovgården efter
'Erlends 

brors død, har der ikke været kontakt mellem den

norske og den donske del of fomitien, men måske kon skårene

klinkes. Den tredje bror Morgido får god hiælp i
bedemandsforretningen fro niecen Torunn, der også driver

Neshov videre efter sin fars død.

GT*
Rosdahl, Cecilie: Sakura selfie. - S.l. : Rosdahl, 2017' - 100 s'

Digtsamling skrevet som outofikion fyldt med forskellige
minder fra en barndom i 7970'erne og helt frem til nu'

tndehotder bt.o. digtet "Min fors ven er bøsse" og refererer til

den somtidigt udgivne romon of samme forfotter, Skælvinger

(2017), som omhandler identitet og tronspersoner'



I

lroline går i 9. klasse og har mistet sin mor. Nogle gange ville
gn meqet hellere dø, så hun ikke skol sovne hende hele tiden.

I de, storte, 
"n 

ny dreng, Kimmy, i klossen, får Coroline nyt
gd på livet. Men Kimmy bærer på en hemmelighed.

I

Garbi: Ebba: roman. - KØbenhavn : Gyldendal, 2077. -

of det 20. århundrede bliver dqn unge kvinde
uddannet boghondlerske, hvilket giver $endq muligheder,

ellers er få af datidens kvinder forundt. Gennem hendes
lidenskob, hendes fascinotion of Københovn, hendes

og hendes kærlighedsrelationer tegnes et portræt af
l<vinde med ben i næsen og på jorden.

Adam: Fortid er alt jeg har. - København : Gyldendal,
t7. -348 s, (Org. USA 2017)

Griffin fortæller om sin første store kærlighed, Theo.
skol på college og får ny kæreste, men Griffin kan ikke give

Da Theo omkommer ved en drukneulykke, er Theos nye
den eneste, der rigtig forstår Griffins sorg.

'a, Adam: De dØr begge til sidst. - KØbenhavn : Gyldendal,
7. - 300 s. (Org. USA 2017)

5. september lidt efter midnot ringer Dødsrådet til Moteo
og Rufus Emeterio med forudsigelsen: lnden for et døgn

de begge dø. De to teenogedrenge kender endnu ikke
men kon de nå ot finde hinanden, kærligheden og en

med livet på den korte tid, de nu har tilboge. For kon
leve et helt liv på kun åt døgn?



GU**
Thau-Jensen, Cato: Kanuld og Onk i miraklernes urtid. -

KØbenhavn : Gyldendal, 2017. - 132 s. : ill.

Neondertoler-drengene Konuld og Onk lever i urtiden. En dag

opdoger de, at de måske er lidt mere end bare venner. Men det
skol deres irriterende mødre Mums og Sirut absolut blonde sig i,

så de kidnapper pigen Hyr til drengene.

GU*
Vedsø, Mette: Alene i London. - KØbenhavn : Jensen &
Dahlgaard, 2OL7. - 68 s. : ill. (Tove tænker ; 2)

tllustreret børnebog om Tove, der skol besøge sin onkel Don i
London. Han bor olene, så 7}-årige tænksomme Tove sætter sig

for at hjælpe ham med ot få selskob elltr mdske ligefrem en

kæreste. Men er onkel nu også interesseret i sin frisør på den

måde, så den nye mandlige underbo Lon er måske mere noget

for onkel?

L*

Walker, Alice: Farven Iilla: historisk roman. - KØbenhavn :

Lindhardt og Ringhof, 2OL7. - 287 s. (Org. USA 1982)

Celies forvondling fro en svigtet og undertrykt pige til en moden

og selvbevidst kvinde, som løsriver sig fro den

mo ndsdomi nerede fa mi liestru ktur. H e ndes kærl ig hed sforhol d ti I

Songerinden Shug Avery bliver det ofgørende vendepunkt for ot
kunne reolisere drømmene. Filmotiseret. lJdkom 7. gong på
donsk i 7984.

G**
Weis, Jakob: DØden i Venedig - drengen iVenedig: en

dobbeltmonolog. - Gråsten : Forlaget Drama, 2017. - 31s.

Skuespil. En dobbeltmonolog bygget på Thomos Monns romon

om den aldrende digter, der i Venedig betages af den unge
pols ke a delssØ n Tadzio.



iilliamson, Lisa: Kunsten at være normal: ungdomsroman' -

Dbenhavn : Politiken, 2OL7. -  OLs. (Org. England 2016)

t britiske teenogere prøver at komme overens med identitet

7 tilværelsen, imens de kæmper med mobning og chikane i
rolen. 74-årige Dovid ved, ot han hellere vil være pige end en

teng, og her hor hon og Leo måske mere til fælles, end de først
oede?

loolf, Virginia: Orlando: en biografi. - Ny oversættelse. -

Dbenhavn : Rosinante, 20t7. - 213 s. : ill. (Org. England 1928)

?ikkelsen Orlando følges iflere århundredetilboge fro 7500-

illets England. Forfatterinden Vito Sockville-West vor model for
rlsndo, der optræder snart som mond, snort som kvinde. Flere

Cgover og er filmotiseret.

ourcenar, Marguerite: Kejser Hadrians erindringer. -

Ebenhavn : Rosinante, 2077. - 262 s. lOrg. Frankrig 1951)

t fikivt selvportræt af den romerske keiser Hadrion, hvor hon i
lgform beskriver sin livsbone og reflekterer over livet og især

Øden. Gribende er skildringen af hons lidenskobelige kærlighed

'l deit græske yngling Antinous, der 20 år gammel ofrede sig for
ejseren ved sin frivillige druknedød. Flere udgover.

j*+

iebel Olsen, Arne: Pizza nummer 25: noveller.
kriveforlaget, 2017. - L55 s.

5 noveller om menneskelige relotioner på kryds og tværs og

eskriver deres indbyrdes forhold, ofte med en overroskende

lutning. Flere of fortællingerne hor homoseksuelle
'ovedpersoner, 

f.ek. historien om de to ensomme unge mænd i
notionscenteret, der finder hinonden, og fortællingen om Rend,

vis kæreste døde of oids.
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L*

Ardagh, Philip: Livet i Mumidalen. - KØbenhavn : Carlsen, 2017.

-277 s.: ill. (Org. England 2017)

Præsentotion of Mumifomilien og deres venner somt om de

mere skumle skikkelser i Mumidalen. Om musik, magi, lurende

farer og om Tove Janssons (7914-2007) liv, orbejde og kærlige

relationer til ondre kvinder.

L**
Bech, Rasmus Møller: Det unikke makkerskab. - Aabybro :

Legimus, 2077. - 281 s. : ill.

Elitespillerne og olympiske sølwindere i badminton, Christinna

Pedersen og Komilla Rytter luhl, fortællår om et sportsligt
mokkerskob på bonen samt ikke mindst et fælles liv som

kærester uden for bodmintonbanen.

BL**
Bendixen, Britt og lben Albinus Sabroe: Et lyst sind er ofte en

viliessag. - KØbenhavn : Politiken, 2077. - 325 s. : ill.

Britt Bendixen (f. 1942) fortæller om sit liv som danser,

danselærer og koregrof . Fro privotlivet fortæller hun om sit
ægteskob med omerikonske Gene Nettles, som er for til hendes

iøn Niklas. Hun er også åben om sit mongeårige forhold til den

18 år yngre Morionne, som hun har donnet por og boet med i 22

år.

G**
Frydensbjerg, Pernille: Marquis Marcel de Sade: glimtet bag

masken. - Odense : Historia, 2077. - 219 s. : ill.

Om den donske morkis, Marcel de Sode (f. 1934). På

dåbsottesten står der Jørgen Vose Lorsen, og han stommer fra
fiskerbyen Løkken, men under den tilkøbte odelstitel hor hon

levet et dromatisk og glomourØst liv blondt det københovnske
jetset.



iB*
rhme, Tilmann: Familien Mann: en biografi. - KØbenhavn :

yldendal, 20L7. - 460 s. : ill. (Org. Tyskland 2014)

rtræt af den tyske forfotter Thomas Manns (1575-1955)

ermeste familie, hvor de seks børn - Eriko, Klous, Golo,
loniko, Elisabeth og Michael - kæmper for ot bryde ud of
derens skygge og opnå selvstændig onerkendelse. Om en

lotisk familiedynamik, skæve kgnsroller og seksuelle
bntiteter, kunstneriske aspirationer og stofmisbrug.

5B* *

ngs, Kjeld Renato: Kærlighed under censur: køn og
lksualitet i danske bibeloversættelser. - KØbenhavn :

andkunsten, 20L7. - 393 s.

i somlet overblik over Bibelens syn på kærlighed'mellem to

'ennesker af somme køn, og hvorledes teksternes oprindelige
Mskober er blevet fortrængt og censureret af oversættere.
led forslog til mere tekstnære bibeloversættelser.

[,n I*r" sagde, at Iesbiske slet ikke kunne få sygdomme":
ndersøgelse om seksuel sundhed blandt lesbiske, biseksuelle,
ueers og kvinder, der har sex med kvinder. - KØbenhavn :

IDS-Fondet, 2077. - 42 s. : ill.

gsultater fro en spørgeskemoundersøgelse, som AIDS-Fondet
vetog i efteråret 2075 blandt lesbiske, biseksuelle, queers og
inder, der hor sex med kvinder, både cis og transpersoner.
ndersøgelsen hovde fokus på seksuel sundhed, herunder viden
m sexsygdomme, test og beskyttelse, seksuel odfærd og
olevelser i sundhedsvæsenet.

lunkholm Olesen, Per: Min kære John. - Frederikshavn :

aninus, 2OL7. - 208 s. : ill.

bd en trogisk ulykke i deres hjem i december 2076 mistede
vfotteren sin mond og livsledsager gennem 46 år. Gennem de
tonge fælles oplevelser, historier og anekdoter tegnes et
zrsonligt og vormt portræt af ægtefællen John, der døde som
,-anq.



Møller, Karen: Karens kampe: som jeg husker dem. -

Frederiksberg: Frydenlund, 2017. - 303 s. : ill.

Erindringer fra den 90-årige og tidligere forbrugerjournolist i
DR, der i 7970 også blev en af de første volgte kvindelige
borgmestre i Donmork (Korlebo Kommune). Hun fortæller
åbenhjertigt om en feministisk grundindstilling, om politiske
opgør og somorbejdsvanskeligheder med mandlige kolleger.
Hun er også åben om sine forhold til kvindelige kærester og om
den betydning bøssevennerne hor haftfor hendes liv.

Møller, Kristian: lntimitetens medialisering: en unders6gelse af
hook-up apps og homoseksuelle mænds intimkulturer. -

Odense : Syddansk Universitet. Det Humanistiske Fakultet,
2017. - 190 s. : ill. 

!

Afhondlingen undersøger ved hjælp af etnogrofiske interview og
deltagende observation homoseksuelle mænds intimitets-
kulturer iforbindelse med brugen of hook-up opps, smortphone-
boserede sociole chottjenester, som vha. teknologi forbinder
bøsser i nærheden af hinonden rer intime møder.

G**
Søndergaard, Karin Bechmann: Blunck: en biografisk og
kulturhistorisk fortælling om en anderledes guldaldermaler og
hans samtidige. - Nivaa : Nivaagaards Malerisamling,2OlT. -

335 s. : ill.

Om den, i sin somtid, anerkendte guldoldermoler, holsteneren
Ditlev Blunck (1798-1854), der i 7840 blev udvist af Donmark på
grund of homoseksuolitet, og som i 7848 kæmpede på
hertugdqmmernes side mod Danmork i Treårskrigen.

L*

Tove Jansson: kunst, kærlighed og Mumitrolde / red. Otto
Ekman. - S.l.: Fdrlaget,20t7. - 145 s. (Org. Finland 2017)

Tove Jonsson (1914-2001) var uforfærdet i sit liv og i sin kunst -
en nysgerrig og fordomsfri eventyrer, som sotte spørgsmålstegn
ved outoriteterne. Hun vor ombitiøs, legesyg og lesbisk. Tove

Jonsson udvidede grænserne for, hvod børnebgger og kvindeliv
kunne indeholde. Skoberen øf de verdensberømte Mumitrolde
vor også en produktiv moler, illustrator, korikaturtegner og
'tegneseriekunstner, og hun vor desuden kendtfor sine noveller
og romoner for voksne og for en række teoterstykker.



iel Nielsen, Henrik: "Homoaktion" mod

Fndingestyrelsen. - København : Lindhardt og Ringhof,

\1. - zo s. - Ebog (Dansk Kriminalreportage)

iro ndatte ntat mod U dlænd ingesty re lse ns

bygning og en eftefølgende pressemeddelelse

nyhedsredoktioner, hvor en gruppe koldet
tog ansvaret og henviste til udvisning of tre

homoseksuelle, sotte gong i en efterforskning rettet
det autonome miljØ.

Marianne: Modekongen Holger Blom: en livshistorie. -

: Gyldendal, 2OL7. - 272 s. : ill.

om den homoseksuelle modeskober Holger" Blom (7905-

i5) som blev særlig berømt for ot designe hogter og kioler til
llens damer, højborgerskabets fruer og filmens og teotrets

'. Bogen bygger blondt ondet på interviews med tidligere
og flere of de berømtheder han lovede tøi til.

Tabita: Lesbisk kærlighed: fokus på en minoritet. - 2.

- KØbenhavn : Saga,2017. - 157 s.

sætterfokus på mytedannelser, fordomme og falsk
i forsøget på at lette sløret for omverden til, hvad det

at være lesbisk og hvilke vilkår lesbiske hovde i
i 7970'erne. Udkom 7. gang i 7973.

Oscar: De profundis. - Efterskrift Hans-Jørgen Birkmose.
: Klim : 2OL7. - 148 s. (Org. England 1962)

er et brev Oscor Wilde (1854-1900) skrev mod slutningen

fængselsophold 1895-97 til sin elsker Bosie (Lord Alfred
Brevet findes i tre forskellige oversættelser, hvor de

io er censurerede og forkortede udgaver, mens den tredie
den fulde tekst. Det skildrer et kærlighedsforhold

de to mænd, som gik helt skævt.
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