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BIOGRAFIER

Andersen, Jens: Andersen : en biografi. Bind 1-2. - København : Gyldendal, 2003. _ 527 s. + 439 s.
En meget omfattende bog om H.C. Andersens liv fra vugge til grav. Portrættet af ham som menneske,
mand og digter er sket uden at bygge på de mange myter og forestillinger, som tidligere biografier ofte
har været præget af. Bogen diskuterer grundigt HCA's romantiske venskaber med andre mænd. Udgivet
som optakt til 200-året for digterens f6dselsdag i 2005.

Andreassen, Janni: Eigil - biografi om polarforskeren og kunstneren Eigil Knuth. - København : Høst & S øn,2003.
- 366 s.

En beretning om Eigil Knuth (1903-1996) - en afg16ntandsforskningens markante skikkelser. Hans
homoseksualitet gjorde ikke tilværelsen lettere for ham på grund af samtidens seksualmoral. I 1956 var
det ved at skandalisere ham, da han fik en betinget dom for at have haft et forhold til en mindreårig
trækkerdreng.

Aschengree n, Erik: Som jeg kendte dem. - København : Gyldenda l, 2007 . _ 222 s. : ill_
Personlige portrætter af mange af dansk ballets største personligheder i det 20. århundrede. Blandt de
portrætterede er Henning Kronstam, Erik Bruhn, Svend Kragh-Jacobsen, Henrik Lundgren, Niels
Matthiasen og Rudolf Nurejev.

Bonde, Hans: Kampen om ungdommen. Niels Bukh - en politisk biografi. KØbenhavn : Tusculanums Forlag ,
2003. - 27O s.

På baggrund af 2001-disputats giver Bonde en mere populær fremstilling af gymnastikpædagogen Niels
Bukh's liv bl.a. på Ollerup og med en mere eller mindre udtalt homoseksuel drift og skræmmende
fascination af nazimen.

BL

Bedford, Sybille: Kastevinde. - København : Gyldendal, 2OOt.- 3IS s. (Org. England 2005)
Den tyskfpdte aristokratiske forfatter og boheme (1911-2006) fortæller om sit turbulente liv og opvækst
blandt forfattere og kunstnere i en kosmopolitisk atmosfære i første halvdel af det 20. århundredes
Europa. Hun levede selv overvejende som lesbis( og bogen har masser af anekdotiske historier, fx om
det proformaægteskab, der skulle give hende britisk statsborgerskab, og om den homoseksuelle Wystan
Audens tilsvarende giftermål med Thomas Manns lesbiske datter Erika

B

Bonde, Hans: Kampen om ungdommen. Niels Bukh - en politisk biografi. - København : Museum Tusculanum,
2003. - 270 s. :ill.

En forkortet udgave af 2-binds disputatsen fra 2001. Om gymnastikpædagogen og højskolemanden Niels
Bukh (1880-1950), der i løbet af 1930'erne blev en af de mest kendte danskere i udlandet pga. sin
banebrydende mandeæstetik. Den karismatiske ungdomsf6rer som nationalsymbol politiserede både i
og uden for Danmark og gav udtryk for sin hpjreradikalisme og fascination af nazismen.

L

Bergli, Wenke: Færdig med fortiden. - Roslev : Forlaget Falkenl6we, 199g. _ 64 s.
En norsk samisk kvindes (f. 1953) selvbiografiske skildring af et barskt liv præget af bl.a. seksuel
udnyttelse, alhoholmisbrug og problemerne med at etablere en identitet som lesbisk

B

Bredsdorff, Elias: Syndebukken : en bog om oscar wilde. - København : Aschehoug, 1999. - 214 s. : ill.
Om den irsk-engelske forfatter Oscar Wilde (1854-1900) med fokus på hans forfatterskab og på hans
homoseksualitet, som førte til en ydmygende retssag og efterfølgende fængselsstraf

L

Bruun, Anne Mette: Orlandos d6tre: en biografi om søstrene Virginia Woolf og Vanessa Bell. - København :

Bahnhof, 2008. - 252 s. ill.
Historien om de to søstre, forfatteren Virginia Woolf (7882-7947) og billedkunstneren Vanessa Bell
(7879-79671, der begge brød med den viktorianske periodes snævre livs- og kvindesyn og realiserede sig
selv som kunstnere og mennesker. på trods af deres respektive ægteskaber havde de to søstre begge
intense erotiske affærer rivet igennem, virginia woorf mest med andre kvinder

L

Christiansen, Dorte A.: Så slip dog den høne! . - København : Høst & Søn, 2003. _ 240 s.
Erindringsbog skrevet afsekretæren for de to statsministre, AnkerJørgensen og senere poul Schlijter.
Med humor og sarkasme løftes sløret for livet på borgen men også for forfatterens private kærlighedsliv,



B

Elli ng,

A+

somomfatterkvindersomfastepartnereogmændforsjovvedsidenaf.
BL

Davidsen-Nielsen, Hans: værnet : den danske SS-|æge i Buchenwald. - Viby : JP Bøgel,2002. - 283 s. : ill.

Om den danske ,oa"t*g" 
-rrf 

værnet (1893-1965), der gik i nazisternes tje-neste under den 2'

verdenskrig og uatørte e'tsperimenter på homoseksuelle koncentrationslejrfanger og hvordan han

undslap reisforfølgelse ved at flygte til Sydamerika efter krigen

B

Dreslov,Aksel:H.C.Andersenog,,denneAlbertHansen,,.-København:SamlerensFoilag,1977.-87s.
Den danske homoseks]uelle forfatter Carl Hansen Fahlberg udgav i 1901 under ps-eudonymet Karl

H a nsen en ril te aft analing i rvragnus H irschfelds tidsskrift 
;Jahrbuch ftir sexuellen Zwischenstufe" med

beviserforH.C.Andersen-shomoseksualitet.Temaeterkontroversielt,menflereårtierstabUomat
diskutereforfatterenssekualitetblevbrugtmedoversættelsenafAlbertHansensartikel'

B

Dreslov, Aksel: Mellem linierne -Århus : Aiour' 2001 - 158 s'

Journalisten og rejseskribenten A[sel Dreslov (f. 1918) fortæller om sit liv og arbejde som journalist og

ommangeafdepersonlighederhanmødteSennemsitarbejde.HanerogsåforfattertilHenning-
bøgerne fra fSSOernå. iåfu o, han var diskiet, skjulte han ikke sln homoseksualitet for omgivelser'

Aksel Dreslov døde i 2003.

Stig og Michael Holbek Jensen: Hele sandheden' - København : Aschehoug' 2007 ' - 264 s'

Re.isebureaudirektø|. stle rrring ii'1!47) beretter om sin,mørke barndom' årene med piller og sprut' sin

homoseksualitet og orn ., u*ig. livet og komme på ret køI, selv når bølgerne går højest'

B

Elmer,Martin:Enbyerogsåetlandskab:(diasframinbarndom).-Viborg:KirskovsForlag,1984..885.
Erindringei fra opvæksten i arbejjermilj6er på Vesterbro og Nørrebro i København

B

Elmer, Martin: Erik, min elskede -Viborg : Kirskovs Forlag' 1987 - 119 s : ill'

Om forfatterens næsten 25 årig-e samliv med vennen, kunstneren Erik Fink og hans engagement i

homofiles vilkår

lischer, rrika: rit døden os skiller. - København : EkstraBladets Forlag,7994 -202 s : ill' (org Tyskland 1994)

Beretning om tærtigneJsforholdet mellem Elizabeth Wust (i. 1913) og den noget yngre iødiske kvinde

FeliceSchrangenheim-(7922-7944),somElizabethWUstskiulteisinlejlighediårene7942-7944,o9om
livet i det krigshærgede Berlin Filmatiseret i 1998'

B

Fogedgaard, Helmer: Sådan er !eg: et liv med mange facetter' - Rudkøbing: Grafolio' 7977 ' - 127 s' : ill'

Den homoseksuerr. pioi", gir.,. 
"n 

åbentjertig skildring af sin tilværelse i Rudkøbing som direktør for

det lokale frøfirma, som anJrkendt exlibris samler og som engageret teosof og mystiker'

L

Frevert,Louise:Gribchancen.-København:People,sPress,2007.-273s.:i||.
Louise Frevert tt. tssal iåi;irer om barndommen på Frederiksberg, om hvordan hun forsøgte sig som

danseriDanmark,t'tewyorl<ogtran,samtomhendesmedlemskabafDanskFolkepartiogdetsenere
brud med partiet. Hun kommei også ind på sit liv som lesbisk, mor til fire o8 sit ægteskab med Susanne

B

Gide, Andre: Hvis hvedekornet ikke dør. - København : Athenæu m' 7943' - 303 s' (Org' Frankrig 1924)

Selvbiografiombarndomogungdomietstrengtpuritanskmiljøogomfrigørelsenfradesnævre
rammer, livet som ho'osefsu"i iTunis og Algier' hvor han i 1895 traf Oscar Wilde'

B

HagedorflAllano.ogElseCornelius:EnmeSetjødevenligungdansker:erindringerfraNazi-Tysk|and.
København : Gyldendal, 2OO4 - 112 s' : ill'

AllanHagedorff(f.1916)fortælleromsitlivmedhovedvægtenlagtpåtideniLeipzig.'Herrejstehantili
1g4o for at arrela" som'oågr,andler, selv om han både var homoseksuel og havde i6diske slægtninge'

Hanfiketforholdtildenlokalebiografejer,FritzHartmann,somhanflyttedesammenmed.Samtidig
trodsede han Gestapo og fik mange jødiske venner og bekendte i krigstiden'

B

Heede, Dag: Hjertebrødre: kriSen om H.C. Andersens seksualitet. -odense : Syddansk Universitetsforlag,2005.

177 s.



Et forsøg på at anlægge nye vinkler på forfatterens liv, forfatterskab og seksualitet samt analyser af de to
romaner lmprovisatoren og O.T. fra henholdvis 1835 og 1836 set med den seksuelle optik- Med

litteraturhenvisni nger

B

Heger, Heinz: Mændene med den lyserøde trekant. - København : Forlaget Trondal, 1983. - 100 s. (Org. Tyskland
7972)

En homoseksuel østrigers beretning om seks års ophold i en nazistisk koncentrationslejr og om den
lidelse og tortur, som de homoseksuelle med det lyserøde trekantmærke blev udsat for som de laveste i

lejrens hierarki.
B

Hultberg, Peer: Selvbiografi og Brev til mor. - København : Lindhardt og Ringhof, 2009. - 456 s.

Peer Hultberg var en af Danmarks helt store forfattere i international klasse. Ved sin død i december
2007 efterlod HultberB 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 i en tak til moderen for at have frisat ham som menneske.

B

lsherwood, Chrlstopher: Christopher og hans kreds:1929-1939. - København : Schultz Forlag, 1978- - 270 s. (Org.

usA 1976)

Forfatterens begivenhedsrige 10 år i Berlin med besøg af andre homoseksuelle britiske forfatterkolleger
som W.H. Auden, Stephen Spender og E.M. Foster og oplevelserne med en masse farverige lokale
personer, som bl.a. udgør inspirationen "Farvel til Berlin".

Jacobsen, Kirsten: Perlerne : Christian Kampmann : hans tid, oprør og familien Gregersen. - København :

Lindhardt og Ringhof, 2004. - 714 s. : ill.
En slags dobbeltportræt af både forfatteren Christian Kampmann og af Kirsten Jacobsen formet af deres
parallelle livsforløb fra 50'erne, op igennem 60'erne og 70'erne.

B

Kampmann, Lars: Jeg har AIDS. - København : Gyldendal, 1988- - 179 s-

I interviewform beretter Lars Kampmann (f.1944) om sit liv som bøsse i USA, om erkendelsen af at have

aids i udbrud samt at leve med sygdommen. Er bror til forfatteren Christian Kampmann.
B

Lund, Thomas og OIe N6rlyng: Danseglæde og springkraft: 16 spor til balletten. - København : Gyldendal,2007. -

366 s. : ill.
Om Thomas Lunds (f. 1974) vej til dansen på Det Kongelige Teater og den foreløbige kulmination for det
unge talent med udnævnelsen til årets danser i 2005. Bogen indeholder også en generel introduktion til
ballethistorien.

B

Lund, Torben: Hjertesager : i og udenfor politik. - København : Gyldendal, 2006. - 273 s. : ill.
Den tidligere sundhedsminister og EU-parlamentariker for Socialdemokratiet (f. 1950) beretter om sit
private liv og tiden i dansk politik. Toben Lund beretter om sine idealer og sager, der er værd at kæmpe
for - og om brodermord i partiet og politiske rævekager på og udenfor Christiansborg.

B

Lyhne, Vagn: Ulvens tid : massemord og sult i Weimarrepubtikken. - Århus : Klim, 1998. - 317 s. : ill.

Om den homoseksuelle massemorder Fritz Haarmann (1879-1925) der i årene 7978-7924 dræbte og
parterede mindst 27 unge drenge, om den efterfølgende retssag samt uddrag af mentalundersøgelsen

B

Meinertz, Alexander: Erik Bruhn: billedet indeni. - København : Schønberg, 2008. - 224 s.: ill.
Portræt af balletdanseren Erik Bruhn (1928-1986), hans internationale karriere og hans personlighed.

Erik Bruhn karakteriseres ofte som en afsit århundredes allerstørste mandsdansere overhovedet. Bogen

beskriver Bruhns turbulente kærlighedsforhold igennem livet, ikke mindst det stormfulde forhold til en

anden stor danser, Rudolf Nurejev, og ikke mindst hvorledes bruddet mellem de to førte til Erik Bruhns

særegne udlægning af balletten Svanesøen

L

Min,Anchee:RødeAzalea.-København:LindhardtogRinghof,1994.- 268s.(Org.USA1994)
Anchee Min (f. 1957) beretter om sin opvækt i Maos Kina som glødende rødgardist. Hun bliver en
feteret filmstjerne med hovedrollen i operafilmen "Røde Azalea". Samtidig med at hun har et



hemmeligtforholdtildenmandligefilminstruktur,indlederhunetendnUmereforbudtogmere
lidenskabeligt forhold til filmholdets kvindelige leder Yan'

B

wøller, Henrik Sten: Rejse i erindringen' - København : Politiken' 2003 - 104 s'

politikens arkitektur_ 
"g 

Jåie"*"a.rueider (f. 1937) videregiver sine barndomserindringer fra

1940'ernes føbenfravn. forfå'tteren lægler ikke skjul på sin spirende homoseksualitet'

ilo,r"n, Niger: portræt af et ægteskab. _ København : schurtz Forrag, 7978. - 2!6 s. : ir r. (org. England 1975)

om ægteskabet m.rr"i,, a.n engelske forfatter Vita Sackville-West (1892-1962) og den engelske

diplomat, politiker ogskribent iarold Nicolson (1886-1968), hvor parterne, efter fælles overenskomst,

dyrkede homoseksuelle forhold PortrætboBen er skrevet uden omsvøb af deres søn'

B

o,,orun, Leo: Myterne om H.C. Andersen - Farsø : Forlaget Risgaarde' 2005' - 229 s 
- -

Enaf,,myterne,,somforfatterenkastersigover,erH.C.Andersensforkærlighedforandremænd.Det
formersigbl.a.sometopgørmedlitteraturkritikerenDagHeede,squeer.tolkningafnationaldigterenliv
og værker.

B

Ottosen, Leo: H.C. Andersens sexualitet' - Farsø : Forlaget Risgaarde' 2007' - 166 s'

lndhold: Nogle teor"iirt 
" 

or"*.1"lser ; Lille fi i litteraturhistorien ; H. C. Andersens erotiske notater

frem til 1838; H. c. nnlu""n"exualitet; Det 19 århundredes syn på masturbation ; H' C Andersens

sygelighed;SammenhængenmellempollutionoStegnet+;Sammenhængenmellempenissmerterog
tålnei * ; samrenhængen mellem angsten for sindssyge og tegnet +

B

Parkinson,Judy:Elton,ohn-enbiografi.-København:Paludansforlag,3T6s.(org.England2003)
omsangeren,sangskriveren,pianistenogentertainerenEltonJohn(f.7947\frabarndommeniPinner,
Middlesex,deungeårmedåandetBluesologyfremtil nuværendestjernestatusogberømmelse Med

diskografi.

B

Rasmussen, Karl Aage: Sviatoslav Richter, pianist - København : Gyldendal' 2007' - 4O8 s : ill'

om den ukrainske pianist svjatoslav Richter (1g15-1g97), der blev fejret og dyrket som en stor musiker

Verdenover,mensomsamtidigVarenudprægetenspænderogvanskeligat.komTeindpålivetafHan
varhomoseksuet,menlevedeioveretha|vtårhundredesammenmeddenligeledeshomoseksuelle
sangerinde Nina Dorliak'

B

Rehling, David: Hjem :erindringer'-København : Høst' 2000 -203s'
DavidRehling(f.1949)skildreropvæksteniDragør,tidensomudvekslingsstudentiHollywood,sit
politiske engagemeni I strd"nt"irådet ved Københavns Universitet og senere i Det Radikale venstre

Senere foldede o"n ,ng" orria sig ud som spirende bøsse midt i det seksuelt frigiorte san Francisco'

Rosenkrands, Ja.ob: Toastmasteren : et portræt af Kraus Bondam. - København : schurtz, 2006. - 235 s. : ir.

om skuespilleren 
"e 

p;,,,k"*-. *r.us Bondam (f. 1963). Fra hans barndom som familiens ulykkelige

showman, or.|. a.n"r,g. rt.us,s vaklen mellem hetero- og homoseksualiteten og livslange afhængighed

af kvinder, til den voksrie mands inderste tanker om at være en utraditionel politiker

BL

Skovmand,ThomasAagaard:SandraDay:frabondeknøstilpiskedronning.-Frederiksberg:VerdensMindste
Fodag,7O07. - 152 s. : ill.

BiografiomdentransseksuelleSandrasliv.Bogenfølgerhendefrafredeligbarndomsomknægti
Ebeltoft til årene som landets absolutte sadistdronniig, hvor hun spanker i eget bordel på Vesterbro og

optræder som pist esuing"no" stripper i Danmark, sverige og Tyskland. Den billedrige biografi er en

hæsblæsende fort-rri"g ", ,rtvrå, kærlighed, vold, sex og penge. Med en særpræget person i

hovedrollen, der betegÅer sig som kvinde foroven og mand forneden'

L

Stein, Gertrude: Alice B. Toklas,selvbiografi. _ København-: Concord, 1982._221 s. (org. USA 1933)

Gertrude st"ins 
"ri,iJringer 

r;rr."r"t som veninden Alice B. Toklas'selvbiografi om livet i den kreds af

store kunstnere, so' 'idt"s 
rned hende som midtpunkt i Paris i tiden 1900-1930

B

syttenpostkorttilHenrikBjelke/red.AndersJuhlRasmussen;TUeKjersteinKristensen;HansottoJørgensen,-
S.l. : Spring, 2008. - 286 s.



om forfatteren Henrik Bjelkes (1937-1993) forfatterskab. lndhold: I sproget ligger nøglen : en

introduktion til Henrik Bjelkes forfatterskab ; Et interview med Lone Bielke / Anders.luhl Rasmussen og

TueKjersteinKristensen.HansottoJørgensen:lomegnenafBjelke.PeterJohannesErichsen:Første
personsmusik.Ren6Rasmussen:saturn-etkanonværk.JesperHede:SatUrnsødemark.ErikSvendsen:
',Maximum af sædmængde" og maksimum af bøssefrisættelse i Saturn. Anders Juhl Rasmussen:

Kærlighedens skrtft og årlish"eden til skriften : en fortolkning af Alice-figuren i B.ielkes forfatterskab'

MariannePingHuang: Avant-gardeogskriftrevolte:Bjelkestilegnelsetil offentligheden ErikGranly

Jensen: 
,'Jeg er lytter og seer; : offenilighedsformer og massemedier hos Henrik Bjelke. Birgitte steffen

Nielsen: Du er er : om henvendelsen i Henrik Bjelkes poesi. Finn stein Larsen: Aurora - et overset Bjelke-

værk. Henning Goldbæk: operaens genfødsel : om brugen af den høje stil hos Henrik Bieike og Poul

Ruders. Dag Heede: Når enden ikke er god : en håbløs ilægt på skinner : om Henrik Bjelkes Togplan for

otto. Steen KlitBård Povlsen: Til tiden : om Henrik Bjelkes Togplan for otto. Erik Skyum-Nielsen: Henrik

Bjelke i genrernes labyrintiske landskab. Esther Kielberg: Henrik i Tibet og andetsteds.: om Henrik Bielkes

topografier. lteal nshlefconrad: Tiden står stille når man læser proust : om nogle forbindelser mellem

Henrik Bjelke og Marcel Proust

B

Søndergaard, Vagn: Den blå sten. - Rødovre : Forlaget Sohn, 2006' - 156 s'

Enfortællingomforfatterens(f'192a)opvækstpålandetpåMors.omhansspirendehomosekualitet
ogomdeuforløstespændingerogfortielser,hanoplevede.EttidsbilledeT924-7942.

L

Thurmann,ludith:Kødetshemmeligheder:colette-etliv.-København:Tiderneskifter,2001'-628s:ill 
(org'

usA 1999)
BiografioverdenfranskeforfatterSidonie-Gabriellecollettes(1873-1957)usædvanligeliv 

Hunerblevet

kaldt det 20. århundredes første moderne kvinde, skrev erotiske romaner, dansede, turnerede med

kabareterogteaterstykkeroglevedeetprivatliVmedbl-a.flereægteskaberogetlesbisk
kærlighedsforhold

B

Waleng, Benni: Skyggen af min far. - S.l' :Tenti, 1982

Gennem digte og breve giver forfatteren et

sig setv som homoseksuel.

. - 117 s. : ill.

billede af sin frigørelse fra barndommen og af sin accept af

L

wivel, Henrik: snedronningen. En litterær biografi om selma Lagerliif. 2. rev. udg' - København : Gyldendal'

2005. - 448 s. :ill'
I sin reviderede udgave om den svenske nobelprisvindede forfatter medtager forfatteren også den nyeste

forskning i Lagerlof's intime forhold til andre kvinder. Hun forblev ugift og barnløs og levede på mange

måder en isoleret tilværelse, så var hendes nære forhold til et par veninder en indikation af, at hun faktisk

var lesbisk? Wivel Iader spørgsmålet være åbent'



ANDEN FAGLITTERATUR

B

Axgil, Axel og Helmer Fogedgaard: Homofile kampår : b6sseliv gennem tiderne. - Rudkøbing : Grafotio, 19g5. -
216 s. : ili.

Erindringsbog fra to pionerer i det homoseksuelle milj6, som sammen og hver for sig skabte den første
forening og det første tidsskrift for homoseksuelle i Danmark.

BL

Bang, Herman: Herman Bangs erotiske testamente / udgivet og med indledning af Kaj Erik Nielsen. 2. rev. udg.
København : Zaurits Forlag, 2007. - 50 s. (Org. Tyskland 1922)

Den Iille afhandling formet som en let læst, systematiseret redegprelse for homoseksualitetens
psykologi, praksis og sociologi baseret på erfaringer og iagttagelser. Bang skrev den som en appel til
lægevidenskaben om at påbegynde en forskning, der kan bidrage til at afkriminalisere
homoseksualiteten og begrænse dens udbredelse eller måske helt fjerne den. Det sidste afsnit, der taler
om muligheden for helt at udrydde homoseksualitet, er skuffende nok ikke med i denne danske
udgivelse.

BL

Bech, Henning og Karin Liitzen: Lyst eller nød? Kvinders og mænds homosekualitet: redeg6relse for nogle
synspunkter og resultater i videnskabelig litteratur. - København : Kommissionen til Belysning af Homoseksuelles
Situation i Samfundet, 1986. - 178 s.

Som titlen fortæller, er dette et review afvidenskabens og litteraturens beskrivelser af bøsser og
lesbiske gennem tiden skrevet som en redegørelse til den kommission, som Justitsministeriet nedsatte,
til forbedring af homoseksuelles vitkår.

B

Bech, Henning: Fritids verden: Studier i modernitet, mandighed, homoseksualitet og senmodernitet. -
Frederiksberg; Samfundslitteratur, 1999. - 129 s.

Uddrag af en doktordisputats fra samme år afleveret til Københavns Universitet.
BL

Bech, Henning: Kvinder og mænd. - København : Hans Reitzel, 2005. - 386 s.
Fortællinger om køn - kvinder og mænd - med udgangspunkt i kvinde- og kpnsforskningen siden
7970'ene. Efter at have udgivet flere bøger i Danmark og internationalt med fokus på homoseksuatitet
og bpsser, giver sociologiprofessoren fra Københavns Universitet her både en introduktion til
kpnsforskningen men også alternative vinkler i sine kønsfortællinger_

B

Bech, Henning: Mellem mænd. - København : Tiderne Skifter, 1989. - 227 s. : ill.
Bogen indeholder en række interviews med bøsser i alderen 14-80 år. De fortæller om deres liv og
kærlighed og deres møde med bøssemiljøet.

B

Bech, Henning: Når mænd mødes: homoseksualiteten og de homosekuelle. - København : Gyldendal, 19gg. -
374 s. : ill.

På baggrund af forskning, iagttagelser og egen erfaringer gives en sociologisk vinkel på konstruktionen af
den mandlige homoseksualitet. Båden er desuden en analyse af livet som moderne homoseksuel såvel
som en kulturel vision om det maskulinitetens overgangsstadier. Er også udgivet i engelsk revideret
udgave i 1997 (When men meet, University of Chicago Press)

BL

Boisen, Axel og Pernille Thau: OBLS : Oplysning om Bøsser og Lesbiske til Samfundet. - København : politikens
Forlag, 2003. - 145 s.

Tv-serien OBLS omsætter her i bogform sine interviews, historier og undersøgelser. Med mange unikke
statlstikker, der bygger på Catinets store underspgelse forud for programmerne.

B

Bøssekampens politik: artikler om et tiårs bøssekamp og bøssefrigørelse/ red. Wilhelm von Rosen. -
København : Pan Forlag, 1979. - 191 s.

lndhold: Kampen begynder (Don Teal: Den militante bøssekamp begynder. Carl Wittmann:
Bøssemanifest). Selvundertrykkelsen (Michael Silverstein: Arbejdspladsen : hvad bruger de dig til?
Andrew Hodges: Homoseksuel undertrykkelse / af Andrew Hodges og David Hutter. Martin Dannecker:
Ambitiøsl Fritidsbevidst! Normal! : de homofile og samfundet/ af Martin Dannecker og Reimut Reiche).
Frig6relsens politik (Gary Alinder: Min bøssede sjæ1. Dennis Altman: lkke mere homoseksuelle?; Staten,
det homoseksuelle tabu og undertrykkelsen af polymorf perversitet. Jim Kepner: Henry Hay: En pione'rs



blik gennem bøssevinduet. Allen Young: Accept og integration. Jeffrey Weeks: Socialismen og
bøssekampen. Homoseksualiteten i os / af Helmut Arens ... et al. Rictor Norton: Bpssebevægelsens teori
og praksis)

BL

Danske præster og biskopper om kirkelige vielser af homoseksuelle / af lvan Larsen m.fl. - Fredericia : Kroghs

Forlag, 2006. - 119 sider : ill.
11 toneangivende præster og biskopper, modstandere og fortalere, argumenterer i bogen for eller imod
kirkelige vielser af homoseksuelle. Rygtitel: Kirkelige vielser af homoseksuelle

B

Drud-Jensen, Mads Ted & Sune Prahl Knudsen: Ondt i røven: Folk der har ondt i røven over bøsser, bøsser der
har ondt i røven over folk. - København : Høst, 2005. - 772 s. : ill

I et anderledes format giver de to forfattere et spark til både bøsser og andre, som har en mening om
homoseksuelle og vores livsstil. Bogen er inddelt i tre hovedtemaer: Retten til at dyrke sex i det offentlige
rum. Homoseksuelle indvandreres problemer med dobbelt diskrimination. Homoseksuel synliggørelse i

. klemme mellem kommercielle interesser og politiske manifestationer
B

Fouchard, Jan, Bent Hansen og Henning Mikkelsen: Bøssepesten: historien om aids-bekæmpelsen blandt bøsser i
Danmark 1981-1995. - Valby : Borgen, 2005. - 314 s.

Om forholdene for homoseksuelle omkring opdagelsen af de første danske aids-tilfælde og den senere
kamp mod sygdommen, om lægeverdenen der kom til kort over for dødelighed og smittefare og måtte
alliere sig med bøsseorganisationerne, om forskningsmiljø, sundhedsvæsen og et politisk miljø, der sent
vågnede op. Med litteraturhenvisninger

BL

Elmer, Martin: Ud af ghettoen. - Viborg : Kirskov, 1988. - 200 s.: ill.
Om aktivistgruppen og tidsskriftet "Vennen", der i årene 1949-7970 kæmpede for de homoseksuelles
integration og synliggørelse i det gvrige samfund

BL

Fenger-Grøndahl, Malene og Marianne Nphr Larsen: Den forbandede kærlighed : 14 fortællinger om
homoseksuelle og kulturel mangfotdighed. / fotos af Hanne Bielefeldt. - Århus : CDR Forlag, 2007. - 207 s. : ill

Unge homoseksuelle med forskellige kulturbaggrunde, såsom muslimer, kristne og ateister fortæller om
deres holdninger og værdier samt om at deres muligheder og valg også er forskellige.

BL

Groos, Mlnna og Lars Erik Frank: Homo. - København : Politikens forlag,2003. - 257 s.

13 homoseksuelles liv og tanker beskrevet. Fra landmanden til skuespilleren, fra præsten til
punkmusikeren osv. Portrætterne afspejler spændvidden blandt homoseksuelle og fors6ger dermed at
nedbryde de fremherskende stereotyper.

B

Heede, Dag: Herman Bang - mærkværdige læsninger - toogfirs tableauer. - Odense : Syddansk
Universitetsforlag, 2003. - 275 s.

En eksperimenterende nylæsning med brug af queer teori af Herman Bangs forfatterskab, hvor
kvindeskikkelserne i hans romaner og noveller læses som allegorier for homoseksuelle mænd.

BL

Heede, DaB: Det umenneskelige : analyser af seksualitet, køn og identitet hos Karen Blixen. - Odense : Syddansk

U niversitetsforlag , 2001. - 258 s.

En nylæsning af Karen Blixens forfatterskab ud fra teoretiske strømninger som dekonstruktion,
postfeminisme og queer teori

BL

Homoseksuelles vilkår: betænkning fi.L127. - København : Statens lnformationstjeneste, 1988. - 212 s.

Betænkning fra Kommissionen til Belysning af Homoseksuelles Situation i Samfundet med særlig fokus
på juridiske forhold. Året efter vedtog Danmark som det første land i verden at indføre det registrerede
partnerskab for at ligestille homoseksuelle forhold med heteroseksuelle.

L

Kvindefællesskaber: en samling tekter om det lesbiske i alle kvinder. - S.l.: Alfehjul, 1983. - 104 s. : ill.
lndhold: Helle Jarlmose: lscenesatte kvinde- og mandsroller. Demi Natus: Gammeljomfruer / af Demi
Natus & Anne Marie Tetevide. Lene Sjørup: Heteroseksualitet er en politisk institution. Jytte Larsen: De

mandsidentificerede lesbiske er osse vores formødre. Annette Tamborg: Kvindelighed. Nina Bolt: I

Jomfruens tegn
BL



Larsen,KarenM.:Enhver,somelsker,kendergud:kristnehomosekuellefortælleromdereslivogtro'-Sl':
Eget Forlag, i kommission hos Underskoven ,2007 ' - 749 s'

L3 historier om foor"riisu 
"rirri"å"r 

med at være kristen og homoseksuel fortalt til debattøren og

gymnasielæren Karen M' Larsen

L

Lesbisk med forsinkelse: 15 fortællinger om at springe ud sent i livet / red. Mette Thornval og Annie worsøe'

fotografer Hanne Bielefeldt, Liru.tn H]o.t,rorrten otaisson. - røbenhavn : Europublishers, 2008.302 s : ill'

Alle de interviewede tilhører LBL-gruppen "Homo med forsinkelse"' og bogens initiativtagere har en

hjemmeside, .o, ,"'i"|. n'ggruåe og omtale af bogen og temaet om at finde sin lesbiske identitet

sånt i livet: http://www senttiltiden'dk/

B

Lund,Julius:BøsserneiHavanna:CastrosCubaogdehomosekuelle:samtaleriHavanna-København:
Rosinante, 7986. - 772 s.

Enlangrækkeinterviewsmedhomoseksuelle,somopleverenUndertrykkelseafderesseksualitetog
udfoldelsesmuligheder, hvilket står i kontrast til cuba-styrets offcielle erklæringer om menneskeværd

og frihed.
B

Lundis,Bjarne:Hvorregnbuenender'-København:Sidespejlet'2008 
-164s:ill'

En række kendte danske mænd fortæller om at springe ud som homoseksuel og hvilke udfordringer livet

som homoseksuer r,un gir", o. homoseksuellers rett;heder kommenteres desuden af en række kendte

danske politikere. rnal"nora"|. int.*iews med: Axel Axgil, Bjørn Lomborg, Margrethe Vestager, Jim

Lyngvild, Uffe ffUæf pannfDrags, eeter nndersen' Stig Elling' Bent lacobsen' Jakob Hougaard' Jan

schou, Michael norm, riette rholning-schmidt, Allan Toinsberg, Dennis Kristensen, Klaus Bondam, Tage

Frandsen, christian Have, Mogens Jensen, carsten Nagel, Stiglauritsen, Torben Lund, Uffe Buchard, Pia

Kjærsgaard, n"nn,ne åtti, rt;;tth K'"ui''"nn' Flemming Møller Mortensen' ole Henriksen' Naser

Khader og Søren Larsen

lutzen, rarin: at prøve rykken : 25 resbiske rivshistorier. - København : Tiderne skifter, 1989. - 257 s. : ir.

25 kvinder mellem re og stål. rort*ller om deres liv, deres kærlighed til kvinder og deres møde med det

homoseksuelle miljø'

lutr"n, r.rin, Hvad hiertet begærer: kvinders kærrighed tir kvinder 1g25-19g5. - København : Tiderne skifter,

1986. - 343 s. : ill.

Udfraromaner,selvbiografier,filmm'm.analyseresudviklingenfravenindeforholdiborgerh,iemmene,
arbejdsrelationern" nori. røot" relverhvervende kvinder over den tabubelagte lesblske bevægelse

frem til vor tids frigorte kvindekærlighed'

åLg ,i stitte, mea det! : om unge resbiske og bøsser / af Steffen J.hncke m.fl- - Red. curt Lindstrøm. - København

: Gyldendal, 1988- - 114 s. : ill'

BogenerskrevetafhomoseksuetlefraUngdomsgruppenunderLBLKøbenhavn,ogindeholderdigte,
noveller og interviews med unge lesbiske og bøsser'

BL

Osander, Caroline: Københavnerliv: en interviewundersøgelse med homoseksuelle med etnisk

minoritetsbaggrund. - København : Landsforeningen for B6sser & Lesbiske' 2005 - 62 s : ill'

En rapport om livet som bøsse eller lesbisk med anden etnisk baggrund end dansk'

l.ni"tr"n,rbenogBirgitteLolck: pigekærester:nikvinderfortælleromdereslivogkærliShed -København:

n'u u t',?,31,11-;',r'li; 
piger og kvinder, der har det tir fælres, at de har en kæreste - eiler ønsker sis 6n - af

samme køn. ,"r.",ningtr.irn ualg og følelser' om brud med familiens og vennernes forventninger og om

livet med anar.e wlnU?', mea bø1n-og mange andre erfaringer fra livet som lesbisk

B

Prieur,Annick:Kær|ighedmellemmændientidmedaids.-København:Reitzel,1989.-191s.(org.Norge
1988) 

Med baggrund i en række interviews med norske bøsser indkredses seksualiteten.og den sociale adfærd

til belysning af, hvtlke konsekvenser sygdommen Aios og begrebet sikker sex har haft på disse områder

B



bind, 872 s,

BL

Sex er mer
København

B

Si lverstei n,

1993)
Silverstei n

7977)
T

: Unitas

.--]

Ringdal,NilsJohan:Lystensdød?.-København:TiderneSkifter,1993.-186s (Org Norge1991)

En rejse jorden rundt med den homoseksuelle kultur som referenceramme. Scenen kan være Oslo,

Berlin, New York, stillehavet eller østen, men hele tiden drejer det sig om mænd, mandekultur,

og - sex

von: Månens kulør : studier i dansk bøssehistorie L628-L9L2. - Køhenhavn : Rhodos, 1993 - 2

Lovens yndefulde simpelhed ; voer-Nim Hefied,7744 I Fornuftens tidsalder ; strafferetsteorien

urrettens endeligt; Pæderasti: Fra administration til retsforfølgning; En havfrue i 1836: H. C.

; Retsforfølgning 1835-1866; Pæderasti og pæderaster 1835-1866; Tyskland: Den moderne

opstår; Moderne danske homoseksuelle 1869-1912 ; Moderne dansk homoseksualitet

7972

Berømte bøsser. - Roslev : Falkenlowe, 1998 - 128 s. : ill.

Kejser Hadrians sorg; Wilhelms marerids om den græske drøm ; Bertel Thorvaldsen : den

kunstner; "Der Kaiser" var skabsbøsse ; Oscar Wilde ofrede livet for det skønne ; Herman

kom i det forkerte hul ; Magnus Hirschfeld viede sit liv til "sorg og kærlighed" ; Ernst R6hm betalte

sen for Hitler; Porcelainsdrengen Tjaikovski, der skrev bøssernes symfoni ; H.C. Andersen : den §ske

; Berømte bøsser i udvalg

de siger - det er dit liv oB dine følelser : er en bog om dine følelser / red. Lars Thomsen

Pan Forlag, 1981. - 79 s. : ill

fra bøsser og lesbiske til information og oplysning i bl.a. folkeskolen om homoseksualitet.

hold: sat i bås ; At komme i gang; Du er ikke den eneste ; Hvor er vi henne? ; Breve fra unge bpsser

lesbiske ; Fede løgne og skøre ideer; Hvorfor er det så svært at være homoseksuel?; At leve lesbisk;

er vore venner, og hvem er vore fjender? ; At klare sig; At fortælle det til andre ; Vi vil være, som

; vores historie ; Hvor langt er vi kommet? ; og hvordan kommer vi videre? ; Sådan kan vi lesbiske

; Sådan kan vi bøsser elske

ogFelicePicano: Bøsseliv:kærlighedogsex.-Valby:Borgen, 1996.-314s':ill (Org'USA

EdmundWhite: BøssekærliShed:sexogsamliv.-Valby:Borgen,7985--257s.:ill (Org'USA

versioner af optysningsbogen for bøsserskrevet af bøsser om seksualitetens mange facetter. Den

ikanske titel "Joy of Gay Sex" signallerer en selvhjælps guide.

Marianne: De vederstyggelige : syv interview om homoseksualitet og kristendom' - Frederiksberg

2008. - 132 s.: ill

nalistiske interviews med personer, som har forholdt sig personligt til kristendom og

alitet. lndhold: Gud kunne se min synd(Jonas Thuesen Lauridsen); Uvelkommen som

suel (vibeke Lind) ; Vi lever i en anden tid (Benedicte Hammer Præstholm) ; Bøssemissionæren

christesen) ; Livet det er livet værd (Jens Rosendal) ; Et helt almindeligt liv (Peter Harring Boll og

Bo Nielsen) ; Kærligheden er den samme (Lise og Edwin Chammon)

B.: Alice B. Toklas' kogebog. - København : Schønberg, 1981. - 301 s. (Org. USA 1954)

og måltiderne i Gertrude Stein og Alice B. Toklas'Iitterære salon i mellemkrigstidens Paris. Med

inklusive de berømte "Haschich Fudge" Alice B- Toklas døde i L989,43 år senere end sin

elskede Gertrude .

BL

Vesterlund, Jens: Ud af usynligheden : ældre homoseksuelles livshistorier. - København : Forlaget Frydenlund,

2008. - 280 s.: ill.
Bogen præsenterer en række af personlige beretninger om et liv som homo- eller biseksuel. Tilsammen

repræsenterer de enkeltes livshistorier et stykke hidtil ufortalt danmarkshistorie om overgangen fra

fortidens kriminalisering og sygetiggørelse af homoseksualitet til nutidens tilnærmelsesvise

normalisering. Ud over portrætsamtalerne rummer bogen tematiske kapitler om: Dansk homohistorie,

Diskrimination, Homoseksualitet som diagnose og lovovertrædelse, Seksualitet og kærlighed, At blive

ældre, Forventninger til fremtiden, Holdninger til religion, manglende rettigheder og særlige tilbud til



målgruppen. Bogen er resultatet af en projekt lavet for Gerontologisk lnstitut i et samarbejde med

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske

BL

Vincent, Norah: Forklædt som mand : en kvindes rejse ind i mændenes verden og tilbage igen - Humlebæk :

Adlandia Forlag, 2006. - 319 s' : ill. (Org. USA 2005)

En leibisklournalist fortæller om de erfaringer hun gjorde, mens hun i 18 måneder infiltrerede

mandeverdenen forklædt som Ned Vincent.

B

Wellendorph, Allis: Mand! hvor ieg elsker dig. - S.l. : OP, 1995 - 95 s' : ill'
Forfatteren er selv moi til en bøsser, og har i interviews med ham og to andre bøsser forsøgt at

skildre deres famitieri r"uktion, fordomhe, drillerier, kaerlighed, seksualliv og døden Desuden har

iønnen bidraget mea-aigie. åg'f'un beskriver selv sin egen reaktion, da sønnen sprang ud overfor

hende.
BL

winsløw, Minna: Det blå trafiklys : hvad Bibelen virkeli8 si8er om homoseksualitet. - Birkerød : Litera, 2004' -

215 s.

Et teologisk bud på en nutidig fortolkning af kærlighedsbudskabets implantering af det homoseksuelle

menneske. Forfatteren er cand.theol og lesbisk.

B

Aagaard, Morten: Mors dreng kysser andre drenge - København : Forlag -1, 2005 - 48 s' : ill')

Med afsæt i sit eget livudgiver forfatteren her i et bogform et foredrag om at være bøsse. Opbygget

med spørgsmål og .r., 
"l. 

d"n korte tekst primært skrevet til brug i skoler og andre sammenhænge, hvor

der er brugfor debat om homoseksualitet med udgangspunkt i en ligefrem tekst om en un8 bøsse


