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SKØNLITTERATUR
Grønbæk, Karen Marie: Mellem jasminer: en fortælling om at blive den

man er (Grønbæks Forlag, 2005. 102 s.)

En fortæi:lling om drengepigen Hønnahs lange vei til selyerkendelse om sin

seksualitet ig identitet. Efter at have levet et dobbeltliv i mange år, springer

hunførst i en sen alder udfor sine omgivelser ogforældre'

Hollinghurst, Allan: I skønhedens tjeneste (Gyldendal, 2005 ' 452 s')

Engelsk or9.2004
Dåne prtsbelønnede rttmanforegår i B0'ernes England, hvor den unge

homosiksuelle Nick Guest Jlytter ind på lo.ftsværelset hos den ambitiøse

politiker Gerald Feddens og hans rige kone Rachel. Han bliver ven af

familien og hvirvles ind i deres selskabelige liv samtidig med, at hqn

indleder el forhold til en ruillionær. Et forhold, som drqstisk ændrer hans

liv.

Holm, Dofie: I tvivl (Lindhardt og funghof, 2005'266 s')

Fra april lggg til noyember 2003 gennentlever de treveninder sanne,

Maria og Mimi en både dyr, smertefuld og galgenhumoristisk proces, der

fører dem fra dorpligtende singletilværelse til familieliv, børn og størle

selverkendelse. Marias kæreste Anna er gået fra hende, og i sin rastløshed

dprøver hun en onden side af sin seksualitet med mænd og engangsknald'

2. del af I spænd



Irving, John: Indtil jeg finder dig (Lindhardt og funghof, 2005. 839 s.)

Amerikansk org. 200?

Murstensromqn om qt ikke alt er, hvad det giver sig udfor qt være. Som

barn rejser den kønne og charmerende Jack sammen med sin mor Alice
rundt i Nordeuropa for at finde hans forsvundne far. Senere slår de sig ned i
Toronto, hvor Alice blvier krpreste med moderen til Jacks skoleveninde.

LeRoy, J.T.: Hjertet er det mest bedrageriske af alt. (Fringeløv, 2005.

248 s.) Amerikansk org. 2001
Selv om ophavet til denne bog ogforgængeren 'Sarah'for nylig blev

afsløret som et fiktivt gimmick, så er bøgerne stadig utrolig rystende, også

som renfiktion. Det er groteske hudløse historier om ødeløgt barn- og
ungdom, hvor drengen Jeremiah spiller sine roller overbevisende på tværs

af køn, så det pøsser til moderens vagabonderende liv tværs igennem USA.

Muller, Marcia: Mysteriet i Cyanide Wells (Klim,2005.248 s.)

Amerikansk org.200?
Kriminalrontan. En mandfår et tip om, at hans kone, somforsvandtfor 14

år siden, nu lever sammen med en anden kvinde i San Francisco. Han
opsøger hende, men snart er hun igenforsvundet.

Nors, Dorthe: Ann Lie (Samleren,2005. 140 s.)

Hovedpersonen går som I 9-årig i 3. G og bevæger sig støt og roligt ud i en

depression. Hendes eneste og bedste ven er nørden og klassekammeraten

Benjamin, somJlirter med homoseksualitet og sammen med Ann Lie har den

biselrsuelle Suede-forsønger Brett Anderson som deresfælles idol og

forbillede.

Nygaard Larsen, Bo: Sodoma (Mellemgaard, 2005. 304 s.)

Med den 30-årige Jonas som hovedpersonfortælles om en gruppe unge,

som lever det vilde liv med chat på nettet som udgangspunktfor hurtige
sexkontakter. Den rå og uforpligtende sex, nedbrud afgrænser og tøbuer

efterfølges afsvigt og brændte broer

Oates, Joyce Carol: Sexy (Carlsen, 21005. 196 s.) Amerikansk org.200?
Den l6-årige Darren er smuk og populær både hos piger og drenge. Selv er

han dog usikker på sin seksualitet, og det bliver ikke nemmere, da hqn

indvolveres i en søg om en lærers homoseksualitet

Vizki, Morti: Almanak: digte (Gyldendal,2005. 59 s.)

Udgivet posthumt sætter digtsamlingen både livet, kærligheden og døden på
plads i en forfatterunivers, som udstråler både munterhed og alvor. Morti
Vizki døde i september 2004 blot 41 år gammel.



FAGLITTERATUR
Bech, Henning: Kvinder og mænd (Hans Reitzel,2005.386 s.)
Fortællinger om køn - kvinder og mænd - med udgangspunkt i kvinde- og
kønsforskningen siden 1970'erne. Efter at hat,e udgivet/lere bøger i
Danmark og internationalt med fokus på homoseksualitet og bøsser, giver
s o c i o I o gipr ofes s or en fr a Kø b enh av ns Univ ers it et her b å d e en i nt r o dukti o n
til kønsforskningen men også alternative vinkler i sine kønsfortællinger.

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
(Høst, 2005. 172 s. : ill)
I et anderledesformat giver de toforfattere et spørktil både bøsser og
andre, som har en mening om homoseksuelle og vores livsstil. Bogen er
inddelt i tre hovedtemqer: Retten til at dyrke sex i det offentlige rum.
Homosekstrelle indvandreres problemer med dobbelt diskriminotion.
Homoseksuel synliggørelse i klemme mellem kommercielle interesser og
p ol itis ke manifest ationer

Hansen, Bent, Jan Fouchard & Henning Mikkelsen: Bøssepesten: historien
om aids-bekæmpelsen blandt bøsser i Danmark 1981-I996. (Borgen,
2005. 314 s.)
Om forh oldene for homos eksuell e omkring op dagels en af de før ste danske
aidsailfælde og den senere kamp mod sygdommen, om lægeverdenen der
kom til kort over for dødelighed og smittefare og måtte alliere sig med
b ø s s e or gan i s at i on er n e, om fo r s knings milj ø, s un dh e dsv rp s en o g e t p o I it is k
miljø, der sent vågnede op
M e d I itt er atur h env i s n i nger

Heede, Dag: Hjertebrødre: krigen om H.C. Andersens seksualitet
(Syddansk Universitetsforlag, 2005. 17 7 s.)
Et forsøg på at anlægge nye vinkler på forfatterens liv, forfatterskab og
seksualitet samt analyser af de to romaner Improvisatoren og O.T. fra
henholdvis 1835 og 1836 set med den seksuelle optik
Me d I itt er atur h env is n i ng er

Holm, Michael: Så hør dog efter §yt Nordisk Forlag, 2005. 108 s. : ill.)
En sludrende og snakkende håndbog med tips til ham og hende om takt, tone
og god smag. Alt sqmmen set gennem brillerne på modeekspertenfra TV-
holdet "De Fantastiske Fem". Han holder sig ikke tilbagefor atflette sin
særlige gay-stil sømmen med gode råd om sweater-yask og bordskik..

Lindskog, John: Faders vilje: Osvald, Søster og Fritz Helmuth: dramaet
bag scenen (Aschehoug, 2005. 327 s. : ill)



På baggruncl af interviews og efterladte papirer tegnes et billede affamilien

Itelmilh, hvor"faderen Osyalcls utroskab rned fysisk og psykisk vold mod

moderen srod i skarp kontrast til det tilsyneladende idylliske og harmoniske

familieliv på overJlaclen. Osvald Helntuth vqr biseksuel med flere langvarige

forhold til andre mænd.

Lund, Allan A: I seng med romerne: køn og sex i det antikke Rom

(Museum Tusculanum, 2005. 335 s. : ill)
Ligefrem skildring af de antikke romeres forhctld til sex. Med afsæt i de

klåisiske kilcter forklarer forfatteren nted nutidige ord og begreber, hvordan

bl.a. slaver af begge køn stc-td seksuelt til rådighedfor deres ejermænds ofte

bizarre lyster.

Manj i, Irshad: Problemet med lslam (Jyllands-Postens Forlag, 2005' 224

s.) Amerikansk org. 200?

Forfatteren er lesiisk, bosidclende i Canada men med indiske og muslimske

,rirl"r. I denne bog overhaler hun Salman Rushdie indenom ogudenom i

sin indædte kritik if *lant. Bctgen er spækket med eksempler fra Irshad

Mønjis egen opvækst, hendes tid i koranskolen, hendes erfaringer som tv-

,*ri *ni ugnt show fttr bøsser og lesbiske samt møder med en række

t æ nks o mm e m 
"nnnrknr, 

h erun cler /l er e r ø b b i n er e o g i ø dis ke int el l ektuell e.

Ottosen, Leo: Myterne om H.C. Andersen (Forlaget fusgaard' 2005 ' 229

s.)
En af "myterne" somforfatleren kaster sig over, et H'C' Andersens

forkrerlighedfor andre mænd. Detformer sig bl.a. som et opgør med

litteratuikritikeren Dag Heede's queer-tolkning af nationaldigteren liv og

værker.

wivel, Henrik: snedronningen. En litterær biografi om selma Lagerliif.
(2. rev. udg. Gyldendal, 2005. 448 s. :ill)
i sin revidireie udgave om den svenske nobelprisvindedeforfatter medtager

forfatteren også den nyestefctrskning i Lagerlof's intimeforhold til andre
"kyinder. 

Huiforblev ugtft og barnløs og levede på mange måder en isoleret

tilyærelse, så yctr hendes nære forhold til et par veninder en indikation af, at

hun faktisk var lesbisk? tYivel lader spørgsmålet være åbent'

Aagaard, Moften: Mors dreng kysser andre drenge (Forlag -1, 2005' 39 s'

: il1.)
Med afsæt i sit eget liv udgiver forfatteren her i et bogform et foredrag om

øt væie bøsse. Opbygget med spørgsmål og sydr er den korte tekst primært

skrevet til brug i tkoli, og anclre sammenhænger, hvor der er brug for debat

om homosel<sualitet mecl udg,angspunkt i en ligefrem tekst om en ung bøsse.


