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Nanna Lundgaard Arbøl: Under Cassiopeia
Digte, Mellemgaard, 2013, 62 sider
L**
Lyrisk skildring af en ung kvindes kærlighed til en anden kvinde med en
stor portion livsglæde i forskellige former og farver. Om håndryggens
skønhedspletter, lyserøde drinks, stakåndethed og kysseklare læber.
Sibylle Berg: Tusind tak for livet
Roman, Tiderne Skifter, 2014, 369 sider. Org. Tyskland 2012
T**
Toto er ved fødslen af ubestemmeligt køn, men jordemoderen beslutter, at
det er en dreng. Han vokser op i DDR på børnehjem og hos et par
alkoholiserede plejeforældre. Flygter til Vesttyskland, hvor han ikke får det
bedre, men i Paris beslutter han sig for at være en pige og forelsker sig.
Martin Ekman: Det er permanent
Tegneserie, 2012, 6 sider
T*
Uden tekst. Om kroppen med tegninger af bl.a. ben, hænder, øre, hud,
indvolde, øje og hoved (tværsnit) - og blod.
Jan Fouchard: Den røde jord
Roman, eget forlag, 2014, 384 sider
G**
Nogle danske lægestuderende arbejder i 1980'erne blandt beboerne i
Amazonskovene i Peru. Foruden arbejdets faglige og sociale udfordringer
under vanskelige forhold tumler Jens med at erkende, at han er
homoseksuel, og at få det indpasset i sit liv blandt kolleger, patienter, lokale
ledere og nogle fyre, som han falder for.
Per Gammelgaard: Sådan som vi elsker
Roman, Jensen & Dalgaard, 2014, 201 sider
L*
Kollektivroman om en landsby og dens menneskers liv, længsler og
kærlighedsforhold. Janis, der er maler, overtager sin fars hus i landsbyen,
hvor hun får til opgave at male en ny altertavle til kirken, og imens indleder
hun et forhold til nabokonen Ester.
Jonas Gardell: Tør aldrig tårer bort uden handsker, 3: Døden
Roman - del af trilogi, Tiderne Skifter, 2015, 295 sider. Org. Sverige 2013
G**
Kun én af beboerne i bøssekollektivet i Stockholm overlever de fortvivlede
år, før den medicinske behandling mod hiv begynder at virke. Hovedfiguren
er Benjamin og hans møde med Rasmus' forældre ved deres søns dødsleje.
Vi kommer også tæt på Bengt, Lars-Åke og Paul, der har tilrettelagt sin
begravelse som et show.

Anna Gavalda: Billie
Roman, Lindhardt og Ringhof, 2014, 199 sider. Org. Frankrig 2013
G**
På en vandretur falder 20-årige Billie og hendes bedste ven, bøssen Franck,
ned i en klippespalte. Mens de natten over venter på hjælp, fortæller hun til
en lille stjerne om sit liv, om kærligheden og venskabet med Franck.
Kristina Nya Glaffey: Lykkejægere
Gyldendal, 2007, 101 sider
Bogens første del er korte portrætter af blandt andre Anja Andersen og
prins Henrik. Anden del er en historie om danske Jørgen i Brasilien.
Josefin Kjellström: Over skyerne er himlen altid blå
Roman, Mellemgaard, 2015, 300 sider
L**
Bog nr. 2 af Josefin Kjellström efter "Forhold mellem kvinder" (2014).
Rikke er gift med Mads, og de har sønnen Viktor, men parforholdet
fungerer ikke helt godt, og det gør hendes nye kærester heller ikke, indtil
hun møder en lesbisk fitnessinstruktør.
John Green og David Levithan: Will Grayson, Will Grayson
Roman, Politikens Forlag, 2014, 400 sider. Org. USA 2010
GU**
En råkold aften i Chicago løber to 17-årige drenge, der begge hedder Will
Grayson, ind i hinanden. Den ene er hetero, men klassekammerat og ven
med den store Tiny Cooper, der er bøsse og i gang med at opsætte en
musical om kærligheden og sine mange hede forelskelser. Den anden er
bøsse og bliver den 18. og foreløbig sidste af Tinys højt elskede ekskærester.
Olga Grjasnowa: Et ægteskabs mangel på juridisk skarphed
Roman, C&K, 2015, 235 sider. Org. Tyskland 2014
LGB*
De tre hovedfigurer er midt i 20'erne. Balletdanseren Leyla, der er til
kvinder, er gift med lægen Altay, der er til mænd. Ægteskabet er mest for
deres forældres skyld. Da de fra Moskva kommer til Berlin, forelsker
kvinden Jojoun sig i Leyla. Senere flytter alle tre til Baku, hvor Leyla og
Altay er fra. Ligesom forfatteren, der er født i Baku i Aserbajdsjan 1984.
Wolfgang Herrndorf: Tjick
Roman, Turbine, 272 sider. Org. Tyskland 2010
GU**
Maik er den ensomme outsider, og Tjick er ny dreng i klassen. En dag
kommer Tjick i en stjålen Lada, og de starter et roadtrip gennem Tyskland.
Undervejs fortæller Tjick, at han er bøsse, og Maik ønsker næsten, at han
også var det, for piger er så svære at forstå.
Niviaq Korneliussen: Homo sapienne
Roman, Milik, 2014, 177 sider. Org. Grønland 2014
LGBT**
Bog om unge grønlændere. Da 23-årige Fia bryder med kæresten Peter,
opdager hun kvinders tiltrækning. Ikke mindst fra Sara, der lever i et
lesbisk forhold med Ivik. Også Fias bror Inuk og deres fælles veninde Arnaq
spiller vigtige roller, inden nogle afgørende brikker falder på plads.

Pierre Lemaitre: Vi ses deroppe
Roman, Lindhardt og Ringhof, 2014, 530 sider. Org. Frankrig 2013
G**
To unge franske soldater mødes hårdt sårede ved afslutningen af 1.
verdenskrig. Sammen kæmper Albert og overklassesønnen Edouard for
overlevelse, skifter identitet og beslutter at hævne sig på dem, der svigtede.
Homoseksuelle Edouard med knust ansigt er en eminent tegner, og Albert
er en habil kreativ bogfører. Begge dele benyttes i deres raffinerede hævn.
Suzan Lenz: Connie & Karen
Roman, gopubli.sh, 2014, upag.
L**
Connie og Karen har fået tvillingedrenge ved insemination, men da Karen
kort tid efter gifter sig med Connies far og tager tvillingerne med ind i
ægteskabet, begynder et opgør mellem de to kvinder om de nye skæve
familieforhold, deres relation til andre mennesker og deres seksualitet.
David Levithan: Hver dag
Roman, Gyldendal, 2013, 338 sider. Org. USA 2012
BLT**
A er hverken dreng eller pige og vågner hver dag op i en ny krop. Som Zara,
der ligger i armene på sin pigekæreste. Eller Vic, der blev født som kvinde,
men føler sig som mand. Indtil A forelsker sig i pigen Rhiannon, men kan
det fungere, når den ene er en ukønnet sjæl?
Édouard Louis: Færdig med Eddy Bellegueule
Roman, Rosinante, 2015, 219 sider. Org. Frankrig 2014
G**
Forfatteren hed Eddy Bellegueule, da han voksede op i Nordfrankrig, hvor
han som dreng blev mobbet, fordi han var anderledes, men han var god til
at spille skolekomedie, og så klappede hans plageånder. Han havde det
heller ikke godt med familien. Efter studentereksamen kom han på
universitet i Paris og tog navnet Édouard Louis.
Tomas Lagermand Lundme: Amager halshug
Roman, Byens Forlag, 2015, 126 sider
G**
Amager er grå. Her er 14-årige Thomas flyttet til med sine forældre, men
han føler ikke, at han passer ind i den nye klasse, og han savner sin
mormor, sin hund og især sin unge tegnelærer, som han var forelsket i. En
dag er Thomas hjemme hos Andrea fra klassen, men det er ikke rart, da hun
kysser ham. Han er mere interesseret i hendes storebror, Morten.
Tomas Lagermand Lundme: Forhud
Roman, Møller, 2014, 105 sider
G**
Forhud er Tomas LLs debutroman fra 1998. En teenage trækkerdreng går i
opløsning i en rus af stoffer og sex. Der er øjebliksbilleder af kroppe på
kroge, afskyelige kunder og spyt, urin og sæd i lange baner.
Trækkerdrengen er et hylster, som andre mænd fornøjer sig med, men han
er helt bevidst om det liv, han lever. Det er et valg, han har truffet.

Heidi Munch: Lad håbet leve; en bog om at tro på kærlighed
Roman, Books on Demand, 2015, 280 sider
L**
Heidi Munchs første bog. En lesbisk kvinde, Maiken, bliver svigtet af sin
kæreste og lever tilbagetrukket, indtil hun på en ferie i Frankrig forelsker
sig i sin skiinstruktør, Britt. Efter nogle dages uvished finder de sammen i
masser af boblende erotik.
Cecilia Mundt: Mine digte
Digte, Mellemgaard, 2014, 112 sider
T**
Digte om at leve som transkønnet. Om et kønsskifte, der betød farvel til
medicin og dårligdom, men ikke til ensomhed og længsel og voldsomme
reaktioner fra omverdenen. Forfatteren, der er født i 1965 og har levet som
kvinde siden 2011, blev i 2013 slået ned på gaden i København ved en
hadforbrydelse.
Océanerosemarie: Den usynlige lesbiske
Tegnet historie, Cobolt, 2014, 112 sider. Org. Frankrig 2013
L**
Den franske performer Océane Michels fortæller med humor og selvironi
om sit liv som lesbisk med fokus på akavede indslag i hverdagen og
krumspring i kærligheden. Det er historier, som hun også bruger i sine
standup shows.
Stine Pilgaard: Lejlighedssange
Roman, Samleren, 2015, 217 sider
L**
Stine Pilgaards lesbiske fortællerperson er flyttet ind i en andelsbolig i
Aarhus. Hun er forfatter, skriver horoskoper og også lejlighedssange til
opgangens beboere. Blandt dem Ruth og "mormor", der forelskede sig som
meget unge, blev tvunget fra hinanden, men fandt sammen igen mange år
senere.
Aline Sax: Dobbeltspil
Roman, Turbine, 2014, 304 sider. Org. Belgien 2007
G**
Fortsættelse af "Mellem to verdener". I New York 1913 lever den unge
belgier Adriaan med sin kæreste, Jack, og arbejder på en bar, der skal være
frirum for homoseksuelle, men de kommer i vanskeligheder på grund af
gæld til nogle ansigtsløse lånehajer.
Synnøve Søe: Forbudt torsdag
Roman, Tiderne Skifter, 2014, 84 sider
B*
Kortroman om Henrik, der er biseksuel og fra tidlig barndom
eksperimenterer med sin seksualitet. Han er i tvivl om sin identitet, vil hele
tiden have det, han ikke har, og når hele regnbuen rundt, så han til sidst
søger kønsskifte og undersøger de bedste selvmordsmåder.

Shimura Takako: Wandering Son
Tegnet historie, Fantagraphics, 2011, 192 sider
T**
Shuichi og hans nye ven Yoshino har kærlige familier og er vellidte af deres
klassekammerater, men de deler en hemmelighed, som yderligere
komplicerer den vanskelige overgangstid mellem barn og ung: Shuichi er en
dreng, som synes, han er en pige, og Yoshino er en pige, der ser sig selv som
en dreng.
Thorstein Thomsen: Min smukke taber
Roman, Carlsen, 2014, 143 sider
L**
Mille er ung i 1990'erne og bor ude på landet i Jylland med en ondskabsfuld
stedfar. Hun er forelsket i drengen Amrit, som foretrækker Lulu, og Mille
beslutter at efterligne sin rival. Så opdager hun, at Lulu er noget helt
specielt med meget mere at byde på end Amrit.
Minna Winsløw: Marian og Robin
Roman, Mellemgaard, 2014, 250 sider
LT*
Minna Winsløws Robin Hood er en kvinde, der lever forklædt som mand.
Marian bliver forelsket, men mener, det er syndigt for hende som kristen at
være forelsket i en kvinde. Indtil hun finder ud af, at hun godt både kan tro
og elske. Minna Winsløw er teolog og lesbisk og søger at bekæmpe de
fordomme, der er forbundet med kristendom og homoseksualitet.
Joakim Zander: Svømmeren
Roman, Gyldendal, 2014, 403. Org. Sverige 2013
B*
Joachim Zanders debutroman. Da Mahmoud støder på oplysninger om CIA
og tortur i Iran og Afghanistan, søger han hjælp hos sin tidligere kæreste,
Klara, som er jurist i Bruxelles, men nogen vil hindre, at kompromitterende
oplysninger kommer frem, og de to må flygte. Mahmouds seksuelle
oplevelser med andre mænd kommer som flashbacks i fortællingen.

BIOGRAFIER
Stephanie Surrugue: Ambassadøren; historien om en
amerikansk drøm
Biografi, Gyldendal, 2015, 287 sider
G**
Rufus Gifford fortæller om opvækst i en familie tilknyttet bankverdenen og
politiske inderkredse i USA, om Hollywoods filmindustri og Washington
D.C.s magtfulde korridorer og om jobbet som ambassadør i Danmark siden
2013. Og manden Stephen DeVincent.
Nicolai Vraa og Gustav Andersen Salinas: Gustav, mit sande jeg
Biografi, Bogkompagniet, 2014, 200 sider
G**
Gustav fortæller om barndom i Chile og i København, om en voldelig
stedfar og trøstespisning, barske år som tjenerelev på Hotel Imperial og den
svære kærlighed, efter at han som 15-årig er sprunget ud som bøsse. Om
livet som kendt realitystjerne og om at blive slået ned på gaden i nattelivet.

Ole Juncker: Sådan får du Ole Henriksens hjerne
Biografi, People's Press, 2015, 181 sider
G*
Ole Henriksens sprudlende humør har fået tv-journalisten Ole Juncker til
at undersøge, om man selv kan gøre noget for at blive lige så glad. Ole
Henriksen udsættes for hjernescanninger, adfærdseksperter, psykologer og
gentest, og forfatteren prøver at give en opskrift på lykke a la Henriksen.
Knud Kasander (pseudonym): Thailand, medaljonens for- og
bagside
Biografi, Mellemgaard, 2015, 392 sider
G**
Udgangspunkt for beretningen er Thailands gay-miljø. Der er
solstrålehistorier om boys, men også beretninger om overgreb og andre af
de mørke sider, og om turister, som troede, de havde fundet den store
kærlighed.
Michelle Klæstrup: Forklædt som mand : da far blev mor
Biografi, Turbine, 2015, 300 sider
T**
Han var soldat og fodboldspiller, veltrænet og maskulin. En rigtig mand.
Han syntes selv, han var en kvinde. Michelle fortæller om at være
transkønnet, om 40 år med psykisk belastende uklarhed, den nære families
reaktioner og det uigenkaldeligt sidste farvel til mandigheden på en
operationsstue i Thailand.
Jens Andersen: Denne dag, et liv. En Astrid Lindgren biografi
Biografi, Gyldendal, 2014, 434 sider
L*
En biografi, der går bag forfatterskabets facade og skildrer Astrid Lindgrens
tanker og handlinger, kampe, drømme og depressioner. Belyst via hidtil
ukendt brevkorrespondance bl.a. med den tyske kvinde Louise Hartung,
som var forelsket i Lindgren.
Vanessa López: Jag har ångrat mig
Biografi, Two spirit publisher, 2014, 202 sider
T**
Vanessa López, født i Chile, opvokset i Sverige, beretter om den svære
forvandling som teenager fra den forkerte drengekrop til den kvinde, hun er
i dag. En intim rejse, hvor hun besvarer mange spørgsmål om at være
transkønnet.
Kamilla Löfström og Birgitte Hesselaa: Digteren Morti Vizki
Antologi, Syddansk Universitetsforlag, 2014, 228 sider
G*
23 tekster om den magi, Vizki efterlod sig i sin poesi, dramatik og prosa ved
sin død som 41-årig i 2004. Skrevet af Niels Frank, Per Theil, Christian
Skeel, Morten Kirkskov og andre. Morti Vizki sagde om sig selv: Jeg er alle
former for marginaliseret: homoseksuel, alkoholiker, sindssyg og forfatter.

Erik Albæk m.fl.: Moralpolitik i Danmark
Syddansk Universitetsforlag, 2014, 145 sider
LGBT*
Flere artikler om moralpolitik. Side 81-104 en grundig gennemgang af
debatten om homoseksuelle ægteskaber forud for partnerskabsloven af
1989 og ægteskabsloven 2012. Også artikel om kunstig befrugtning.
Getting to Rights : The rights of lesbian, gay, bisexual,
transgender and intersex persons in Africa
Institut for Menneskerettigheder, 2014, 239 sider
Bogen refererer materiale om LGBTI i Afrika og er baseret på interviews
med LGBTI, hiv/aids og FN organisationer, aktivister, ngo'er, diplomater,
jurister og dommere samt møder i fokusgrupper under feltstudier i Burkina
Faso, Sydafrika og Kenya i 2013.
Raimund Wolfert: Otto Martin Møllers Nina - ein dänischer
Lesbenroman
L*
Artikel i Mitteilungen der Magnus Hirschfeld Gesellschaft nr. 52, maj 2015
side 10-20. Wolfert skriver om den danske roman "Nina" fra 1883 af Otto
Martin Møller (1860-1898) og om forfatteren. Bogen anses for at være
første danske roman med lesbisk tema. Den er på 119 sider og findes på Det
Kgl. Bibliotek.
Henrik Marstal: Breve fra en kønsforræder
Tiderne Skifter, 2015, 286 sider
Bogen er formet som ni åbne breve til en hvid, heteroseksuel mand. Henrik
Marstal skriver om patriarkatet, sexisme, heteronormativitet,
voldtægtskultur og privilegieblindhed. Brevene opridser også den historiske
baggrund, der har formet mandens selvopfattelse i dag.
Kvinder, Køn & Forskning nr. 2 2015: Liv og død
Syddansk Universitetsforlag, 2015, 101 sider
Rummer flere artikler om LGBT: Dag Heede "Når enden er god.
Heteronarrativitet og døde homoer" om forfatterne Christian Houmark
"Det syndens barn" (1908) og Aage von Kohl "Hjærtevirtuosen" (1905). Dag
Heede "Den sejlivede lebbe" anmelder Jenny Björklunds bog "Lesbianism
in Swedish Literature. An Ambiguous Affair" (2014). Michael Nebeling
Petersen "Moren er død, moren leve. Kampen om moderskab hos
homoseksuelle mænd". Nicoline Miskow Friborg "Fjern dig så og dø" om
"det tredje køn" i Mexico, muxes, der tager sig af deres gamle forældre.

Bjarke Følner m.fl.: Kønsroller og social kontrol blandt unge
med etnisk minoritetsbaggrund
Ministeriet for børn, ligestilling mv., 2014, 103 sider plus bilag
LGBT*
ALS Research har for ministeriet lavet interviewundersøgelse blandt 37
unge og 22 forældre af begge køn. Blandt de unge er fem homoseksuelle og
en biseksuel. Alle lever et dobbeltliv uden at være åbne over for deres
familier, der generelt opfatter homoseksualitet som unormalt og
krænkende for familiens ære.
Bjarke Følner m.fl.: Nydanske LGBT-personers levevilkår
Ministeriet for børn, ligestilling mv., 2015, 169 sider
LGBT*
ALS Research undersøgelse, der er baseret på 3.300 besvarede
spørgeskemaer, heraf 137 fra nydanske LGBT-personer, og interview med
50 nydanske LGBT-personer. Fortæller om holdninger til LGBT blandt
nydanskere, nydanske LGBT-personers erkendelse og identitet, grader af
åbenhed, reaktioner og den fysiske og psykiske sundhed.
Lasse Lau: Queer Geographies - Beirut, Tijuana, Copenhagen
Museet for Samtidskunst, Roskilde, 2014, 205 sider
LGBTQ
Bogen rummer materiale fra tre queer workshops: København 2006,
Tijuana i Mexico 2007 og Beirut i Libanon 2011. Bogen udforsker
mulighederne for queer identiteter og afdækker, hvordan køn og seksualitet
er formet forskelligt i forskellige byer. Der er beskrivelser fra Ørstedsparken
mv. og bidrag af Mads Ananda Lodahl, Bjørn Rasmussen, Mads Ted DrudJensen, Sune Prahl Knudsen og Mathias Kryger.
Radical History Review : Queering Archives
Duke University Press Books, 2015, 320 sider
På side 201 til 210 skriver historiker Peter Edelberg i interview med Karl
Peder Pedersen om LBL Arkivet fra dets start i begyndelsen af 1980'erne
frem til 2007, da det blev overdraget til Rigsarkivet. Det omfattede da 278
kasser eller næsten 30 hyldemeter. Det er primært foreningens materiale,
men desuden materiale fra tidligere forpersoner som Axel Axgil, Holger
Bramlev, Per Kleis Bønnelycke og Henning Jørgensen Sandau samt andre
homoaktivister.
Rapport fra arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte
Justitsministeriet, 2014, 77 sider
T*
Ministeriernes rapport fra februar 2014, som anbefalede at gøre et juridisk
kønsskifte lettere. Det førte til ny lov med virkning fra 1. september 2014, så
man kan få juridisk kønsskifte uden at gennemgå fysisk kønsskifte eller få
Sexologisk Kliniks velsignelse.
Spartacus, International Gay Guide
Bruno Gmuender GMBH, 2016, 1000 sider
Rejseguide med oplysning om homosteder i hele verden.

