


Lesbiske, bøsser, biseksuelle, 
transkønnede, queer, interkønnede 
og aseksuelle (LGBTQIA) personer 
lever deres liv, i byen og på landet på 
forskellig vis.

I kulturen og mediebilledet er denne 
mangfoldighed af mennesker ikke læn-
gere en “niche”, som hører subkulturen 
til, men har fået større synlighed og en 
mere realistisk variation i repræsenta-
tion og udtryk. 

I samme takt har LGBTQ litteraturen 
udviklet sig. Der er blevet plads til 
mere humor, satire og nye vinkler på 
hverdagen og anderledes familieformer 
og – ikke mindst – nye ”spring-ud” 
historier. I et globalt perspektiv har 
politik og kulturelle normer stadig stor 
betydning for, hvordan LGBTQIA’ere  
lever deres liv.

Denne pjece byder både på gode 
gamle litterære klassikere – og det helt 
nye.

Nadine Lensborn 
BA Litteraturvidenskab

KÆRLIGHEDEN  
– DET STORE SPRING!
Forelskelse. Det første kys. Kærlighedens 
sødme og smerte er lige så intens for 
homo- og biseksuelle. Men samfundets 
manglende accept har påvirket, hvor åbent 
man har kunnet stå ved sin seksualitet. 

Rita Mae Brown
Anderledes   
1981 – 217 sider
Molly Bolt er lesbisk, mørk, kæk og klog, og 
skiller sig tydeligt ud. På underholdende vis 
følger vi hendes liv under svære kår; fra op-
væksten, kærligheden og den seksuelle debut 
i en amerikansk sydstatsby til New York, hvor 
hun får en universitetsuddannelse. 

Jonas Gardell
Tør aldrig tårer bort uden handsker  
2013 – 291 sider
Benjamin vokser op i Jehovas vidner, Rasmus 
i en mindre by. Som unge voksne mødes de 
en juleaften hos den ældre, excentriske bøsse 
Paul i Stochholm. Dannelsesroman om stærke 
venskaber og svær kærlighed. I 1980´erne dyr-
kes sex frit, og AIDS lurer i en ukendt fremtid.
1. del Kærlighed. i samme trilogi: 2. del sygdom-
men (2014) & 3. del. døden (2015)

 
Adam Georgiev
Sanktvejtsdans 
2016 – 155 sider
Socialrealistisk portræt af en ung mands jagt 
efter kærlighed i Prags rå, angstprægede og 
følelsesforladte homoseksuelle miljø, hvor 
mænd bruger løs af hinanden.  
 
John Irving
I én person
2012 – 92 sider
I starten af 1960´erne er ”Billy” 13 år. Den loka-
le bibliotekar antænder hans seksualitet og en 
drivkraft mod at blive forfatter. Med humor og 

alvor følger vi ham i 50 år: familien, karrieren, 
livet som biseksuel, mens AIDS-epidemien 
påvirker Billy og vennerne.
også som lydbog

Christian Kampmann
Fornemmelser
1977 – 210 sider
Kampmanns forfatterskab var banebrydende, 
da han åbent skrev om sin egen biseksualitet. 
Med rod i egne erindringer skildres en ung 
mands første homoseksuelle erfaringer. Det 
var en last, familien vil ”kurere”. Hans tid som 
rekrut, flirt med katolicismen og starten som 
journalist skildres også.    
i samme trilogi: ”Videre trods alt” (1979) &  
”i glimt” (1980)

Violette Leduc
Thérèse og Isabelle
1967 – 90 sider
Fransk klassiker om en ekstatisk erotisk be-
sættelse mellem to kostskolepiger. Kostskolens 
overvågning gør, at de må mødes hemmeligt 
og intenst. Sproget er sanseligt og poetisk.

Édouard Louis
Færdig med Eddy Bellegueule
2015 – 219 sider
Hudløs ærlig selvbiografisk fortælling om Eddy, 
der i sin opvækst kæmper for at ændre sin natur-
lige feminine fremtoning. For bøsse er det værste 
man kan være i en nordfransk flække, hvor fattig-
dom hersker, og byens seje mænd drikker og slås.

Ali Smith
Pige møder dreng
2009 – 164 sider
To søstre arbejder i et reklamebureau. Da den 
androgyne drengepige Robin maler graffiti på 
firmaets facade forelsker den rodløse Anthea 
sig hovedkulds, imens hendes skråsikre søster 
overvældes af forvirring og fordomme. Kærlig-
hed, myter og moderne kapitalisme mixes på 
eventyrlig vis.   



Abdellah Taïa
Englene fra Frelsens Hær
2015 – 124 sider
Som første marokkanske forfatter står Abdellah 
offentligt ved sin homoseksualitet. Han skildrer 
poetisk barndommens Mellemøsten og et 
begær efter broderens skønhed. Litteratur, et 
forhold til en mand og længslen efter det frisin-
det Europa, sender ham til Geneve.

Patricia Nell Warren
Frontløberen  
1985 – 325 sider
Om sportsverdens maskuline dyder – og 
homofobi. I USA i 1974 bliver Billy og to venner 
forvist fra deres college, fordi de er bøsser. Mr. 
Brown optager dem på sit løbehold og får et 
forhold til Billy. Da Billy får en plads til Olym-
piaden, bliver forholdet offentlig kendt – med 
uforudsete konsekvenser. 
med samme sportstema: Chad harbaCh ”Kunsten 
at gribe liVet” (2012) 

Silas Holst
Helt ærligt
2015 – 182 sider
En opfølger til ”Silas – bag dansen” om dan-
seren og musicalstjernens opvækst. Silas er 
blevet tredive. Han fortæller om sit liv som far i 
en regnbuefamilie, hvor han deler hus og hver-
dag med sin mand Johannes, datteren Maggie 
My og barnets mor, veninden Louise.
 
Anne Linnet
Testamentet 
2013 – 573 sider
Musikeren Anne Linnet får allerede succes, 
imens hun studerer på konservatoriet og er i 
sit første ægteskab med mand og børn. Anne 
erfarer tidligt, at hun også tiltrækkes af kvinder, 
og de inspirerer til hendes største hits. 
også som lydbog

 

TRANSKØNNET

Transkønnede personer oplever at være 
født i en ”forkert krop”, der er en disharmo-
ni mellem deres biologiske køn og det køn 
de selv føler, de er, indeni. For mange er 
den ultimative løsning en kønskorigerende 
operation.

David Ebershoff
Den danske pige
2015 – 395 sider
Inspireret af danskeren Einar Wegeners liv, 
der som den første i verden fik en kønsskif-
teoperation i 1920´erne. Greta opmuntrer sin 
mand Einar til at forvandle sig til sit sande jeg: 
en kvinde. Først som modellen ”Lili” i Gretas 
kunst. Senere igennem flere operationer.
også som lydbog og e-bog

Filmatiseret: ”den dansKe pige” (2015)

FILM

Beginners
2010 – 100 min.
dVd &Filmstriben

Den indesluttede Oliver kæmper med kær-
ligheden til den livlige Anna. I tilbageblik 
følger vi Olivers afdøde far Hal, der for fuld 
udblæsning springer ud som bøsse som 
75 årig. 

Adèles liv - kapitel 1 & 2
2013 – 172 min.
dVd &Filmstriben

I flotte, intime billeder følger vi 17 årige 
Adèles stormfulde forelskelse i den ældre 
kunststuderende Emma. Deres forskellige 
verdener er dog svære at forene, og Adèle 
tøver med at springe ud som lesbisk.

Mette Thornval & Annie Worsøe
Lesbisk med forsinkelse  
- 15 fortællinger om at springe  
ud sent i livet
2008 – 302 sider
Hvilke tanker og følelser opstår, når man i en 
moden alder erfarer man er lesbisk? Kvinder 
fortæller om kærlighed, sex, opvækst og 
traditionelle ægteskaber. Om svære valg og 
at fortælle om sin nye seksualitet til familien, 
kollegaer og venner.    

MED EGNE ORD  
- BIOGRAFIER
Kendte danskere har lukket op omkring 
deres seksualitet og banet vejen for større 
åbenhed om at være homo- eller biseksuel i 
dagens Danmark. 

Maria Gerhardt
Der bor Hollywoodstjerner på vejen
2014 – 208 sider
Maria arbejder hele sit unge voksenliv som 
kendt lesbisk DJ under navnet Djuna Barnes. 
Hun har succes med karrieren og mindre med 
kærligheden, indtil hun, efter 15 års skjult forel-
skelse, kan erklære sin kærlighed til Rosa. Kort 
tid efter rammes Maria af brystkræft.
også som lydbog

  
Ole Henriksen
Et ærligt liv   
2009 – 317 sider
Fra en barndom med mobning i Nibe til et liv 
med succes og egen skønhedsklinik i Los 
Angeles. Turen går igennem Københavns bøs-
semiljøer, Jakarta, en kosmetologuddannelse 
i London og et voldeligt forhold, før Ole møder 
sin store kærlighed i USA. 
også som lydbog



Maria Haaning
Ham og mig - født som dreng,  
genfødt som kvinde  
2012 – 181 sider
Som dreng mobbes Maria som en freak. 
Tilfældigt finder hun svar på, hvorfor hun føler 
sig anderledes: hun er transkønnet. Som 18 
årig gennemgår hun, som Danmarks yngste, 

Kaare Scheuer Pedersen
Alter ego
2010 – 346 sider
Kaares mor ønskede sig en datter. Da han er 
2 år, begynder hun i leg at klæde ham ud som 
pige. Som teenager drages han selv af tanken 
om at blive kvinde. Et kønsskifte er ikke muligt 
i datidens samfund og Kaare lever skiftevis 
som mand, og sit alter ego, kvinden Iben. 

Thomas Aagaard Skovmand
Sandra Day -  
fra bondeknøs til piskedronning
2007 – 146 sider
”Fra navlen og ned – en mand. Fra samme 
sted og op – en kvinde. Sådan er Sandra Day”. 
Tekst og billeder følger Alexanders liv, som 
bøsse og tilblivelsen af hans kvindelige side: 
Sandra Day. Et farverigt liv levet på kanten af 
enhver norm, i showbiz og som bordeldron-
ning.
 
Norah Vincent
Forklædt som mand -  
en kvindes rejse ind i mændenes 
verden og tilbage igen
2006 – 319 sider
I 18 måneder gik journalisten Norah hemmeligt 
forklædt som manden Ned. Hun får adgang 
til mænds intime rum, i miljøer omkring sport, 
arbejde, dating, strip og terapi i USA. Bogen gi-
ver tankevækkende vinkler på kønsroller samt 
vores adfærd og selvforståelse som køn.   
  

POLITIK OG AKTIVISME

Politik og aktivisme sætter dagsordenen 
for LGBT´ers levevilkår og rettigheder rundt 
omkring i verden, og ligestilling er stadig et 
varmt emne.

FILM

Boys don´t cry 
2006 – 114 min.
dVd

Autentisk drama om den unge Brandon, 
der som ny tilflytter i Nebraska, USA får 
nye venner, og omsværmes af pigerne, 
som en følsom mand. I et intimt forhold til 
pigen Lana afsløres hans biologiske køn 
som kvinde. Det ender fatalt. 

En soap
2006 – 103 min.
dVd & Filmstriben

Varmt og humoristisk dansk drama. Den 
selvsikre, rastløse Charlotte er lige flyttet 
til nordvest. Imens ekskæresten prøver at 
vinde hende tilbage, kommer hun tæt på 
sin underbo, den fåmælte transkønnede 
Veronica. 

Nobody passes perfectly
2009 – 43 min.
dVd & Filmstriben

Dansk dokumentar. Tomka er i et lesbisk 
forhold til Lotte, men ved at forandre sig 
fra kvinde til mand. Vil det ændre deres 
kærlighed? Erik blev født som kvinde 
og lever nu som mand. Hvad definerer 
en mand? Smukke billeder og intime 
samtaler viser, at vores køn er noget, vi 
selv definerer.
 

en kønskorigerende operation. Komplikationer 
udfordrer dog Marias viljestyrke til det yderste. 

Michelle Klæstrup
Forklædt som mand 
- Da far blev til mor 
2015 – 300 sider 
Michelle, født som mand, gør karriere som 
soldat, spiller fodbold og får kone og børn. 
Imens vokser en feminin stemme, og frustratio-
ner, indeni. En operation i Thailand fuldender 
Michelle som kvinde. Hun er 47 år. Familien 
svigter, men verden modtager hende med 
åbne arme.
også som e-bog

Cecilie Rosdahl
Pink  
2014 – 280 sider
Fiktiv roman om tandlægen Martin. Han er 
familiefar, vild med golf, kogekunst og, i al 
hemmelighed, farven pink. Inde i ham lever en 
kvinde. En uheldig episode hænger ham ud 
som ”tandtrans” i Ekstra Bladet, og han indser, 
at han må følge sit hjerte for at blive lykkelig.

   

REJSE I KØN OG QUEER

Queer ophæver normsatte kategorier. 
Transvestitter, drags og cross-dressers 
rejser på tværs af den biologiske krop, over 
i det modsatte køn, for en periode – eller 
placerer sig et sted midt imellem. 

Henrik List (tekst) & Anders Askegaard (foto)
Bangkok Ladyboys
2006 – 100 sider
Ladyboys er et accepteret ”tredje køn” i Thai-
land. Det er mænd som agerer kvinder med tøj, 
make-up, mimik, silikonebryster og kønshormo-
ner – ofte stadig ”mænd” mellem benene. Tekst 
og farverige portrætter går bagom fænomenet i 
Bangkok – med et smut til New York.



Jan Brokken
I digterens hus
2010 – 436 sider
I 1979 flygter den 22-årige talentfulde pianist 
Youri Egorov fra Sovjet til Amsterdam. Hans 
homoseksualitet er forbudt i datidens Rusland. 
En nær ven genfortæller levende Youris 
intense korte liv: Om musikken, sprut, hash og 
mænd, den russiske ånd og Europas politiske 
klima.
også som e-bog

Queer Jihad
Se! Den heteroseksuelle  
verdensorden går i stykker!  
2013 – 304 sider
1000 små tekster, fotos, tegninger, avisudklip 
mm. af aktivistgruppen Queer Jihads aktiviteter 
fra 2005, hvor de opstod i miljøet omkring 
Ungdomshuset på Jagtvej. Med sjov og rå 
handlekraft udtrykkes kritiske syn på samfun-
dets snævre normer for køn og seksualitet. 
  
Jónína Leósdóttir
Jóhanna og jeg
2014 – 305 sider
I 1983 forelsker Jónina sig i den ældre politiker 
Johanna, trods det, at de begge er gift og har 
børn. Trods skilsmisser skjuler de deres for-
hold i 15 år, da synet på homoseksuelle er ne-
gativt. Da Jóhanna bliver Islands statsminister i 
2009 står de åbent frem, og bliver forbillede for 
homoseksuelle verden over. 
 
Stéphanie Surrugue
Ambassadøren – historien om  
en amerikansk drøm
2015 – 287 sider
Rufus Gifford vokser op i en familie med penge 
og gode forbindelser – og et stærkt familie-
bånd, også da han springer ud som homo-
seksuel. Han søger sin egen plads i verden, 
og finder den som Barack Obamas fundraiser 
og fra 2013, som amerikansk ambassadør i 
Danmark.

FILM

Dallas Buyers Club
2013 – 116 min.
dVd & Filmstriben

Autentisk drama. Rodeocowboyen Ron 
dyrker tilfældig sex, som vild ungkarl i 
Texas i 1985. Han får AIDS og opgives 
af lægerne. Trods modstand fra myn-
dighederne tager han til Mexico efter en 
medicin, der ender med at forlænge hans 
liv. Igennem ”Dallas Buyers Club” hjælper 
han andre HIV smittede. 

Howl
2010 – 79 min.
dVd & Filmstriben

Allen Ginsbergs samfundskritiske og 
homo-erotiske digt ”Howl” fra 1955 cho-
kerede datidens USA med obskønt sprog 
og forbudt pornografisk indhold. Filmen 
dykker ned i retssagen mod Ginsbergs 
forlægger og kampen for ytringsfrihed.

Milk
2008 – 122 min.
dVd & Filmstriben

Biografisk drama om politikeren og aktivi-
sten Harvey Milk, der kæmpede for homo-
seksuelles rettigheder i USA i 1970´erne 
og endte med at dø for sagen. 

Ina Munch Christensen
Nielsine
2015 – 172 sider
Nielsine læser HF og pendler imellem sine 
skilte forældre, venner, kærester, byture og 
hemmelige forelskelser i kvinder. En ung, 
ironisk og flyvsk fortællerstemme afspejler 
Nielsines indre kaos og længsler.

Kristina Nya Glaffey
Mor og Busser 
- romantisk komedie
2014 – 119 sider
Et barns fantasifulde undren og naive logik 
genfortæller hverdagen i en dansk regnbuefa-
milie. Mor og medmor ”Busser”s forhold, tanker 
og meninger rulles ud i kærlig satire. Et aktuelt 
generationsportræt, hvor en opvækst i 1970´erne 
og 80´erne har sat sine spor.
også som lydbog

Niviaq Korneliussen
Homo Sapienne
2014 – 177 sider
Fia forelsker sig i en pige, flytter fra sin mandli-
ge kæreste og ind hos sin biseksuelle veninde. 
Synsvinklen følger fem unge grønlændere i 
Nuuk. I et ungt sprog med engelske fraser og 
sms´er udfoldes en inderlig søgen efter kærlig-
hed, seksuelt ståsted og kønsidentitet.  
også som e-bog og lydbog  

Tomas Lagermand Lundme
Alt er mit
2016 – 278 sider
Tiden er 1980´erne og idolet Michael Strunge 
er lige død. Tomas springer ud som bøsse 
i en venstreorienteret familie på Amager. 
Hans ucensurerede teenageunivers tegner et 
slående tidsportræt af København, hvor skæve 
eksistenser, punk og ungdommens uskyld 
stråler. 

NYE STRØMNINGER

Yngre nordiske forfattere har fornyet LGBT 
litteraturen. Stilen er præget af humor, 
satire og poesi over til det rå, usentimentale 
og voldsomme uden omsvøb.



Sofi Oksanen
Baby Jane
2012 – 200 sider
Piki var byens hotte lesbiske men fik angst og 
lever isoleret i Helsinki med bogens jeg-fortæl-
ler. Derouten til status quo oprulles. I starten 
var der forelskelsen og deres erotiske postor-
drefirma. Men Pikis angst gør hende afhængig 
af eks-kæresten og nedturen eskalerer. 
også som lydbog

 
Bjørn Rasmussen
Huden er det elastiske hylster der 
omgiver hele legemet   
2011 – 92 sider
15 årige Bjørn bor på en rideskole i Jylland 
med en depressiv mor og brødre. Huden og 
kroppen er i fokus. Bjørn skærer i sig selv. En 
forelskelse i den 20 år ældre mandlige ridelæ-
rer ender i sadomasochistisk retning. En rå og 
eksperimenterende roman.
 

BRYD DE SIDSTE TABUER!

Interkønnet er en biologisk tilstand, hvor 
en person i sit genetiske dna og kropslige 
fremtoning har træk fra både det mandlige 
og kvindelige. 

Jeffrey Eugenides
Middlesex
2003 – 529 sider
I 1974 falder unge Callie for sin skoleven-
inde og erfarer, at hun selv er hermafrodit. I 
søgen på svar om sig selv og sine rødder går 
blikket tilbage til familiens flugt fra Lilleasien i 
1920´erne og frem til samtidens Detroit i USA.

Nicole Boyle Rødtnes
XY 
2015 – 207 sider
Asta er 15 år, da lægen fortæller, hun er en 
XY-pige og genetisk en dreng. Astas verden 
falder sammen. Hun genvinder håb, da hun 
møder Christoffer, der selv har det svært, og 
forstår hvordan, hun føler sig fanget mellem to 
kønsidentiteter. 

Aseksuelle personer har lav sexlyst og 
oplever ikke almen seksuel tiltrækning.
 
Robert C. Berg
I skildpaddens tid 
2004 – 688 sider
Bogen følger Bobbys opvækst og liv fra Korea-
krigen og frem til Berlinmurens fald. Som 
ung kæmper han med sin seksualitet. Efter 
seksuelle erfaringer og terapi erkender han, at 
han er aseksuel.   

DEN SVÆRE UNGDOM

YA (Young Adults) er ungdomsbøger, som 
også kan læses af voksne. 

Marja Björk
Dreng
2015 – 176 sider
Transkønnet * Identitet * Familie

Meredith Russo
If I was your girl (Engelsk)
2016 – 280 sider 
Transkønnet * Forelskelse
(udKommer på dansK til oKtober)

Sarah Engell
Hjertet er 1 organ
2016 – 407 sider
Lesbisk * Forelskelse * Fordomme * 
Cutting

TEGNESERIER

Ralf König
Konrad og Poul 
1994 – 48 sider
Tyskeren Königs legendariske, bramfri og 
humoristiske tegneserie fra 1990´erne om 
bøsserne Konrad og Poul.

Océanerosemarie
Den usynlige lesbiske
2014 - 111 sider
Med kærlig humor tegnes et portræt 
af en ung fransk kvindes liv. Hun må i 
hverdagen og i kærligheden slås med alle 
myterne om lesbiske. Hun lever nemlig 
ikke op til stereotypen.
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