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Om"LGBT+ Americond"

Listen er udarbejdet af støtteforeningen LGBT+ Biblioteket (sB/Bt) for at skabe

interesse for bøger på dansk, som omhandler bøsser, lesbiske, biseksuelle og

transpersoner m.fl. - eller som har en"queef'vinkel på køn og seksualitet.

"Americona is ony collection of materiols ond things concerning or charocteristic of the lJnited

Stotes or of the Ameriion people, and is representotive or even stereotypical of

Americon culture os o whole." (Wikipedia)

tnspireret af det nyligt overståede præsidentvalg i USA omfatter denne liste bøger

om LGBT+ livet idet "moderne" USA, dvs. indenfor de sidste 30 år' En periode hvor

der også blev sat en lang række politiske milepæle for LGBT+ rettighederne i USA:

o I 2003 underkender højesteret al lovgivning, der kriminaliserede "some-sex

conduct''.
o I 2005 bliver ægteskaber mellem personer af samme køn gyldige i Californien -

dog forkastet ved en folkeafstemning i 2008, men senere alligevel tilladt!

o Under Obama kommer en række tiltag, bl.a' mod hadforbrydelser og stop for
,,don't osk, don't tel/' politikken med sikring af homoseksuelles og senere

transseksuelles ret til at arbejde i militæret'

o I 2015 underkender højesteret alle delstatsforbud mod " some-sex morrioge"

og det bliver nu tilladt at indføre i alle delstater, ligesom de skal anerkende

andte " some-sex morrioges" indgået i andre delstater

o En lang række åbne homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle har indtaget

ledende politiske positioner i det seneste ti-år. Det skete også ved 2020-valget

tilsenaterne - både i delstaterne og på Capitol Hill'

Vi håber, at du vil finde denne samling af bogtitler lige så inspirerende og

underholdende, som det har været for os at sammensætte dbn o

God læselYst

Bengt, Bjarne, Evo, Gert, Hilde og Sonne / SBIBL bestyrelsen

Temakoder
* = undertema

L = lesbisk

B = biseksuel

U = børne- eller ungdomsbog

*x = hovedtema

G = bøsse

T = transperson - transkønnet tema



LGBT+ AMERICANA

L**
Alther, Lisa: På fast grund. - København : Gyldendal, 1990. - 392 s.
(org. USA 1990)

En kvindelig fotograf, der er træt of sin New yorker-tilværelse,
bosætter sig i en lille landsby i Vermont. Hendes miljøskift sætter
forholdet til en nær veninde på en hård prøve.

GU**
Albertalli, Becky: Simon vs. verdens forventninger. - København :

Høst & sØn,2016. - 250 s. (org. usA 2015)

77-årige Simon er ikke helt porot tit at §pringje ud som bøsse, do en af
hons e-mails folder i de forkerte hænder, og han risikerer, at bolden
ikke længere er på hons baneholvdel. Enten hjætper han Mortin,
klassens klovn, med ot få en dote, eller også vil Martin afsløre hom.

LBU**
Albertalli, Bec§: leah på offbeatet. - KØbenhavn : Carlsenpuls, 201g.
- 350. s. (Org. USA 20tB) (2. del af Love, Simon)

Leah har helt styr på beatet, når hun spiiler på trommer i sit pigeband.
Leah er biseksuel, men det ved kun Leah og hendes mor. Leoh må
sonde, at det ikke er helt nemt at holde takten, når mon er ved ot
udvikle et crush på en veninde.

G*
Burke, James Lee: Swan peak: en Dave Robicheaux-roman. - Højbjerg
: Forlaget Hovedland, 2OL0. - 445 s. (Org. USA 2OO8)

Dove Robicheoux er sammen med sin kone og en tidligere makker på
besøg hos en gammel ven i Montonas bjerge. De inddrages i
opklaringen af mordet på to collegestuderende, og det meget landtige
mochomiljø viser sig at skjule mange seksuelle frustrotioner og
undercrykte følelser, bl.o. en hævner med homoseksuelle preferencer.



3ameron, Peter: Weekend. - København : Munksgaard/Rosinante,

t995. - 213 s. (Org. USA 1994)

rortid og nutid blondes på en foruroligende måde, do tre venner

somles efier et dødsfold. Den ofdøde vor elsker, bror og ven. At hon

døde of oids, stiller en mosse spørgsmål til de efterlodte. Filmatiseret.

G*

Chabon, Michael: Telegraph Avenue. - København : Rosenkilde &

Bahnhof, 20t2. - 480 s. (Org. USA 2012)

Et por midoldrende og halvflippede venner,slås for ot holde liv i deres

coliforn iske viny t plo de butik o lt i mens ge nvo rdig hede rn e med fa mi I ien

og verden udenfor presser på. Helt symbolsk udvikler der sig en

passioneret kærlighedshistorie mellem hver deres teenogesønner.

G*
Chabon, Michael: Wonderboys. - København : Rosenkilde & Bahnhof,

20L3. - 344 s. (Org. UsA 1995)

Grady fripp er som midaldrende hashrygende forfatter og college

professor i Pittsburg kommet i dyb krise med rod i privotlivet og en

nedadgående korriere. Hen over en weekend med en mosse

forviklinger, må han indse, ot det er på tide ot få lidt mere styr på sit

liv. Den unge mondlige studerende Leer og Tripps gamle ven og

redoktør Terry finder i løbet of weekenden sommen. Filmatiseret.

GBT*

Coben, Harlan: Savner dig. - København : Gad, 20L5. - 397 s. (Org.

usA 201s)

' Krimi med kriminalbetient Kot Donovon. Da hun finder en forsvunden
ekskæreste på et datingsite, begynder optrævlingen of en indviklet sog

'. om forsvundne personer. Samtidig får hun kendskob til sin afdøde fars

,hemmeligheder og nærmer sig derved den egentlige forkloring på

lhons 
død.



GBT**
Conrad, C. A.: Franks bog: digte. - KØbenhavn : OVO, 2018. - 163 s.

(org. USA 2009) (OVo; 31)

Lyrisk og dyrisk højhostighedsepos om opvækst og seksuolitet i et
Ameriko, der igennem de sidste 16 år er gået istykker. Med en queer
vinkel på homoseksualitet og comp.

G**
Cooper, Dennis: Min løse tråd. - København : Tiderne Skifter, 2006. -
142 s. (Org. USA 2002)

Lorry er en teenoger, der kæmper med sin seksualitet og en erotisk
betagelse af sin lillebror. Somtidig er hon følelsesmæssigt hæmmet og
nærmest upåvirket of olt, hvod der foregår omkring hom. Ved

romonens stort har hon fået 500 dollar af en ældre studerende for at
slå en medstuderende ihjel og få fat i hans notesbog. Det virker enkelt
nok, men do Larry dykker ned i notesbogen, bliver det pludselig meget
kompliceret.

G**
Cunningham, Michael: Når mørket bryder frem: roman. - København

: Gyldendal, 2O!L. - 272 s. (Org. USA 2010)

Det midaldrende new yorker-por, Peter og Rebecco Horris, får deres liv
og parforhold sat på en prøve, do Rebeccos egocentrerede
biltedskønne tillebror rykker ind og sætter gang i en forelskende
besættelse hos Peter. NØgternt må Peter erkende sin fascination, der
også udvikler en dødelig vrede mod den intetanende hustru, fordi hun
trods de monge års samliv olligevel synes ot kende hom så dårligt!

G**
Cunningham, Michael: Snedronningen: roman. - KØbenhavn :

Gyldendal, 2015. - 253 s. (Org. USA 2014)

Det er vinter i et nedslidt kvarter i New York, hvor brødrene Tyler og
Borrett begge overvejer, hvad de skol med deres liv. Tyler sniffer
kokain og venter på sit musikalske gennembrud, mens Barrett endnu
en gang er blevet forladt of sin mandlige kæreste.



Cunningham, Michael: Timerne. - København : Gyldendal, 2000. -

s. (Ors. USA 1999)

G*
Diaz, Junot: Drengenes by: roman. - KØbenhavn :

Munksgaard/Rosinante, 1996. - 180 s. (Org. USA 1996)

Fortællinger med den følsomme Yunior i centrum fra borndommen i
Den Dominikonske Republik og til immigranttilværelsen i storbyen

New York. Sommen med sin ven Beto gør Yuinior sine første
homoseksuelle erforinger i et lotinomiliø med bandekriminalitet, vold

og onsvorsløshed.

GU*
Drakeford, Lisa: Babyen. - København ; Alvilda, 20!6. - 278 s. (Org.

usA 201s)

Olivios 77 års fødselsdag bliver brat ofbrudt, do hendes veninde Nicolo

føder en pige ude på badeværelset midt under festen. Nicola uidste

slet ikke, ot hun vor grovid, og hvem er overhovedet faderen? Olivia

hor også sit ot se til, ikke mindst det problematiske forhold til sin

opforende kæreste Jonty, som måske viser sig at være for til Nicolos

boby. Hun må også toge sig of sin mobbede lillesøster, imens hendes

bedste ven Ben viser interesse for Josh, som vist ikke er til fyre.

Romon med tre sceneskift, som alle kredser om forfotterinden Virginia

Woolfs romon Mrs. Dalloway. Scenerne veksler også itid og sted
mellem tre kvinder: forfotteren, læseren og hovedpersonen, som er en

lesbisk kvinde, som færdes i 90'ernes amerikonske oids-miliø.

Romonen vondt en Pullitzer-pris og er filmatiseret.

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

Politiken, 2017. - 382 s. (Org. USA 2017)

Fire 76-årige outsidere hor i det succesfulde bahd "Mirror Mirror"

fundet et sted, hvor deres forskelligheder occepteres og værdsættes'

Da Naomi forsvinder, må resten of gruppen konfrontere deres egne

mørke hemmeligheder for ot finde ud of, hvod der er sket med hende.



B*

Ellis, Bret Easton: lmperial bedrooms: roman. - KØbenhavn :

Rosinante, 20L0. - 185 s. (Org. USA 2010)

2. del af debut- og nøgleromonen "Under Nul" (7985) udspiller sig

med den somme personkreds, blot 25 år senere. Cloy er nu en

succesfuld monuskriptforfatter, som mødes med de gomle venner og
genser sit indre jeg i et moderne Los Angeles præget of vold, norko,

druk og ikke mindst sex, som dyrkes uden kobling til kærlighed eller
køn.

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

Politiken, 20L7. - 328 s. (Org. USA 2017)

Gavin søger tilflugt hos nogle venner, dq hans mand Sydney dør. Her

mØder hon den tiårige Joon, hvis fotografiske hukommelse næsten kon

vække minderne om den elskede ofdøde til live igen.

T**
Eugenides, Jeffrey: Middlesex. - KØbenhavn : Gyldendal, 2003. - 530 s.

(Org. USA 2002)

Opdraget som pige finder Collie iteenogeårene ud of, at hun nok mere

er en dreng. Socialt skifter hun køn og navn til Cal, og efter en

diplomatisk korriere sidder hon nu som 40-årig i Berlin og fortæller sin

historie. En slægts- og kgnsfortælling om at flygte fro definitionerne

for at finde sig selv. Pulitzer-prisvinder i 2003.

B*

Fante, Dan: Engle har ingenting i lommerne. - Helsingør : Forlaget Per

Kofod, 2007. - 198 s. (Org. USA 2006)

Den biseksuelle telefonsælger Bruno Donte har drukket det hele op,

hver en øre og til bunds hver gang. Sammen med sin nølende hustru

rejser han til sin berØmte forfotterfors dødsleje i Colifornien. Herfra

forsætter han sin nedtur med masser af sprut og desperot sex.



;u**
:orman, Gayle: Jeg er faret vild. - København : Gyldendal, 2Ot8. - 270

. (org. USA 2018)

:reyo hor mistet sin songstemme, Harum er bange for ot fortælle sin

'amilie, hon er homoseksuel og Nathoniel hor forlodt sin far. En ulykke

Centrol Pork i New York bringer de tre unge sommen og venskob

rystår.

G*

Frank, Niels: Nellies bog: roman. - KØbenhavn : Gyldendal, 20L3. - 28O

I et særegent skffisprog skriver Nellie i sitkloddehæfte

dogbogsnotater om sit liv, sådon som hon hører ordene blive udtolt'

Forældreløs bor hon i IJSA hos sin onkel og tonte, som hon vil hjælpe

med øt finde deres forsvundne dotter- En grænsesøgende forvirring
med seksuelle tilnærmelser og queer vinkler på køn, samfund og

relotioner.

TU**
Gino, Alex: George. - København : Alvilda,,2015. - 2OZ s. (Org. USA

201s)

Når anlre ser på George, så ser de en dreng. Men indeni ved George,

at hun er en pige. Do ktassens skol opføre'etskuespil, vil.George derfor

vo4vittigt gerie have den lcvindetige,hovedrolle som Charlotte, mån.

dei afv'rses btankt of tæreren. uåd hiælp fro sin bedste veninde Kelly,

får George logt en pton, både for hvordan de takler udfordringen med

skuespillet men også for, hvordon alle andre en gang for olle får ot
vide, hvem George ivirkeligheden er.

GB**
Gruen, Sara: Uhyre. - Roskilde :Bazaar,2016. -408 s. (Org. USA 2015)

Efter øt hove brændt alle broer bog sig, reiser et yngre ægtepor og

deres husven tit Skottand for otfinde Loch Ness uhyret' Mødet med de

tokote og udfordringer med deres forehovende,.penge og krigen bliver

en prøvelse, og midt i frustrotionerne bliver det tydeligt, at 
,

ægtemanden Ellis har mere end blot venskabelige følelser for
husvennen Hank.



aslett, Adam: De er ikke fremmed her: fortællinger. - København :

thene,2004. -228s. (OrC. USA 2002)

ti noveller som kredser omkring morginoliserede eksistenser, om dqd
g sygdom. I novellen "Begyndende sorg" arbejder en 75-årig dreng

'g frem til sorgen over sine forældres dØd ved at iscenesætte sig selv
pm homoseksuett voldsoffer, og i "Sommenkomst" skriver en oids-syg
øn i sin bearbejdelsesproces breve til den for, som (måske) misbrugte
om.

iBT*

iustvedt, Siri: Det jeg elskede: roman. - KØbenhavn : Per Kofod, 2003.

380 s. (Org. USA 2003)

tdspiller sig blondt kunstnere, kritikere og gotleiister i New York over
t pqr årtier. Centrolt står venskobet mellem Leo og Bill, som er for til
len unge Mork, som foretrækker ot være sommen med den

rovokerende og biseksuelle performoncekunstner Teddy Giles frem
or sin familie. Underuejs får de to et forhold.

lT**
rving, John: I 6n person. - KØbenhavn : Lindhardt og Ringhof, 2012. -

'92 s. (Org. USA 2012)

iortælling om uforløst kærlighed, hemmeligheder, identitet og
eksualitet. Den biseksuelle Billy Abbott er bogens fortæller, og den

lmhandler den trogikomiske historie om Billys liv, som starter i New
:nglo.nd, hvor hon vokser op som lærerborn på en kostskole. Senere

ejser han til Europo som udvekslingsstudent, hvor han gennem flere
brskellige seksuelle forhold forsøger ot finde den perfekte partner, der

ndeholder alt, hvod hon drømmer om.

rving, John: lndtil jeg finder dig. - København : Lindhardt og Ringhof,
100s. - 839 s. (Org. USA 2005)

fiurstensromon om, øt ikke olt er, hvad det giver sig ud for at være.

lom born rejser den kgnne og chormerende Jack sommen med sin mor

llice rundt i Nordeuropo for at finde sin forsvundne for. Senere slår de

iig ned iToronto, hvor Alice bliver kæreste med moderen til Jacks

rkoleveninde.



G**
.tnes, n. S.: Frit fald. - Århus : CDR Forlag, 1997 ' - 207 s' (Org' USA

less)

Barsk historie fra nutidens USA om en yngre børsmægler' som rommes

af aids. De forskettige stadier of sygdomme skildres' og somtidig

jortælles om den vånsketige proces for vennerne' hvis medfølelse
'stilles 

på en umenneskelig og dog helt dogligdags prøve'

L**
July, Miranda: Den første onde mand: roman' - KØbenhavn : Politiken'

20L5. - 262 s. (Org. USA 2015)

Cheryl er en midoldrende kvinde i krise.' Hun er også en narcissistisk

ordensrytter, som på mange måder btiiver vættet omkuld' do Clee'

hendes lidt snuskede og ,id"d, modsætning, flytter ind i leiligheden'

For clee btiver det også en udvikting frem mod erkendelsen af sin egen

lesbiske identitet.

G**
teRoy, .t. T.: Hjertet er det mest bedrageriske af alt' - S'l' : Fringeløv'

20os. - 248 s. (org. USA 2001)

Selv om ophovet til denne bog og forgængeren'Sorah' for nylig blev
-iri,tør"t 

io^ et fiktivt gimmii*, så er bøgerne stodig utrolig rystende'

igri,å ,o, ren fiktion. Det er groteske, hudløse historier om ødelagt

ølarn- oq ungdom, hvor drengen Jeremioh spiller sine roller

ouerb"riseide på tværs of køn, så det passertil moderens

vogabonderende liv tværs igennem USA' Filmotiseret'

- Skørping : FringelØv, 2004. - 168 s' (Org'GT**
LeRoy, J. T.: Sarah: roman.

usA 2000)

Cherry Vonillo er tolv år gommel og vitd med læderskørter og mokeup'

Hon hor kun åt måt i livet: at blive rasteplodsluder ligesom sin mor,

Sorah, og desuden den bedste i branchen' Den rare olfons Glod

undervurderer hans ærgerrighed, og snart sØ7er Cherry ud i verden for

ot forfØlge sit mål under et nyt navn'



I

n, David: Hold me closer: Tiny Coopers historie: en musical i

eller en roman i musicalform. - København : Politiken,
-2L2s. (Org. USA 201s)

Coopers liv er en musicol, eller burde sikkert være det. Tiny gør op
alle, der er det mindste bøsseforskrækkede og fortæller i

om sit liv, sine monge ekskærester, ikke mindst Will
Selvstændig fortsættelse til lohn Green og Dovid Levithon:

Grayson, WillGroyson (dansk udg. 2014).

tvithan, David: Hver dag. - København : Gyldend al,2Ot3. - 338 s.

bre. USA 2012)
I

I 
er hverken dreng eller pige og vågner hvef eneste dag op i en ny

fop: som Zaro, der ligger iarmene på sin pigekæreste. Eller som Vic,

blev født som kvinde, men føler sig som en mond. Nye tonker, nye
og nye indtryk hver dag. Men inderst inde er A også sin

egen, og der kommer for alvor gong i A's liv, da A forelsker sig i
Rhionnon, der gengælderfØlelserne. Men hvordon kon en sådon

fungere i proksis, når den ene er en ukønnet sjæl?

**
leøre, Johannes: Nowhere: roman. - København : Lindhardt og

20]-2. - 252 s.

lohonnes tager til New York for at være tæt på de to
', som han hor sommen med et lesbisk par. Det er ikke helt let ot

deltidsfor ien iegnbuefomilie og samtidig være oktiv i
natteliv.

, David: Reade Street: Ai4. - Århus: Jorinde & Joringel, 2OOg. - 28

longdigt, der meget personligt og ironisk fortæller om forfatterens
og tonker. Rammen er New York og kontrosten til den danske

fuld of "beredskobsstyrke fro de Donske
og "angst i oftensmoden".



McQuiston, Casey: Rødt hjerte, Utat Oloa.@
2020. - 410 s. (Org. USA 2019)

Alex er flot, charmerende og intelligent, og hon er guld værd for sin
mor i hendes kamp for ot blive genvalgt som lJSA,s præsident. Der er
kun åt problem: Alex hor set sig sur på pyinsen af Wales, og da de to
unge mænd kommer i håndgemæng, opstår der en diplomatisk krise
mellem usA og §torbritønnien. Kamphanerne briver derfor nødt tir ot
lade, som om de er bedste venner. Lidt efter tidt opstår der varme
følelser mellem dem, som truer med at udvikte sig tit en internationar
skandale og blive en tikkende bombe i præsidenivolgkompen.

E

B**
Madame Nielsen (pseud. for Claus Beck-Nielsen): The monster:
roman. - København : Gyldendal, 201g. - 194 s.

En ung europæer lander i New york for at btive voluntør for
teotergruppen The Wooster Group i Soho. Han finder overnatning et
tilfældigt sted og ender i et rituert seksuert forhold tilto Andy wirhor-
lignende tvillinger.

L*

Muller, Marcia: Mysteriet i Cyanide Wells. _ Århus : Klim, 2005. _ 27g
s. (Org. USA 2003)

Kriminolromon. Efter 74 års uvished får Matthew et tip om, at hans
hustru nu lever sommen med en anden kvinde i Son Froncisco. Han
opsøger hende, men snart er hun igen forsvundet og efterlader sig
uopkla rede hem me lig heder.

Oates, Joyce Carol: Sexy. - København : Carlsen,2005. _ 196 s. (Org. 
]

usA 2oos ) 
I

Den 76-årige Dorren er smuk og populær både hos piqer oo drenae. I

Selv er han dog usikker på sin seksuolitet, og det blivir i**J nemåere. I

da hon involveres i en sog om en lærers homoseksualitet. ' 
I



\

rstrup, Henriette: Det år vi gik til begravelser: roman. - KØbenhavn :

rlitikens Forlag, 20L5. - 3t2 s.

,rfotterspiren lulie forloder Kokkedol og troumatiske
rrndomsminder for at finde friheden og eventyret i New York som

wel Temper. Hun bliver mor og knytter sig som enlig kvinde til
derboen Mr Velozquez, der som tronsvestit ikke bare bliver

rrnepige men også mor, for, mormor og morfar for den ellers

mitiesky Julie. Efter ti år i storbyen kommer en pokke uofsendte

eve skrevet af hendes afdøde mor, og en forløsning of de
'oble matiske fa m i I ierelation e r ka n begynd e.

rsso, Meredith: Hvis ieg var din pige. - København : Carlsen ,201"6. -

)4 s. (Org. USA 2016)

nando er den nye pige i klossen. Ligesom alle andre vil hun gerne

:sse ind, få venner og måske blive kærester med klossens sØdeste

'r. Men Amanda har en stor hemmelighed, der gør at hun ikke tør at
'ole på nogen. Hun er døbt Andrew og hor kun været en pige i et år.

celsa, Kate: Fans af det umulige liv. - København : Alvilda, 20L5. -

68 s. (Org. USA 2015)

fter sin depression fØler 76-årige Miro sig kun velfungerende, når hun

r sommen med sin bøsse-bedsteven Sebby, som hun mØdte på

ospitolet. Sommen skober de en mogisk verden af rituoler, som skol

?porere hullerne i deres liv. Jeremy, skolens kunstnørd, bliver
yelsket, da hon mØder Sebby, mens den fjerde of vennerne, lesbiske
'ose, kæmper for ot holde fost på sin kæreste.

GU**
chiffer, Miriam: Hele familien. - Espergærde : Lamberth, 20L5. - 28 s.

ill. (Org. USA 201s)

iilledbog. Sofie bor i en regnbuefomilie sommen med sin for og hons

"æreste Palle, men hvem tager mon så med, når mon skal feire Mors
log i klossen?



RA

GU**
Silvera, Adam: De dør begge til sidst. - KØbenhavn : Gyldendal, 2077. -
319 s. (Org. USA 2017)

Den 5. september lidt efter midnat ringer Dødsrådet til Mateo Torrez
og Rufus Emeterio med forudsigelsen: tnden for et døgn vil de begge
dø. De to teenagedrenge kender endnu ikke hinonden, men kan de nå
ot finde hinanden, kærligheden og en mening med livet på den korte
tid, de nu har tilbage. For kan mon leve et helt liv på kun åt dpgn?

GU**
Silvera, Adam: Den dag jeg glemmer. - København : Gyldendal,20!6. -
318 s. (Org. USA 2015)

Aoron på 76 bor.i borske Bronx, han,s far hor begået selvmord og hon
hor selv forsØgt det somme. Hon er kæreste med Genevieve og
uheldigvs også forelsket iThomos. Det nye Leteo tnstitut tilbyder at
fjerne dårlige minder, måske kan Aoron få hjætp til en frisk stort?

GU**
Silvera, Adam: Fortid er alt jeg har. - København : Gyldend al,2Ol7.
348 s. (Org. USA 2017)

X6-årige Griffin fortæller om sin første store kærlighed, Theo. Theo
skol på college og får ny kæreste, men Griffin kon ikke give stip. Do
Theo omkommer ved en drukneulykke, er Theos nye kæreste den
eneste, der rigtig forstår Griffins sorg.

L*

Winman, Sarah: Da Gud var en kanin. - Aarhus : Forlaget Turbine,
2012. - 411 s. (Org. England 2011)

FØdt i 7958 oplever Elly en både alvorlig og lyksolig borndom, hvor der
er en helt særlig forbindelse til den ellers besynderlige bedsteveninde
og med den talende kælekonin, kaldet gud. Omkring hende er den højt
elskede storebror, som også har etforhold til en onden fyr samt den

farverige lesbiske faster. Barndommen trækker tråde ind i voksenlivet,
hvor 9/71 i New York får uventede konsekvenser



I

I
1

)ng, Ocean: Vi er kortvarigt smukke her på iorden. - København :

K,2O2O.-276s. (Ore. USA 2019)

brevromon fro en homoseksuel sØn til sin mor, som begynder med
qiliens historie iVietnom og snor sig op igennem hons opvækst i
4. Det bliver til en fortælling om klosseforskel, moskulinitet og

nsnationalitet i et moderne USA.

t:r

ittlinger, Ellen: Hard love. - København : Gyldendal, 2001. - 235 s'

rg. USA 2001)

n 77-årige John hor efter forældrenes skilsmisse hoft svært ved at
;e sine følelser. Do han i Boston møder deÅ iævåaldrende, lesbiske

arisol, åbner hon sig op, men kon han nøies med venskob?

*+

rnagihara, Hanya: Et lille liv. - København : Politiken, 20L6. - 792 s.

)rg. USA 2OL5l

,rtætling om fire mænds kærlige og tætte Iorhold til hinonden - fra
»ttegetiden i Mossochusetts frem til det midoldrende voksenliv i New

llrk:. de n. hom oseksuel le ku nstne r J. B, q rkite kte n M a I co I m, d e r
ringer ud underuejs - blotfor senere ot erkende sig selv som

ztensekuel, skuespilleren Willem som må indse, at vennen tude er

ms egentlige livspartner, og den nærmest post-seksuelle Jude, som

rtællingen kredser om i beskrivelsen of de venskober, identiteter og

tlelser. En hård oq brutol opvækstforhindrer den voksne Jude i ot
'ske og ikke mindst lode sig elske.



Om"LGBT+ Americona"

Listen er udarbejdet af støtteforeningen LGBT+ Biblioteket (sBlBLl for at skabe

interesse for bøger på dansk, som omhandler bøsser, lesbiske, biseksuelle og

transpersoner m.fl. - eller som har en " queef' vinkel på køn og seksualitet'

"Americono is ony collection of moterials ond things concerning or characteristic of the lJnited

Stotes or of the Ameriiøn people, ond is representotive or even stereotypical of

Americqn culture as o whole." (Wikipedia)

lnspireret af det nyligt overståede præsidentvalg i USA omfatter denne liste bøger

om LGBT+ livet i det "moderne" USA, dvs. indenfor de sidste 30 år. En periode hvor

der også blev sat en lang række politiske milepæle for LGBT+ rettighederne i USA:

o I 2003 underkender højesteret al lovgivning, der kriminaliserede " some-sex

conducf'.
o I 2005 bliver ægteskaber mellem personer af samme køn gyldige i Californien -

dog forkastet ved en folkeafstemning i 2008, men senere alligevel tilladt!

o Under Obama kommer en række tiltag, bl.a. mod hadforbrydelser og stop for
,,don't osk, don't tel/" politikken med sikring af homoseksuelles og senere

transseksuelles ret til at arbejde i militæret'

o I 2015 underkender højesteret alle delstatsforbud mod " some-sex morriage"

og det bliver nu tilladt at indføre i alle delstater, ligesom de skal anerkende

andre " sqme-sex morrioges" indgået i andre delstater

o En lang række åbne homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle har indtaget

ledende politiske positioner i det seneste ti-år. Det skete også ved 2020-valget

til senaterne - både i delstaterne og på Capitol Hill'

vi håber, at du vil finde denne samling af bogtitler lige så inspirerende og 
:

underholdende, som det har været for os at sammensætte dbn @

God læselYst

Bengt, Biorne, Evo, Gert, Hilde og Sonne / SSIBL bestyrelsen

Temakoder
* 

= undertema

L = lesbisk

** = hovedtema

G = bøsse

B = biseksuel T=transperson -transkønnettema

U = børne- eller ungdomsbog


