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Smith, Ali: Pige møder dreng  
Tiderne Skifter, 2008 - 164 sider   

To søstre arbejder i et hårdt og kynisk reklamemiljø, da 

den ene forelsker sig i en pige, der maler grafitti på re-

klamebureauets vægge. Deres kærlighed udfordrer omgi-

velserne og søsterens opfattelse af køn, normer og nor-

malitet. 

 

 

 

Walden, Celia: På sikker afstand  
Thaning & Appel, 2009. - 238 sider   

Unge engelske Anna er i Paris for første gang og forel-

sket i både byen og Christian. Det giver problemer i for-

hold til den noget ældre Beth, der selv er betaget af Anna 

 

 

 
 

Warren, Patricia Nell: Frontløberen  
Rhodos 1996  - Bind 1: 330 sider—Bind 2: 347 sider 

Gennem skildringen af et kærlighedsforhold mellem to 

bøsser, en langdistanceløber og hans træner, og deres 

fællesskab om at yde det optimale i sporten, afdækkes 

det amerikanske samfunds had til homoseksuelle, kulmi-

nerende med mord. 

 

Bøsser og 
lesbiske 

http://www.litteratursiden.dk/boeger/pige-m%C3%B8der-dreng


Bechdel, Alison: Bedemandens datter  
Carlsen, 2007. - 232 sider  

Tegneserie. Grafisk novelle tegnet og fortalt af den lesbi-

ske Alison. Hun beretter om sin opvækst i en amerikansk 

lilleby. Især er faren i centrum, han er bedemand, excen-

trisk ordentlig, temperamentsfuld og bøsse. 

 

 

 

Grønlykke, Maria: Sølvmanden 
Gyldendal, 2008. - 229 sider   

William Dahl er drømmer og samler. Pligten gør ham til 

sølvvarefabrikant, men han føler sig bestandig udenfor, 

især da han erkender sin homoseksualitet. Som gammel 

bliver han provinsbyens æresborger og spørger sig selv : 

Hvad nåede jeg egentlig. 

 

 

Hollinghurst, Alan: I skønhedens tjeneste 
Gyldendal, 2005. - 452 sider   

I 1983 flytter unge, homoseksuelle Nick Guest ind på 

loftsværelset 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 han 

indleder et forhold til en millionær, et forhold, som dra-

stisk ændrer hans liv. 

 

 

Holt, Anne: Mea culpa :  

en historie om kærlighed  
Gyldendal, 1998. - 201 sider   

På Mauritius sidder Synne og skriver på en bog om sin 

kærlighed til den noget ældre Rebecca. De to kvinder har 

haft et lidenskabeligt, men problematisk forhold, som er 

endt tragisk, og skyld og selvbebrejdelse tynger Synne. 

 

Mann, Thomas: Døden i Venedig  
Gyldendal, 2000. - 131 sider.  

En digter og videnskabsmand overvældes af lidenskab 

for en billedskøn polsk dreng under et ophold i det kole-

ra-ramte Venedig  

Originaludgave: 1912 

 

 

 

Olesen, Janni: Noget du skal vide  
Gyldendal, 2008. - 188 sider   

Elisa underviser i psykologi, og efter et endt parforhold 

drages hun mod eleverne Jakob og Thomas. De ender 

imidlertid begge med at erkende, at de er homoseksuelle 

og lærer at stå ved sig selv og deres seksuelle ønsker. 

 
 

 
 

Rasmussen, Bjørn : Huden er det elastiske 

hylster der omgiver hele legemet  
Gyldendal, 2011. - 92 sider   

Eksperimenterende roman. Bjørn er 15 år og bor på en 

rideskole i Vestjylland sammen med sin depressive mor 

og to ældre brødre. Han forelsker sig i en 20 år ældre 

mand, som han udvikler et sadomasokistisk forhold til. 

Hans seksualitet og forelskelse er uforløst,og om dette 

kredser hans tanker 

 

 

Saalbach, Astrid: Fordrivelsen  

Gyldendal, 2011. - 332 sider   

En mand kommer ud for en alvorlig ulykke og ligger i 

koma i lang tid. Derefter er hans liv forandret for altid - 

og han ved ikke hvorfor. 
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