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Ny bog fortæller om vejen fra
homoskandale til homoparade
Pride-ugen begynder den 12. august - samme dag som denne bog
udkommer. Bag den farverige fejring af lighed og mangfoldighed
ligger en lang og broget historie. En historie om lange fængselsstraffe
til homoseksuelle, diskriminerende lovgivning og nærgående
onanibetjente. Men også om sejre, om større accept og om et Danmark,
der i 1989 blev det første land i verden til at indføre registreret
partnerskab. Bogen opruller Den store Sædelighedssag i 19061907, der afslørede et stort homoseksuelt netværk i København, og
følger derfra udviklingen frem til nutiden, hvor især homoseksuelle
familierettigheder har været et omdiskuteret emne. De sidste 100 års
dansk homohistorie viser sig ikke at udgøre kontinuerlige og entydige
landvindinger, men at være fuld af skæve indslag og mærkværdige
begivenheder, som gør historien mindre straight, end man skulle tro.

Forfatteren siger:

AA RHU S U NI V ERS I TE TS FO RLAG

”I dag er bøsser og lesbiske ikke sociale outsidere, men inkluderede medborgere med krav på beskyttelse, ligestilling og respekt. Man ser ofte 1900og 2000-tallets homohistorie som ét stort og konstant fremskridt. Dette
perspektiv overser dog, at dansk homoseksualitetshistorie også er fuld af
historiske tvetydigheder og modsatrettede tendenser, som på forskellige
måder komplicerer fremskridtsforestillingen.”
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Niels Nyegaard (født 1988) er ph.d. i historie fra Aarhus
Universitet og prisvindende forsker for sine studier af forholdet mellem køn, seksualitet, medborgerskab og statsdannelse. Niels er for nyligt startet som postdoc på Universitetet i Oslo.
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danmarks
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Dyst!, materiale på danmarkshistorien.dk og kronikker i
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