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Lesbisk kærlighed. Fokus på en minoritet Tabita Wulff Hent PDF "Mytedannelser, fordomme og falsk

romantik har sløret vor viden om lesbisk kærlighed. Denne bog forsøger at lette sløret ind til en verden, kun
de indviede kender. Den er skrevet for og om det tavse mindretal, som samfundet har givet mundkurv på. Til
alle jer, der af angst for følgerne ikke tør fortælle familie, venner, kolleger og naboer, at jeres følelser godt
nok er anderledes, men lige så ægte, stærke og almindelige som majoritetens pardannelse." Sådan skriver

Tabita Wulff i forordet til sin bog "Lesbisk kærlighed", hvor hun sætter fokus på en minoritet, der ikke nåede
at frigøre sig under den seksuelle revolution i 1960‘erne. Hendes bog fra 1973 giver et spændende indblik i
samtidens vilkår for lesbiske, samtidig med at den takler konflikter, som altid vil følge med personer, der står
uden for den seksuelle majoritet - uanset samfundets tilstand. Tabita Wulff er en dansk forfatter og journalist,
som er kendt for sit meget store fokus på blandt andet helse og urtemedicin. Hun har udgivet mere end et
dusin bøger i forskellige genrer om emner så forskellige som rygestop, naturmedicin og cirkushistorier.

 

"Mytedannelser, fordomme og falsk romantik har sløret vor viden
om lesbisk kærlighed. Denne bog forsøger at lette sløret ind til en
verden, kun de indviede kender. Den er skrevet for og om det tavse
mindretal, som samfundet har givet mundkurv på. Til alle jer, der af
angst for følgerne ikke tør fortælle familie, venner, kolleger og
naboer, at jeres følelser godt nok er anderledes, men lige så ægte,

stærke og almindelige som majoritetens pardannelse." Sådan skriver
Tabita Wulff i forordet til sin bog "Lesbisk kærlighed", hvor hun

sætter fokus på en minoritet, der ikke nåede at frigøre sig under den
seksuelle revolution i 1960‘erne. Hendes bog fra 1973 giver et

spændende indblik i samtidens vilkår for lesbiske, samtidig med at
den takler konflikter, som altid vil følge med personer, der står uden
for den seksuelle majoritet - uanset samfundets tilstand. Tabita Wulff
er en dansk forfatter og journalist, som er kendt for sit meget store
fokus på blandt andet helse og urtemedicin. Hun har udgivet mere



end et dusin bøger i forskellige genrer om emner så forskellige som
rygestop, naturmedicin og cirkushistorier.
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