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SKØNLITTERATUR:
ROMANER,
NOVELLER &
TEGNESERIER

B

Åbmhamowitz, Finn: Smertens mester. - Københaw : Gyldendal, r9g5- - zSg s.

Herman Bang er næmst flygtet-fra det københawske snæversln til Paris, hvor han lever i et par år fia rg93. Her møderhan bl'a' sophus claussen og andre skand.inaviske kunstnere. Bang år et genr"-b*d so* ios-t-ktør afbl.a. Ibsen ogStrindberg, men hans eget skriveri er en bitter fiasko.

L

Adams,Richard:Maia:bogr-4.-København:peterAsschenfeldt, tgg7.-293+322+3zo+327s.(Org.England
1984)

I fantasilandet Bekla udlejes slavinden Maia som prostitueret ved hoffet. Her bliver hun også brugt til at udspionere deoprømke provinser. Hun må igennem en masse dramatiske begivenheder, før hun kan gen"foreneJ^ea sio elstedeOccula. Findes også i en r-binds udgave.

BL

Ælen, Charlotte Vale: Mod til at elske. - Københaw : Winpocket, 19g5. _ 269 s. (Org. USA 19g,

sara indleder et forhold til den biseksuelle simon. De har begge sært ved at indpasse hans seksualitet i forholdet.

T

Almqrist, carl J' L : Dronningens juvelsmykke eller Azouas tazuli Tintomara: beretning om begivenhed.erligefør,under og efter kong Gustav III's mord: romm i rz bøger. - Københarn : cyraeffi 1977. - z8z s. (org.
Sverige 1834)

o^m b-egivenheder før, under og efler morclet på Gustav IrI vetl maskeballet i 1792. Romanens centrale skikkelse er dengådefulde, androgrne og måske tvekønned.e rntomara, som driver både mænd og krinder i døå;på grund af uly1kelig

3:'111:j:*"rt"-ordet 
er brot kulisse for en dramatisk historie om passion og vinvid brandt en g;rpp" org"mennesker.

L

Alther, Lisa: Andre kvinder. - Københam : Gyldendal, 19g6. _ 3zz s. (Org. USA 19g0

Mødet mellem den unge caroline og hendes 3o år ældre og heteroseksuelle terapeut Hannah. carolines udvikling følgesgennem terapien frem til den uundgåelige forelskelse i Hannah.

L

Alther, Lisa: Fem minutter i himlen. - Københaw : Gyldentlal, 1995. - 349 s. (Org. USA tggS)

En fortælling gennem 3o år afen læbisk kvindes liv med rennessee, New york cityog paris som de ydre mmmer.



=

L

Æther, Lisa: på fast grund. - Københaw : Gyld.endal, 1990. _ 392 s. (Org. USA 1990)

En kvindelig fotogmi der er træt,af sin New Yorker tilværelse, bosætter sig i en lille landsby i vemont. Hendes miljøskifisætter forholdet til en nær veninde på en hård prøve.

L

Ammitsbø,, Iåila: Livet i landet Grotesk: erindringsromm. - S.l. : Book on Demand, 2oog. - 260 s.

Drengepigen Laila vokser op i en landsbypå Nord.falster. Tidligt finder hun selv og opgivelserne ud af, at hun på en elleranden måde er anderledes' Hendes mo. 
". 

p.vu"r. r.,uuliåfå"oån".u. t;"**;#*;;;;ritilregnelighed. Efteren angst- og konflikfl'ldt bamdom tør laila åprør både i sk;le;og i hjemmet og flytter som r6-årig hjemmeria. Et par årsenere går hun ind i et forhold lilden z å. ældr" tæoe, de. rir", .r"g_ut r*." u[oholiker og psykisk syg. Da dette forholdgår i stvkker, er raila 33 år, og sulren 
"R*rv" opt"u"i.* r"rrg;1,r, ,ig a"rfor ud i derl;;";;iåmom,jø. Endeligskal den spildte ungdom opleves, og lir"t .Ur fo. ulro. iif lib"ilrr*...

L

Baidel, lola: Sløjfer: et radiohørespil. _ Københam ; ICitrose, 1987. _ 40 s.

::#[J;|"fi]:,*i*tffnskabeller 
rettere kærlighedsforhold. Da den ene år er forhold rir en mand, opsrår der

B

Baldwin, James: Lige over mit hoved. - Københaw : Forlaget Danmark, 19g1. _ 4g3 s. (Org. USA 1979)

Den sidste roman fra Baldwin- Den verdensberømte sorte gospelsanger, Arthur Montana, blirer sammen med sin familieog venner fulgt igennem 3o år' Der er lagt Egt på ham mi.iår.k" ,adtring blandet med religion, følelser og erotik.
B

Banville, John; Den urørlige. - Københaw : Forum, 1997. - 3go s. (Org. England 1997)

Nøgleroman om den homoseksuelle direktør for kunstskattene i det engelske kongehus, Althony Blunt (1907-19g3), som
Ir'HfiU ffff#:v 

afsløret som "den Serde mand i";;;';;;* 
"*turt" 

.prÅ.i,g, 
"o- 

i,-i,i-!-Lrur"a" ru.g"..,

BL

å:1ff#:::r'edemandens 
datter: en &agikomisk familiehistorie. - Københaw ; carlsen, 2oo7. - 232 s.

En grafisk roman fortalt af den lesbiske Alison, som kredser om sin opvækst i en merikansk lilleby. centrm forhistorien er faderen' som ud over at Ee skolelærer også e. uy"ra iaa"-*a. Han er ikle slrderlig slmpatisk ellernogen kærlig far' En forklaring liggerbl.a. i hans undåryta" ilr-"*t"-"[,"1 og ulykkelige forelskelær i unge mænd.
B

Behn, Ari: Baggård. - Københaw : Tideme Skifter, 2oo4. - 2g2 s. (Org. Norge 2oo4)
Ægtemanden til den norske prinsme Martha lader i sin roman en ung blond nordmand. rejse til ranger, hvor hanpiaceres i det Iegendariske, harvdekand"or" br..;;iri;:';'itåffi,il,rrr t urrforfa*ere som Kerouac, .tsowres,

"1å'l;,iilå?il:å::s 
§mo ardm ukkerknardtlrtrække'iui æ r*n**,a;;il;;;;;;;;.ivmeret,skuer

Bellow, Saul: Ravelstein. - Københaw : Schønberg, zoor. - e56 s. (Org. USA 2ooo)
En biografi mækeret som fiktion ow Bellovs gamle og afdøde ven, den politiske filosofog profesmrÆlan Broom. Hanur hyldet i de ærkekonservative kreds" i usa, 

"o- 
it ti -ått"i*f,"*til hrr" ho-or"l§ualitet.



B

BerB, Robert C.: I skildpaddens tid: romanbiografi. - Odeme i Mellemgaard,2oo4. - 6gg s.

Bobby kæmper med sin seksuafitet 
99 

afsøger alle mulighederne parallelt med d.e store begivenheder i sidste halvdel afdet zo' århundrede. Hans identitet bri*. *".u og -u."'ur";;å, og næmest slmbolsk kryber han under sitskildpaddessold og holder sig til den pluto"i"k";;;li1;;.'iJå,,"r"o 
". 

orrå kendt som Martin Elmer.
L

Bertelsen, Amette; Kærlighedens veje. - Hadsund : Falkenl6we, 1998. - rzg s. (Lesbos serien)

:å*låtJ"#Hffi:ffiX,",1t;t 
u' tt''" 

'"""pteret 
af omverdenen som læbisk - og samtidis sennem et tempifortØb

B

Bjelke, Henrik Første person ental. - Fredensborg ; Arem, 196g. - 199 s.

Noveller fua 6o'ernes Københaw De skildrer en ung studerende mand - Æbert Ingelmeister - som forgæves forsøger at
åå"::X1:* 

*<Ire' Han længes e{Ie. to.eoing", ;rJ eo unJ.o -roa, -"n forstår ikke at engagere eller involvere sig

L
Boije afGennås, rouise: s(iemer uden wirnren. - Københaw : Aschehoug, eoo3. - 554 s. (org. sverige 1996)
sophie er i 3o'eme, selvsikker, lykkelig i sit ægteskab og en kendt med.ieperson. Men så forelsker hun sig i en andenhvinde - en radikal feminist - og truad iør hun"sål

B

Booth, Martin: Hiroshima Joe. - Århus : Klim, 19g9. _ 45S s. (Org. USA rgg5)

Fra krigshelvedet under z' verdenskrig,avor Joseph sandinghm befries fra enjapansk fangelejr. Tilbage i Hongkong

:1?.iiL1":.iffi?:tg 
slavelignende tilvæ."I"" ;h";l;;r?iu"n og 

"r.1". 
d rine"r"i."i r.ån"i. r.us, som nu er

L

Bowles, Jane: To seriøse damer. - København : Munlagaard/Rosinante, 1993. _ 234 s. (Org. USA 1943)
De to veninder' Miss Goebells og Mrs copperfield, bryder begge med deres stille liv på hver sin måde. Mrs. copperfieldforlader leks sin ægtemand på 

'en 
rejs" tit punu*u, aå h*-?J* a"o .panske pacifica på et lokalt bordelhotel.

B

Boyle, T. Coraghessan: Inderkredsen: roman. _ Københam : peoples press, zoo6. - 395 s. (Org. USA 2oo5)
Dokumentari§k roman om Alfred Kinsey og hans arbejde med at afdække den amerikanske befolknings seksualitet.Historien foftæUes af John Milh som biir* *.i"**i". «irlJ ]ie l.n pu.ioa" også hans elsker. Filmatiseret.
L

Brantenberg, Gerd: Egalias døtr.e : en roman. _ København : Hønsetryk, 19go. - 125 s. (Org. Norge r97)
En satidsk utopi om randet Egalia, hvor kvindeme har magten. Mændene undertrykkes på a,e områder. Denneomblttede historie viser patriarkatets absurditeter.

L

Brantenbert, Gerd; Rejsjer ford.ømte! _ Københam : Carit Antlersen/Finn Suenson Forlag, 1974. - 133 s. (Org. Norge

I ligefrem og humoristisk fom beskrives vilkårene for lesbiske i et samfund domineret afheteroseksuelle.



B

Brokken, Jan: I digterens hus: romm. _ Århus : Turbine, 2o1o. - 436 s. (Org. Holland zoog)

Biografisk rcman om den russiske, lrassiske piauist youri Egorov, der i 1926 flygtede til vesten på grund afsinhomoseksualitet' Med base i Amterdm lever han da vildeåg rrlgio.t" tiu -"a sex, druk og stofier. smtidig bliver hansstore kunstneriske ambitioner bragt til fuld udfoldelse, inatl friuåitteo rægger en kraftig dæmper på den virtuosemusikers drøm om berømmelse og llihed.

Brovst, Bjame Nielsen: Lysnatten. _ København : Grevas, lgZL. _ 122 s.

Efter studentereksamen vil Mogens læse til skuespiller i Københan.-Læreren er en åbenlys bøsse, som Ønsker at prægeden unge elev' Det antvdes, at Mogens er aroeligt åispone."i, ioÅi raa" øa"ren og bedstefaderen var homoseksuelre.

L

Brom, Rita Mae; Anderledes. - Lindhardt & Ringhof, rggt. - 217 s. (Org. USA 1973)

Molly Bolts fandenivoldske beretning om-sin opvækst i trange kår rundt om i usA. Rapkæftet, antiautoritær, velbegavet -og ikre mindst lesbisk - kæmper hun sig frem til en unive.si"tets-uidaroelse. rirdu. i {1".";;;;;;;. 
-'

B

Bunoughs, William: eueer. - Københam : politisk Rery, 1995. - 142 s. (Org. USA r9g5)

skrevet for mere end 4o år siden lå denne bog i kultforfatterens skrivebordsskuffe, hden den blev udgivet i rggo,erne iuSA Der ertale om en delvis selvbiografisk rcman om en br".", 
"o- k -p.. både med stoffme oj?io ia"ntit"t i1950'emes usA og Mexico' Lee møderden kønne, men be.egoende Ælertoo, som tager med iod ijungien påja.. efter detnarkotiske stof yage. Inkl. essay af paul Bowles: ,,Burrough"; ir;.."

B

Cmeron, Peter: Weekend. - Københan: Munksgaard/Rosinante, 1995. _ 2tg s. (Org. USA 1gq4)

Fortid og nutid blandæ på en foruroligende måde, da tre venner samlæ efter et dødsfald. Den afdøde var elsker, bror ogven" At han døde afaids, stiller en masse spørgsmål til de efterladte.

B

Carson, Anne: Selvbiografi i rødt: en versroman. _ Københaw : Gyld.endal, 2ool. - 25o s. (Org. Canada 199g)

I versefom krydser romanen en nutidig homoseksuel tmgedie med den græske digter stesichoræ' klassiske my,te omHerakles' drab på det røde vingede uh1æ Geryon. I den m"ode.n" ioi*ltiog u. aer tale om en romance mellem den usikreog til tider næsten autistiske outsider Geryon og en tlrenatt et Ue.aHes i læae4at<te.

B

Chabon, Michael: pittsburgh-mysterieme. _ København : Lindhardt & Ringhof, r9gg. - z6r s. (Org. USA 19gg)

Efter at have afsluttet college bruger unge Art-sommeren til at gå på oprl-agelse i vokenlivets mysterier. Han drages ind iet spændende' anderledes mi§ø, hvor der også er muJigh"cl fo."ny'e reoskaber og forelskelser i andre mænd. Filmatiseret.
L

Clod, Bente: S5ru sind. - Ibbenhaw : Gyldendal, 1980. - 24S s.

Romanens lesbiske forfatter er aktiv i kvindebevægelsen og skriver samtidig på en rcman om et dansk ø-matriarkat.
L

clod, Bente; undemejs: beretninger fi:a de siilste års indre landskaber. - Københaw : Gyrilendal, 197g. - 123 s.
En samling noveller og digte. Mindst to af novelleme har et lsbisk tema.



L

Clo4 Bente: vent til du hører mig le. - Københaw : Gyldendal, 1983. - 3o3 s.

En "slægtsromn" om 3 genemtioner af kvinder. Historien tager sit udgangspunkt i kvindeutopien fia romanen "Syv

sind", idet de to unge døtre Kim og Gitte deltager i opbygningen af kvindesamfundet på Mølleø.

L

Cæ, Jonathan: Søwens hus. - Københaw : Munksgaard/Rosinante, 1998. - 306 s. (Org. England r99z)

Satirisk roman på to forskellige tidsplan, 1984 og 1996. En flok studenterkamemter er alle stærkt optagede af
fomkellige aspeker afsøm. En central pereon er den narkoleptiske Samh, som i 8o'er historien forlader Gregory til
fordel for Veroniæ.

B

Coilard, Cyril: Vilde nætter. - Valby : Borgen, 1993. - 238 s. (Org. Frankrig 1989)

Selvbiografisk roman om en søgende hiv-positiv parisisk filmfotograf. Han elsker på samme tid en 17-åri8 pige og en ung

mand. Filmatiseret med forfatteren som instmktør og hovedrclleindehaver.

B

Cæper, Dennis: Min løse tråd. - Københaw : Tiderne Skifter, zoo6. - 142 s. (Org. USA 2oo2)

lårry er en teenager, der kæmper med sin seksualitet og en seksuel betagelse af sin lil]ebror. Samtidig er han

følelsesressigt hæmet og næmest upåvirket af alt, hvad der foregår omkring hm. Ved romanens start hår han fået

Soo dollar af en ældre studerende for at slå en medstuderende ihjel og å fat i hans notesbog. Det virker enkelt nok, men

da larry dykker ned i notesbogen, bliver det pludselig kompliceret.

T
Crcss, Donna Woolfolk: Pave Johmne: en ronan. - Århus : Centrum, 1998. - 469 s. (Org. England 1996)

Johanne fra Franken udgiver sig for at være mand og bliver munk og læge, mens hun samtidig dlrker kærligheden til sin
ungdoms elskede. Men prisen for at fomægte sin kvindelige identitet er høj, og snart må Johanne fravælge kærligheden

for en lovende karriere i Rom, hvor hun ifølge sagnet senere vælges til pave i år 853. Filmatiseret.

B

Cunningham, Michael: Et hjem ved verdens ende. - Københaw : Gyldendal, 1992. - 364 s. (Or8. USA r99o)

Bobby og Jomthan har et forhold i teenageårene. Senere i r98o'erne flytter de sammen i NewYork med den noget ældre

Clare. Jonathan er nu blevet bøsse - og da Clare og Bobbybeglnder et forhold, er der lagt op til en speget trekant.

Filmatiseret.

B

Cunningham, Michael: Kød og blod. - Københam : Munksgaard/Rosinante, 1996. - 446 s. (Org. USA 1995)

Stassos kommer fra Grækentand til USA i 195o'erne. Han bliver en del afden amerikanske drøm, men lykken følger ikke

med. Ensomhed, fordome, uforløste længsler og vold mmmer familien. Ligheder og forskelle mellem homo- og

heteroæksuelle er et gennemgående tema i romanen.

L

Cunningham, Michael: Timeme. - Københaw: Gyldendal,2ooo. - 178 s. (Org. USA 1999)

Roman med tre sceneskift, som alle kredser om forfatterinden Virginia Woolfs roman Mre. Dalloway. Scenerne skifter i
tid og sted mellem tre kvinder: forfatteren, læseren og hovedpersonen, som er en lesbisk kvinde, som færdes i go'ernes

merikanske aids-miljø. vandt Pullitær-pris og er filmatiseret.



L

Darling, Julia; Krokodillesuppe. - Københaw : Samleren, zooo. - 331 s. (Org. England r99g)

Bamdomen bar præget af en fråværendeår, en psykisk syg brcr og en neurotisk mor. Nu er kvinden Gert i 3o,eme ogprøver at finde sig selv' Hun forelsker sig tl-a. i en anden kåide og lirer til sidst ut l"r" -uJ ro.tla*. uugrg".
B

Davis, Christopher: philadelphia: roman. _ Københaw : Vinten, 1994. - 2o2 s. (Org. USA 1994)

En ung ambitiøs advokat har ikke haft problemer på sit arbejd.e pga. sin homæeksualitet. Men da han bliver syg afaids,overreagerer hans arbejdsgiver, og der bliver en retssag. FilrnatisÅet og Oscarbelømet.

L

Deforges, Regine: Marie og Marguerite : en kærlighedshistorie. - Københaw ; per Kofo4rggz. - 143 s. (Org.Fmnkrig r986)

Brewoman om kærlighedsforholdetmellem to gifte franske arbejderkvinder i årene r9o3-o4. Tid.ens samfunds- ogseksualmoral skaber problemer for de to l«indus kærlighed.

B

Donoso, Jos6: Stedet uden grænser. - Århus : Klim, rg9o. - 127 s. (Org. Chile 1965)

I en afsides, betydningsløs chilensk landsby, hvor bordellet er centrum,levermemckeme på deres drøme - imellemvirkelighedens-hårde stØtl. Midtpunktet erManuela, en miauuteoa" r*ioio tøse - ,,loæ" 
- med en fortid. somdragstjern€. Filmatiseret.

B

Duncker, Patricia: Forhekaet afFoucault. _ København : Erlandsen, 1999. _ tg9 s. (Org. England 1996)

Halvdokumentarisk rcman om forholdet mellem den rranske foråtter paul Michel og filosoffen Michel lbucault, som detafdækkes afen ung engersk litteraturstuderende, da han finder paur på et fransk sindssygehospital.

B

Dums, Marguerite; Med bIå øjne, sort hår. - København : Gyldendal, r9g7. - rrg s. (Org. Frankrig 1986)

En kontrakt indgås mellem en ung rig homoseksuel mand og en smuk pige, hvorefter hun skal bo sammen med ham. Deer bundet smen af deres forelskelse i den same mand.

B

Eisen-hardt, Jens; Englen d.er blev menneske og andre bøssehistorier. - Holbæk : Coq, r9g3. _ rzg s.

vame hverdagshistorier fra bøsselivet i storbyen og provinsen. Der er sat fokus på den midald.rende bøsse og hansvirkelighed.

B

Eisenhardt, Jens: Kim, min elskede. - Københaw : Borgen, 19gl. - 141 s.

Eisenhardt, Jero: Køtere i natten. - Københaw : Borgen, r9gz. _ r57 s.

To romaner om kærligheden mellem en ungdomskolelærer og en af hans mandlige elever. Efter skolen fl,tter de tosmmen, men foskellen i alder og baggrund giver problemer fforholdet.



B

Ekuni, Kaori: Blink blink. - Københam : Bazar Forlag, 2006. - 187 sider (Org. Japan 1991)

Shoko og Mutsuki er på overfladen et t,?isk ungt japansk ægtepar, men de har dannet et ss-løst fællesskab som væm
mod omgivelsernes snagen i deræ hemeligheder. Hun er psykisk ustabil og alkoholisk - han er homoseksuel med sin
gamle drengekæreste i baghånden. Filnatiseret.

B

Elmer, Martin: Et sikkert sted at være. - Gentofte: Tellerup, r98o. - r59 s.

Ved skilsmissen fik Tony forældreretten og bor derfor nu samen med sin søn Robin. Da han prever at sl!,ule sit forhold
til en anden mand, giver det problemer i den lille familie.

B

Elmer, Martin: Hetz. - Københam : Jespersen og Pio, 1981. - r23 s.

En ung gmnasielærer bliver afsløret som homoseksuel i den lille provimby. Det skaber stor røre blandt forældrene, og

selv om eleverne bakker ham op, får det tmgiske konsekvenser.

L

Enquist, Per OIov: Tribadernes nat : et skuespil. - Københaw : Samlere\,1975. - ror s. (Org. Sverige 1975)

Forfatteren Strindberg og hans hustru er sammen i Københaw for at arbejde med et skuespil. Hustruen, Siri von Essen,

inclleder et kærlighedsforhold til den unge skucpillerinde Marie David for øjnene afStrindberg, som betragter dem med
afs§.

T

Euginedes, Jeffrey; Middlesex. - Københaw : Gyldendal, 2oo3. - 5Bo s. (Org. USA 2oo2)

Opdraget som pige finder Callie i teeenageårene ud af, at hun nok mere er en dreng- Socialt skifter hun køn og naw til
Cal, og efter en diplomatisk kariere sidder han nu som 4o-årig i Berlin og fortæller sin historie. En slægts- og
kønsfortælling om at flygle fra definitionerne for at finde sig selv. Pulitzer-prisvinder i zoo3.

L

Faerber, Regina: Mod nye horisonter. - Københam : Somer og Sørensen, 1994. - r48 s. (Org. Tyskland r99z)

Charlotte på 16 og Laura på 35 forelsker sig. Det lesbiske forhold og den store aldersforskel giver problemer, bl.a. fordi
Charlottes forældre er be§mrede og skeptiske.

B

Fante, Dan: Engle hr ingenting i lomeme. - Københaw : Forlaget Per Kofod, zoo7. - 198 s. (Org. USA 1998)

Den biseksuelle telefonsælger Bruno Dante har drukl<et det hele op, hver en øre og til bunds hver gang. Smmen med sin
nølende hustru rejser han til sin berømte forfatterfars dødsleje i Californien. Herfra forsætter han sin nedtur med masser
afsprut og despemt .

L
Flagg, Fannie: Stegte grønne tomater. - Københaw: Erlandsen,2ooo. - 872 s. (Org. USA tq8Z)

De to veninder Idgie Treadgoode og Ruth Jamieson elsker himnden trods deræ foskelligheder, og sammen driver de
Whistle Stop Caf6 i Alabama, som også er omdrejningspunket for den aldrende Ninnys beretning til Evelln om de
stærke og erkendende oplevelser i 193o'emes USA. Filmtiseret.



B

Fmnk, Mels: Livet i tropeme: metaforismer. - Københaw : Samleren, 199g. _ 152 s.

Essays' aforismer, erindringsskitser og artikler, som tilsammen danner en helhed til bækrivelse afkunstens oglitteraturens væsen' Nogle afde siilsteselwenser involvere. tårt"lt". 
"g 

u.righedsforhold til andre mænd.

B

Friis, Per Henrik: pterodaktylos: roman i digt og prosa. _ Holte : Socpol, 1996. - g4 s. : ill.
DiSe og prosa, som tilsmmen danneren roman i meget perconrig stil. i centrum er en mand, som er bøsse og megetvelbekendt med sex, stoffer og psykiatriske hospitaler."

L

F)nne, Birte: Anne og Kirstine. - Københaw: Rlodos, 19g6. - r39 s.

Handlingen udspilles i middelalderen. En kærlighedsaffære mellem to kinder mmenkæds med en hekeproces, hvorden ene kvinde står anklaget og troes med at blire brændt på bålet.

I,

Gadmar, Grete; Gerd! portræt afen kvinde. - København : Hønsetryl! 19g2.

Gerds.voldsomme frihedstrang knuser drømmene hos de mennesker, hun dmger
elskerinde Sally. Delvis samhørende med Sally (19g3).

L

Gadmar, Grete: Sally : portræt afen kvinde. - Københam : Hønsetryk, 19gS. - 124 s.

sally er nu rig og uafhængig. Hjemvendt til Danmark mindes hun længselsfuld og bitter sin elskede Gerd. Den ungekrinde Lis bliver en erstatning, men hun viser sig alligevel itr." 
"i"*." "ot. 

oelvis samhørende med Gerd (r9gz).
L

Galg6czi, Ezebet: Inden for Iovens grænser. - Københaw : Erichsen, 19g6. - 161 s. (Org. Ungarn lgSo)
Kritisk skildring af forholdene i ungam i rg5o'erne. De politiske forhokl sættes i relief af den skæbne, mm ramer enung kvinde, der som kritisk journalist og lesbisk er på kant med sa-furdets nomer og ranmer. Fihnatiseret.

L

Gearhart, sally Miller: Kvindebjergene: fortællinger og eventF. - Københaw : Tid.erne skiftel 1982. - 224 s. : il1.(Org. USA 1978)

I§usi Frasteins oversættelse tager den amerikanske forfatter og ali:tivist læseren ind i et univers, hvor kvinderne iKvindebjergene kæmper forjordens overlevelse i umarbeja" JJ llitau*ora"n". ru"r.to.uye* jut.ia.tut.t 
"industrikultur truer fællesskabet og smarbeidet.

B

:j;ft*x]- 
Fordømt af regnbuen : en noman om digteren Arthur Rimbauds liv. - Københam : §chønberg,

Den unge franske diEter tages under kæ:fu behandling afden §ndige forfatter Rolfcjedsted, som gennem årene harstået for.en lang rekke genudgivel*r ar.nituaras noveær.t"i. då,ua u.kriver Rimbauds opvækst som et

;:liil:i::jj- 
t 
"n 

typisk Iandbofamilie og hans korte, me" rr"nie" 
"g 

a*-rtiske forhold til den noget ældre diger

lM s.

bl.a. srigerinden EIi og den tidligere



L

Glaister, Iæsley: Pærelet. - Københam: Lindhardt og Ringhof, 1998. - e38 s. (Org. England r99g)

Efter faderens selmord læser den midterste datter Zeldå hans dagbøger fra enjapansk krigsfangelejr og begmcler at
foretå de tmumer, der martrede ham livet igennem og forl§?kleile børnenes opvækst og senere tilværelse: et lesbisk
kærlighedsforhold, psykiske traumer, bøms grusomhed og børn/forældreforhold og ikke minilst fortielser.

B

Gomez-Arcos, Agusin: Det kødædende lam. - Københaw : Gyldendal, tg77. - 212 s. (Org. Frankrig 1975)

Foruden at være en politisk roman om det fascistiske Spanien er denne bog også en skild.ring afto brødres meget hed.e og
grænseoverskridende kærlighedsforhold.

B

Gomez-Arcos, Agustin. Manden på knæ. - Københam : Gyldendal, r99t. - zi3 s. (Org. Fmnkrig t9g9)

En ung spansk minearbejder ender som tigger i Madrid efter at have erfaret, at det er muligt at bryde ufl af ile sociale
rammer, han er født og opvokset i. Det intime forhold til barndomsvennen Femin er et afhans sidste kærlige
holdepunkter.

BI,

Green, Jane: Kærlighed og venskab. - København : lademann, 2oo2. - 316 s. (Org. England zooo)

Simon er bøsse og leder efter en kæreste. Han intereserer sig for uheldige Will, og da denne bliver syg afaids, la6er han
sig teste - og er hiv-positiv. Det kommer som et chok for Simon, som tidligere mistede sin kæreste Jake. Efterhånden
accepterer han situationen og møder den forstående mand Poul. Romanen foregår i en snæver vennekeds i london,
hvor også Portia og Ingrid finder sammen.

L

Grønbæk, Karen Marie: Mellem jasminer: en fortælling om at blive den man er. - Vojens : Grønbæks Forlag,
2OO5. - 1O2 S.

En forlælling om drengepigen Hannahs lange vej til selverkendelse om sin seksualitet og id.entitet. Efter at have levei et
dobbeltliv i mange år springer hun først i en sen alder ud for sine omgivelser og forældre.

B

Grønlykke, Maria: Sølmanden: romn. - Københam: Gyldendal, zoo8. - zz9 s.

Willim Dahl er drømmer og samler. Pligten gør ham til sølwareåbrikant, men han føler sig bestandig udenfor, især da
han erkender sin homoseksualitet. Som gammel bliver han provinsbyens æresborger og spørger sig selv: Hrad nåedejeg
egentlig?

B

Guibert, Heru6: Til den ven, der ikke reddede mit liv. - Københaw : Tiderne Skifter, 1993. - zr4 s. (org. Fmnkrig
1990)

For at kunne se sin egen angst i øjnene beskriver forfatteren vennen Muzils sygdom og død afaids. Forfatteren har
nemlig samme sygdom og kan bruges vennens historie i sin egen erkendelsesproces.

L

Hansen, Annelise: Cadenza de Inganno: skæbnefortællinger. - S.l. : Eget Forlag, 1996. - 73 s.

Den ene afto fortællinger, "Baronessen", handler om to kvinders fordælite kærlighedsforhold og livet omkring dem i en
sydengelsk landsby.



L

Hansen, Alnelise: Den smertefulde vej: novellesanling. - S.l. : Eget Forlag, 19g5. - 61 s.

r5 små fortællinger, som med forfatterens ord skal å læseren til at foretå, at de følelser, "der ligger til grund for lesbiske
kærlighedsforhold, er de samme som de følelser, der ligger til grund for kærligheden mellem rn'a"nd og l«.inde,,.

B

Hansen, Uffe Bjørn: Hjerte stop. - Københaw : Rhodos,19g4. - 176 s.

Jørgen forelsker sig i den svenske og lidt yngre Bjørn, der for ham virker tiltræklende anderledes end bøsser er flesi.

B

Haruey, Andrew: Brændende huse. - Viby J. : Centrum, 19g7. - 243 s. (Ory. England 19g6)

Haney, Andrew: §pind" - Viby J. : Centrum, 198g. - 2r4 s. (Org. England r9g7)

To smhørende romaner om en ung homoseksuel forfatter, som diskuterersin netop afsluttede roman med en aldrende
fllrninstruklør. Medens de sammen gennemspiller scener fra romanen, foruandls d-em følelær gradvist for hinanden. I
z. del er en fælles veninde også med i deres meget filosofiske og personlige brervekslinger.

L

Heller, Zoe: Skandalen. - Københaw : Lindhardt og Ringhof, zoo5. - zz9 s. (Org. England zoo3)

Gennem Barbam bliver veninden Sheba's historie fortalt: venind.en bliver som 4o-årig skolelærer forelsket i sin t5-årige
elev Steven, og det kan naturligvis kun ende i en skand.ale. En udvikling hvor Barbara relger at spille flere roller.
Filmatiseret.

L

Highsmith, Patricia: carol. - Københaw : Gyldendal, 1992. - 3r5 s. (org. usA r991 - udkom r. gang i r95z under
pseudonlmet Claire Morgan)

Mødet mellem den sofistikerede Carol, gifl og mor, og den rg-årige Therese bliver indle6ningen til et stomfuldt, men
lykkeli$ kærliShedsforhold. Er blevet omtalt som den første lesbiske roman i USe med en skkelig slutning.

B

Hollinghuret, Allan: I skønhedens qleneste. - Københaw : Gyldendal, zoo5. - 452 s. (org. Engrand zoo4)

Denne prisbelønnede roman foregår i 8o'ernes England, hvor den unge homoseksuelle Nick Guest fl]tter ind på
loftsværelset hos den ambitiøse politiker Gemld Fedd.ero og hans rige kone Rachel. Han bliverr.en aifamilien og hvinles
ind i ders selskabelige liv, samtidig med at han indleder et forhold til en millionær. Et forhold, som drastisk ændrer hans
liv- Filmatiseret.

B

Holrn, Otto: Alt har sin pris. - Københaw : primttry\ 1925. - 1oo s.

Historisk fortælling fra slutningen af rToo-tallet. Nils tager fra Danmark på opdagelse i Tyspand og paris. Det u6vi6er
sig til en emtisk dannelsesrejse for den unge mand, som foretrækker mænd frem for kvinder.

L

Holt, Anne: Mea culpa. - København : Gyldentlal, r99g. - zot s. (Org. Norge 1997)

På Mauritziu sidder Slnne og skriver på en bog om sit kærlighedsforhold til den noget ældre Rebecm. Med bogen
bearbejder hun den s§ld og de bebrejderser, som forholdets tmgiske afsrutning hu givet hende.



L

Inuk, [rtte: Sultekustnerinde. - Københam : Tideme Skifter, zoo4. - 35o s.

Selvbiografisk roman om den unge pige Charlotta, der siilst i Zo'eme flytter til Grønland, hvor hun slås for at finde en
plads til sig selv i livet og smfundet. Teenageårene præges af anoreksi, men også kærlighed til både drenge og piger.

BL

Inuk, lotie: Ventedage: roman. - Københam : Tideme Skifter, 1999. - r9z s.

Tomas er en ung italiener og bor i Berlin, hvor han prøver at blive forfatter. Han er også bøsse og har lidt kontak til en
tidligere elsker, den meget smukke Uwe. Tomas bliver imidlertid forelsket i en sigøjnerpige, som han mener at have

kendt i et ti«liigere liv.

B

Jelloun, Tahar Ben: Rejsen. - Københaw : Samleren, eooz. - 2SS s. (Org. Fmnkrig 2006)

En gnrppe unge ruroklanere med den veluddannede Azel i centm længes så meget efter friheden og mulighederne i
Spanien, at de hver især betaler den højeste pds for rejsen: deres sjæl, kultur, integritet. Azel samles op af den
homoseksuelle Miguel og deres liv vikles sammen i drømmen om nogel andet og bedre.

B

Jones, R. S: Frit fald. - Århus : CDR Forlag, tg97. - zo7 s. (Org. USA 1995)

Barsk historie fra nutidem USA om en yngre børsmægler, som rammes af aids- De forskellige stadier af sygdommen
skildres, og samtidig fortælles om den mnskelige proces for vennerne, hvis medfølelæ stilles på en umenneskelig og dog
helt dagligdags prøve.

B

Kaarsbøl, Jette A.: Den lukkede bog. - Københam : Gyldendal, zoo3. - 535 s.

Med kvinden Frederikke som centrum leges med tid og fiktion i et københamsk borgerhjem i slutningen af l8oo-taUet -
og senere igen i r93o'eme. Hun har et åbent ægteskab med den smukle fødselslæge Frederi\ som installerer sin
mandlige elsker i den store Bredtade-lejlighed.

B

Kampmann, Christian: Fomemmelser. - Københam : Gyldendal, 1977. - 2tt s.

Kampmann, Christian: Videre trods alt. - Københam : Gyldendal, 1979. - zzr s.

Kampmann, Christian: I glimt. - I(øbenhaw : Gyldendal, 1980. - 2S8 s.

Tre selvbiografiske rcmaner omkring en mands personlighedsudvikling. Den første om seh{ornægtelse og tidlige
homoseksuelle er{aringer. Den anden om at trække sig ud afet ægteskab med børn - og problemer i forholdet til en anden
mand. Den tredje bog er om engagementet i Bøssernes Befieisesfront (BBF), at "komme ud" afskabet og ffi nye venner
og visioner. Findes i flere udgaver.

B

Kampmann, Christian: Skilles og mødes. - Københam : Gyldendal, Lgg2. - 179 s.

I løbet af r4 tlage i slutningen af 198o'erne bliver aids en ubønhørlig kendsgerning for en lille kreds afbøsser og
heteroseksuelle. Romanen er udgivet posthumt på grundlag afet efterladt, ufærdigt manuskript.



B

Kirkskov, Morten: Kapgangr roman. - Københam : Gyldendal, zoro. _ 279 s.

I 197o'erns sønder Omme er Martins mor død kort før hans konfimation. Martin sørger over tabet og er samtidig
foryirret over sin spirende seksualitet. For selv om han er lun på veninden Kristine, haihan også hemelige eroliske
oplevelser med vennen Kim.

B

Knus, Jan: Tamburinmanden : roman. - Brabrand : Forlaget Rip Rap, 2oo4. - 339 s.

Med afsæt i v€nstrefløjstiden med forlag og kollekirer rejser 5 gmle venner gennem Jylland for at spred.e en sjettes aske
over vesterhavet. Det bliver både en rejse i fortiden - fra 7o'erne til go'eme - og i nutitlen bl.a. om mådet med ætiske
landevejsrøvere.

B

Krutsen, Per: Mordere. - Hillerød : Alma, 1996. - 22r s. (Org. Norge t9g4)

under lørdagsballet i forsmlingshuset i et nordnorsk fiskersamfund eksploderer de voldsome følelser. Det ,Tgstebæætningsmedlem på den lille hvalfangerbåd har et forhold til en anden ung f1r, men en gift mand med undertrykte
homoseksuelle følelser skaber problemer for de to unge.

B

Koplev, Kjeld: Den kinesiske elsker. - Københaw : Aschehoug, 1gg7. _ 2gB s.

En 5o-årig danskjournalist må tage både sit professionelle og private liv op til wrdering, da han hopper på en plantet
historie om Kinas udenrigspolitik og samtidig får konstate."t nid" i odb*d.

B

Kmcht, Christian: 1979: romm. - København : politisk Re!y, 2oo4. _ r35 s. (Org. Tyskland zoor)

Lille roman i to halvdele. I første del tager fortælleren med sin samlever til Iran for at opleve det dekadente Iiv i Teheran i
1979, lige før og efter kuppet mod shahen. Den ene afde to mænd. d.ør under turen, og i rcnanens z. halvdel er
fortællerens oplevelser fra en kinesisk fangelejr.

B

Kureishi, Hanif: En forstadsbuddha. - Københaw: Samleren, 1991. _ 322 s. (Org. England r99o)

I en blandet engelsk/indisk familie lever Karim i hahferdserne i en forstad til Lond.on. Hans voksende erkendelse afsin
homoseksualitet er blot en afåcetterne i d.et modsætningsfyldte og grotesk morsomme familieliv. Filmatiseret.

B
Krinig, Ralf: Al magt til bøsseme. - Københaw : Bogfabrikken, rg93. - 64 s. : ill. (Ort. Tyskland r99B)

Tegneserie. Med afsæt i tre historier fra den berlinske bøssesubkultur fortælles vittigt og skarpt om bøsser i hverdag og
fest.

B

Konig, Ralf: Beach Boys. - Ly:rgby: Bogfabrikken, 1999. - 143 s. : ill. (Tysk org. r9g9)

Tegneserie. Hmoristiske episoder fra en flok bøssers ikke altid lige vellykkede oplevelser på en kedelig påskeferie
tilbragt ved en forblæst nordtysk strand. -



B

K6'nig, Ralf: Bøsse ogbøsse imellem. - I{ampenborg : Bogfabrikken, 1987. - 48 s. : ill. (Org. Tyskland 1984)

Tegneserie. Den første danske vesion fra den tyske tegner og forfattem skarpe pen. I en forrygende fordansket
oversættelse sætter de satiriske historier både det trivielle og alvorlige i bøsseverden på spidsen. Ikke mindst med det
omgivende samfund som måbende tilskuer.

B

Kdnig, Ralf: Den følsomme mnd. - Klampenborg : Bogfabrikken, 1988. - 128 s. : ill. (Org. Tyskland t98Z)

Kdnig, Ralf: Pret§ Baby : den følsomme mand 2. - Klampenborg : Bogfabrikken, 1989. - rr7 s. : ill. (Org. TysHand
i988)

Tegneserie i z bind. Om den usikre og følsomme Axels problemer med kærligheden. Han søger bl.a. støtte hos en gruppe

bøsser, men hans kone bryder sig ikke om hans nye venner. Filmatiseret i 1994.

B

Kiinig, Ralf: Dræber kondomet. - S.l. : Bogfabrikken, rg9r. - 55 s. : ill. (Org. Tyskland t98Z)

Tegneserie. Den amerikanske politikomissær kæmper despemt mod et pikædende kondom, der amputerer ham
betragteligt. Dog ikke på det sted, som har afgørende betydning i det barske bøssemiljø, han færdes i.

B

Kiinig, Ralf: Helt ind til benet: Kartoffeltud splatterfilm. - Llngby ; Bogfabrikken, 1995. - 1o7 s. : ill (OrB. TysHand
19go)

Tegneserie. Den merikanske kriminalkommissær får endlu en usædvanlig opgave: NewYorks bøsseverden

opskræmmes af nogle mord, hvor ligene efterlades totalt skeletterede. Sporet ender hos en fanatiskjødisk sekt.

Filmatiseret.

B

K<inig, Rali Korrad og Paul: bind r. - Københaw : Bogfabrikken, 1994. - 48 s.:i11. (Org. TysHand 1993)

Krinig, Ralt Komad og Paul: bind z. - København : Bogfabrikken, 1996. - 48 s. (Org. Tyskland 1995)

Tegneserie. Parforholdet år endnu en tand i disse satiriske fordanskede komentarer fra den tyske bøsse-subkultur.

B

K0nig, Ralf: Komad og PouI: bind 3: Den andalusiske §r, del r. - Københaw : Bogfabriklen, tggT^ - 76 s. : ll.
(Org. Tyskland tq9+)

Kdnig, Ralf: Komad og Poul: bind 4: Den andalusiske §r, del z. - Københaw : Bogfabrikken, 1997. - 66 s. : ill.
(Org. Tyskland 1994)

Tegneserie med det umage tyske vennepar, hvis forhold udfordres afen viriljord- og betonarbejder.

B

Kiinig, Ralf: Komad og Poul: bind 5. - Københaw : Bogfabrikken, 1998. - 48 s. (Org. Tyskland r99z)

Endnu en omgang nyere historier om bøssepanet.

BL

Krinig, Ralf: Kvindemes oprør. - Københam : Bogfabrikken, 1989. - 126 s. : ill. (Org. Tyskland 1987)

Tegneserie. En sjov og erotisk gendigtning afkomedien om Athens Lwinder, som under krigen mod Sparta går i sex-

strejke. I denne version ser en gruppe bøser ders muligheder og blander sig derfor i aktionen!



B

K<inig, Ralf: Man hor det er løgrr. - Llmgby : Bogfabriklen, 1995. _ 46 s.: ill. (Org. TysHand 1995)

Tegneserie. Korte humoristiske og satiriske historier fra bøssemisøet.

B

Lagemand Lundme, Tomas: En dreng: roman. -Valby : Borgen, 2oo2. _ 1S8 s.

I je8-fom fortælles en gmm historie om et forsømt bams opvækst i_et belastet miljø, om svigt og manglende omorg,med sjældne glimt af ømhed og nærer og med den gryendå sekualitet som en reåeiråd geÅeri ni.ion"o.
B

fagemand, Tomas: Forhud - Københaw : Munksgaard/Rosinante, 199g. - 77 s.

Hovedpersonen er en rodløs trkkerdreng, som bl.a. beretter om en barndom, hvor hans mors utallige mænd lod hamtilfredsstille deres seksuelle lyster.

BL

larsen, Karen M.: Glimt aflys og mørke: en fortæl,ing. - Københam : Books on Demand, z006. - 123 s.

Martin blev som rz årig voldtaget afen katolsk præst, som senere blev biskop. Martin vil tage hæm over ham, men er imellemtiden blevet munk i et kloster og h-ar levet som en manatig io.e. uan uegår selmord. Hans søster Johanne blevforført afen abbedisse, og da hun flygter fra klosteret, hame. irui ia", u.li.Lujournalist sarahs hjem som en godpartner.

L

larsen, Marianne: Gzet hvem der elsker dig: fra go'eme og 6o,erne. - Valby: Borgen, 19g9. - 27o s.

Larsen, Marianne: Fremned lykke: fra begmdelsen afTo,erne. _ Valby: Borgen, r99o. _ 164 s.

Ijrsen, Marianne: Gallerier i virkerigheden: fi:a 7o'eme og go,eme. - varby : Borgen, 1992. - 246 s.

Larsen, Marianne: Gæster hos hinand.en i go'erne. _ Valby : Borgen, 199g. - 312 s.

Forfatterens udviklingsromaner om. Bodil fra,Iklundborg-egnen, som komer fra barndomslandet, glmnasietiden ogkollegieårene til storbylivet i Københan. Bodils søgen in"voti,"."l t 
"nau 

i nu." kærlighedsforhold til andre piger. I d.ensidste bog er Bodil en 37-årig kunstner med hovedi"ndtægt"..o- gu;a"rou"ame og avisbud. Hun sØger stadig efterkærligheden - også hos andre kvinder.

L

Iaub, Ole Henrik: Hovedrollen: roman. - Københam : Samleren, 1997. - 316 s.

Marcia er Ruths drømmekvinde: ensmuk,-stilig og selvsikker skuespiller. Hun lader sig frivilligt dominere afsin venind.e,som imidlertid har mange andre spil gående. Da Ruth forsøger ar åde rolleme i forhJldet, f# a"t uoiaso*m" rrtgu..
B

Laureen-schmidt, Jens: Det ku' være værre -!: det sværeste der er, er blot at turde være sig selv. - s.l. ForlageiLitera, 2oo3. - 655 s.

som alenefar med en lille datter skal den fortravlede pilot Henrik finde sig selv og den nære tilværelse. Tingene fakler påplads, da han træffer politibetjenten Steen og opleveikærlighedenigen.

BL

lc Guin, Ursula: Mørkets verobe hånd. - Københam : Notabene, D74. _ 224 s- (Otg. USA 1969)

§cience-fiction' Planeten vinter er befolket af resener, som alle har smme køn. De kan ikke indpassæ i de gængsekønsbestemte opfattelser, og det faktum provokerer og udfo.a*. io.å"". oa""nding på flere måder.
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Il

BL

Iæavitt, David: Familien danser: noveller. - Københaut : Apostrof, 19g6. _ 2o4 s. (Org. USA 1984)
Den unge forfatters debutboe
relation til familien. -' som vake berettiget opsigt Næsten alle novellerne sætter unge bøsser eller lesbiske i

B

tæryitt, David: Mens England sover. _ Københaw : ErlandserForratrerspiren Brian rra &eiklasæn oe eastenJ.JrÅ'rj#jiåi,fårå??',-,';:,"#:rtffåJ]3r",.,",0 
", 

rorhold, somBrian egentlig skammer sig over. Krass.f"."å;;;;f* 
",1å, 

os -oa.r, ;a*r.j 
". 

il*iaååir,ro og uærrig.
B

Legård Nielsen, peter: Forføreren. - Købeu-ham : Aschehoug, 1994. _ 199 s.

f;;L-i:Tår:fl[lIXITJ:JHJIY et oprøst rorhord derhjemme. Han rortæiler ironisk om sir diremma: han er

B

ræRoy' J'T': Hjertet er det mest bedrageriske afalt. - skørpiDg ; FrinSeløv, 2005. - 24g s. (org. USA 2001)
selv om ophavet til denne boe ogLorgærgeren 'sama' for nylig blev afsløret som et fiktilt gimick, så er bøgerne stadigutrolig rysrende' også so- rel fihion Der er ,'orske, rrrair"? i,:g* 

3,* 
ødelagr barn--og ungdåm, hvor drengen

i,::';*:i*,Hne 
ro,er overbevis",d" p;;;;;l;,]i"å"i0".,".r,*oa"Å" 

*guuo'na"iJidu ri,t,*.. ig"nnu-

B

LeRoy, J.?.: Sarah : romm. - Skørping ; Fringelav, 2oo4. - t6g s. (Ory. USA 2ooo)
cherry Vanilla er tolv år og vild med læderskørter og mareup. Hm hartun 6t mår i livet: at blive rastepladsruder ligesomåT"Ii1åilhlii:::lH,åil"TfH:**lJ,l'"*'Jr"ficr"a,,a"Å.J*,n,"#,,"ii-,*,ogsnarlsøger
B

[§o:ou'to*".' 
Det er mig, Eddie!; fiktionserindrinSer. - København : Gyldendar, 1984. - 341 s. (Org. USA

f;ffT?,X*.:l::1i:::t"§H:::il- * vitd msisk eksilrorratters hængsrer og kærrighed (til andre mænd) midt i New

B

Littell, Jonathan: De velvillige. - Københaw : Gyldendal, zoog. _ 9o8 s. (Org. Frankrig zoo6)
I sine erindringer' der er en blandinS.al:]cofi, historiske åc," og græsk tragedie, forsøger den homoseksuelle tidrigere

;if"å':::xiltå:i:fi::'#;:-åS;lu:*"1**:1,ål*"1, 
Hå o,.*å"ii,e åi"i,"-oe,ap"n.r"..i."

derigennem sive e' øouå." i.i r*å- oir"-*å il,;ffi å:[i::xi"ffixil:;H%"'å:.lff"-"" ,or"oe

T

Llmbias, Pablo: Kærlighedens veje & wildveje. _ Københaw : Gyldend.al, 2oo9. - 126 s.
En mandlig opdatering afsuanne Bøggers klassiker fra 1975. Forfatteren genaligter bl.a. teksten om Hanna, Henna ogden uønskede mand til en fortælling m ro*oraut -"u"--(r""i"", iunto og to uodre kvinder. I en and.en tekst ertlambiæ brerer rir en tmns og kommer *ua n"." roar" iur-t"råi.i"ra" rærld -"d ;;;rå;o-.uffirrtt"r." uru,o og

L7

I
I

/



L

Iorlalen,Mian:Krumneklubbens§kamløsesøstre.-Skørping:Fringeløv,2oo3..236s.(org.Sverige2ooS)

Myskriverbl.a.forbladetQuærExpress,menkani'kkerigljStfåøkonomientilathængesammen.Medsinemere
;;k i"'k ;il;" ""rinder, 

tvtackan åg n"iau, auno", nrn-KnmmeHubben, som også støtter op, da Mv kaster sig over

den gifte skønhed c-skålen. Det er dstende at læse bogen som en pemonlig nøgleroman, fordi Mian Intlalen er

mangeårig skribent og ,"Orttff på bt.u. Reporter og Qi og desu<Ien tidligere kæreste me'l l'uise Boije av Gennås'

L

Ludvigsen, Lucy: På tle forkerte siile' - Københam : Forlaget Underskoven' 2011' - 257 s'

I1967vedden22.årigeViviinderstinrle,athunertilkvinder.Menhvordankanhunnogensindeerkendedetoverforsig
selv og omgirelserne? Det afgørende skui komer, da hun møder den homoseksuelle kollega Søren, som fører Vivi ind i

en spændende og fascinerende verden'

B

Læby, David: Badebroer og andre noveller' - Københam : Lindhardt og Ringhof' zoo8 - r3z s'

Noveller der har det til fælles, at de handler om noget, som er holdt op: kærlighed' venskab' qgdom og om

konsekvenseme af den nye livssituation. læby er ikhe optaget aflivets iyse sider, et gennemgående tema i flere historier

er fosisk og psykisk sygdom, selmord os utroskab. I@ilighedshistorierne er for næsten a11es vedkommende mellem

bøsser.

B

Læby, David: Svans. - Københaw : Lindhardt og Ringhof, zooT' - ro8 s'

Søren er ikke som de andre bøm, og langsomt går det op for ham' at han nok er bøsse' I Smnasietidem pinefulde

erkendelsæfase pmrer han at slippe for sin krop gennem spisevægring'

B

Iøvetand Nielsen, Keld: Æ magt til kærligheden' - Københarn : Demos' 1977 ' - 129 s'

Små historier, som indgår i en selvbiografisk beretning om forfatteren Som christianit, mekanikerlærling og bøsse.

B

Iøveiand Nielsen, Keld: Caf6 druk og andre løSnehistorier- - Valby : Borgen' 1987 - 167 s'

Noveller med betrælser og beretninger om et hårdt og hektisk liv blandt bøser pa de københarmke barer og sauaer'

T

McCabe, Patrick Morgenmad på Pltrto' - valby : Forlaga vha' zooo' 206 s' (org' England 1998)

Den tmnssekuelle Patrick -Pussy'' Bmtlen flygter fra det landlige Irland tii storbylivet i london og en tilræreIse mm

prctitueret. Der sker foniklinger, som invoiverer både IRA og en gift politiker, før Pussy beslutter sig for at opvge sine

irske rødder igen. Filmatiseret.

B

McCann, Colum: Danser. - Københaw: Undhardt & Ringhof' zoo3' - 392 s (Org' England zoo3)

BiografiskrcmnomdenrussiskeballetdanserRudolfNuejev(1938.1993).Fmopl.ækstenunderogefterz.Verdenskrig
over flugten til Vest"n oS putit i ;i"tu" af r96o'erne frem til bøselivet og kærligheden til andre mænd'



B

MacEwan, Ian: Evig kærlighed. - Københaw : Gyldendal, 1997. - 258 s. (Org. England r99Z)

Psykologisk gyser om to mænal, som møder hinanden i forbindelse med en tragisk ulykke. For den ene afmændene
udvikler det tilfældige møde sig fra en besættelse til en voldelig og livstruende kærlighed til den anden mand.
Filmatiseret.

B

Mann, Klaus: Rejse til nattens ende - Hermn Bang / oversat og med indledning af Dag Heede. - Odeme :

Syddansk Universitetsforlag, zoo9. - 74 s. (Upubl. org. USA 1940)

Biografisk novelle om Heman Bang, skrevet omkring r94o, der fortæller om Heman Bangs ophold i New York i r9rz.
Opholdet indledte det, som skulle være hans store tur Sennem USA og videre verden rundt, men endte med hans død i
Utah r9rz. Med litteraturhenvisninger. Inkl. Erik Opffer; Heman Bang om Amerika (s. 6g-ZS).

B

Mann, Klaus: SSmphonie path6tique: en rcmm om ljajkovskij. - Valby : Amadeus, 1989. - 297 s. (Org.
Holland/Tyskland r935)

Titlen er tilnawet til et af komponisteDs mst berømte Erker. Mann fortæller med udgangspunkt i sit eget liv om
Tjajkovskijs forhold til homoseksualiteten både som en kilde til inspimtion og skuffelse.

I,
Manush, Hanna: Imago: en fortælling .,. om Maria, der forelskede sig i sit eget spejlbiltede. - Københaw :

Æfehjul, 1982. - 55 s. : ill.

Maria {år lært sig selv at kende gennem sit spejlbillede - og derigennem også klaft til at frigøre sine livsenergier og
kærlighed til bl.a. Miria.

B

Maribo, Martin: Det fortærende. - fuskov ; Gallo, zoo1. - 186 s.

Peter er sekretær og et ungt intimt selskab for det meget rejsende amerikansk ægtepar. Han har dog så svært ved at tackle
sig selv og situationerne underejs, at han udvikler både bulimi og anoreksi. Sideløbende ændrer han sin seksuelle
præference, og mændene bliver mere nærerende og tiltrækkende for hm.

BL

Maupin, Amistead: Fri i 7o'eme; romm. - Købeahaw : Samleren, 1997. - ZS4 s. (Org. USA 1978)

Den z5-årige Mary-Ann har wistet sig fri af bamdomshjemet i Cleveland og er flyttet til San Fmncisco. Her oplever hun
r97o'ernes frigiorle forhold til sex, stimulamer og Iiwt i almindelighed. Filmatiseret som Tv-serie.

I,

Melberg, Enel: Medeas søstre: en roman omjalousi. - Københam : Medusa, 1979. - r9o s. (Org. Sverige r97g)

Skildring af z unge kvinders kamp med jalousiens dmoner underbygget af mlten om Medea og Jason.

BL

Mikkelsen, Ilne: Vis mig en engel. - Københam : Samleren, 2oo1. - 2S7 s.

Historisk fortælling med den italienske barokmaler Camvaggio (157r-1610) som tematisk omdrejningspunkt.
Biseksualiteten er en stærk kunstnerisk igangsætter for maleren, som følges fra sig karieres højdepunkt i Rom til en
flakkende flugt rundt i det sydlige Italien med tiltagende sygdom og den ultimative nedtur.

19



L

Millet, Kate: Sita. - Købeuham : Politisk Reiy' 1979' - 293 s' (Org' USA 192)

Daforfattereneftermåne<lersailskiilelsegensersinkærestesitaiSanFrmciscoeraltforandret:foreiskelænervæk,og
Sita har sit helt eget tiu ut pu"""' l'lliiJåt *i t'* tp *"d fortiden for at komme videre'

L

Min, Anchee: Katherine' - Københam : Lindhardt & Ringhof' l99s' - z5r s' (OIc' USA 1995)

DenungamerikanerKatherineeri8o.emesKinaforatunilerviæoglæredetstorelanilb€drcatkende.Hendes
kinesiske studente, øt'in"n" roi lii'rtt' * i"ta 'a"l 

f"'.Ki:"'";;" "11"o 
hu' l*tt at frYgte Med forelskelsens

intemitet suger den oog" kuina"';biJi"åtir'rt""" t'lol" mindst (åtherins udstråIing til sig'

B

Morante, EIsa: Aracoeli' - Københam : Chr' Erichsens Forlag' 1986' - 356 s' (Org' Italien 1982)

Manuele.enaldrendeutilpassethomoseksuel.pmveratafdækkesilmorerødderpåenrejsetilAndalusieniSpanien.

L

Murakami, Haruki: Sputnik min elskede. . Århus ; Klim,2oo4. . 225 s. (ort. Japan 2oo1)

MedvennenKsomfortællerberettesomdenungelordendeforfatterh<IeSumirævejtillirserfaringoglidenskab
;;;;;;;;6kærlighed til den rz år ældre kvinde Miu'

B

Miiller, Hertha: Alt hradjeg har' bærerjeg hos mig: roman' - Københam : Gyldendal' zoro' - z+8 s' (OrB'

TysLJand/Rumænien zoo g)

Ligeefter2.verdenskrigblevmangefradett}§kemiEdreta]iRumæniendeporterettilarbejdslejreibl.a,Ukmine.Med
vennen og digreren O.f.- p".,i'år".Tioånå'"i*i^t*.a ør,-U"'t**Ufptikodtageren ba zoog om den rz-årige

homoseksue,e ræop"rd A,sb":;,".å;';;;;;;;4.* k-p ,it;;;;;1"*L",å u"t'"ao ro'eård For ham er det

dog en tand bedre 
""a 

a"n "Uli'oJ"iå?rr*"f*""1t,i 
ellem ville have udløst på hjemegnen i Rumæmen'

L

Miiller,Nicole:Krerlighederenløjerliggråspuro'-Københaw:Gyldendal'1995'-139s'(Org'Schweizrggz)

Ienmosaikafkorteteksterforsøgerenschweizisk.forfatterind€-atskrivesigudafsmerteneftel-afslutningenpået
forhoid til en andeo t''ioo" Huii't""*iø"ta tto uomoseksualitet og sit fomedrende selvhad'

B

Nagel, Carsten: Dødforelsket: skuespil - Københara : Pal Forlag' 1990' - 68 s

Skuespil om et ungt bøssepars besrærlige kærtighed Det hde sdtes i rdief' da den aæ år hoo§ateret aids

B

Nagel, Carsten: Hunger: noveller' - Københam: Rlodog 1986' - ;'s8 s'

NovelleromlængslenefterkærlighedogliEktditetblatr&memesLer'somseksuelt,psykiskogfusiskeranderledes.

B

Nagel, Carsten: Knock-out' - Holbæk : Co(L 1982' - 259 s'

Roman om forholdet mellem skuesplleren Fabian og fodboldspilleren Mick' der vil det hele på den halve tid' om

kærlighed og kedelighed-

20



B

Nagel, Careten: Lejerne. - Holbæk: Orange press, 1996. - 2og s.

En stor lejlighed på Frederiksberg-er rammen for fortællingen. Janus bor her sammen med Valborg og vivi. Han er bøssemen har svært ved ar lukke op for kærligheden. En nagelsk roman i hurtigkø."na", ."ptit"pætt ui .1t.

B

Nagel, Carsten: Mandens sidste nat. - Københaw : Rhodos, 1976. - 179 s.

I en blanding afdigte, artikler og personlige beretninger fortælles om at være bøsse i et kapitalistisk samfund.

B

Nagel, Carcten: Passionsfi:ugter & al slags vejr. - Københam : Mefisto press, 1979. - 1o3 s.

En række åbenhjertige beretninger fra d.et vilde og smarte bøsseliv i New york og Europas storbyer.

B

Nagel, Carsten: Som mm(d) behager. - Københaw : Rhodos. 1976. - 96 s.

selvbiografiske historier oplevet afen bøsse, som vil gøre op med mandssamfundets undertrykkende nomer.

B

Nagel, Carsten: Stuefugle i faner: noveller. _ Københam ; Tiderne Skifter, 1992. - 13o s.

vittige og skarpe historier om mænd og ra'indere drøme om frigørerse. Flere med homoseksuelt terra.

B

Nagel, Carsten:,4Ebleslottet. - Københaw : Rhod.os, r9go. - 144 s-

Forfatteren rapporterer om sin tid som skuespillerelev fra det outrerede og altid overraskende New york.

B

Namrre, Yvs: Spejlkabinettet. - Københaw : Chr- Erichsens Forlag, r9gz. _ 3r4 s. (Org. Fmnkdg 1980)

På 2o-årsdagen tænker familien tilbage på den dag, hvor den unge søn som en kulmination blev twnget til en
-hjemeoperation 

for at dæmpe sin homoseksualitei- Betivenhedå dækker umiddelbart over mere end det ser ud ti,.Vinder afPrix Concourt 198o.

L

Nilsen, Tove: Helle og Vera. - Københam : Jæper*n & pio, 1979. - 96 s. (Org. Norge 1925)

Helles møde med kvindebevægelsen gør hende bevidst omkring samfundsforhold, klassekamp, kønsrollemØnstre othendes egen rolle i forholdet til den ven, hun bor mmmen 
^edlDa hun -øder den lesbiske vera, må hun indse, attiltrækningen er mere end almindelig slmpati.

B

Norciahl, Bertill og tæne Hein Sørensen: øje for øje: roman. _ S.l. : Forlaget Nielsens ,2oo7. _ r4s s.

smmen med et par mstløse oB utilpassede kammemter fir Yusuf en tlag øje på en pæn ur-d.ansk mor, der kommerspadserende med sin veltilpassede bøssesøn. Dren-gene kan ikke styre sig, og snart er sønnen Jakob sparket til krøbling.Nu z år efter vil Jakobs mor have hæw over Yusuf-og hans vennulyusuf har ikke glemt, hwd han mr meil til, men ellerser han kommet på en bedre vej. Han har det ikke goÅ med skolen, mn han arbejder i sin onkels grønthandel, og han harået en kæreste. I et splitsekund ændm dmgeq-.'iiv, da han uilre. g"nkrat uf Jakobs mor. Hun indleder el nåd.esløsthæwtogt af- så at sige - æresdrab med modsat fortegn.



BL

Nårmændelskermændogkvinderelskerkvinder:16oårsdanskefortællin8erombøsseroglesbiske/
;fr"il;;"iJ;;a.aNl"ttu"' - x'tenham: Forom' zoo3' - 463 s'

Antologimeilnovellerogtekstud<Iragmedhomoseksualitetenitlanskfilrtionicentrum.FmH.c.AndereenoverAgnete
Holk til Thomas Ingermn<L

L

Præst, Kirsten: Rejsen med den'ilre pige' - Oilense : Forlaget Mellemgard' zoog' - 244 s'

MetlKøbenhamsommmmeforsøgerdenungeCecilieatfrldesitståstett.Hunerbangeforatmistesigselvihverdagens
emformighed, og aog"t". 

", 
,*.Jiult.""toårgr"u og 

"r 
rr.*a" plGr rygdom. DJn srære kærlighed uilleves mest i

Hh"il;ii;r;l"fter; spæn<lingen giver hende en følelse af at leve'

B

Puig,Manuel:Edderkoppelwindens§s'-Københaul:Albatros'198o-z5rs'(Org'spanien/Årgentila'1976)

Enromanfometsomenlangdialogmellemenintellekuelrevolutionær,deriArgentinasidderfængsletpå3.åruden
dom, og en anden fa.ru, a". 

", 
affi rolil;;."i;;;i;;"rhold tit en mindreårig. Filmatiseret og oscarbelønnet'

Findes i flere udgaver'

BL

Ramster,John:simonelskerogsåkvinder.-København:Borgen,2oo1.-37os.(org'Englandrggg)

Simoneregentligbøsse,menvilgernelavesitlivomoganangereretforholdti]sinbedsteveninde.sekueltgårdet.
med lidt hjælp _ fin,, ."n uilig"r;*;i';i ;", ,*;;;;i."i; o'mkostninger. uittersød fortællins pakket ind i humor og

.#*.til"tl "", kort en lang" i bogfom og oversat fra engelsk!

B

Reuter, Bjame: Den iranske gartrrer' - Københam : Gyldendal' zooS' - 288 s'

Satiriskfabulerenderomanomdetdanskekongebu,hvorareprinsBenbard.iførtbhogstrømpeholdere.vedet
uheld slår sin iranske gartner ihjel uDder dereslille fælles serteg. i ;eo folk"komediestil foreøger politiet at holde

histodenhemmeligafdlshetio;shensyn'Derdækkeso*'fo*'ya"ionøratforhindæenrullendesneboldaf
katastrofer: det dan"f." -onu.1i"fro'ii"* "e;.k 

* og.a h.J"t. dipto-atiske forbindelse til Iran på spil!

L

Rhodes, Dan: Guld: roman' - Københam: Tiderne Skifter' zoo8' - 183 s' (Org' England 2oo7)

Se.lvomdenlesbiskeogjapansk.walisiskeMiltkileverifastforholdmedGrindl,såsætterhunogsåstorprispåsin
årlige kærestefrie fe.i". D"r"" ;;; ;".;;"åJiil * rru" r.r..tbl; huor tiden bruse på pubben umen med de meget

lokale stamgæster. ou t o, or"i"å d"* til ui 
"p*1^rr" "t 

uippJ.o,r.rG Gå, åt æt ot=-utkende konsekvenser for

alle de involverede'

B

Rhodæ,Dan:Timoleonvieta'komhjem:enfølsomrejsegennemltalien'-Københam:TiderneSkifter'zoo4'
- zr7 s. (org. England zooz)

GennembrudsmmanmedenhistoriefortaitafhundenTimoleonVieta,somborhossinældrehomoseksuelleherre,
cækroft, der er eks,","t tl NJiirl"iLi å" l.i i"Li"t":"t""il; ;;"';;;;ndo'' E tu'" mlstitk elsker flrtter ind" os

stiller et ultimåtm: mig eller hunden'



B

Rice, Alne: BIod og guld: roman. _ København : Centmm, 2oo2. - 542 s. (Org. USA 2oo1)
Den rige senator Marius gørs-til bloddrikker og år en historisk opgave med at besk tte de guddommelige forældre. Hanfinder Amand på et bordel i Venedig os r"e"r.;sk";;;;;;;""i ong" krnn" -urd. M"; ;;;;;nteresseret i ynslinsen,
ff ffifiåTå::\"_1;i31,;::m* r;d"u; ;r;;i:;;;;t han ku, oue.reue, i"a"i". vr",i,. r* som wrpyr, os en

BL

Rice, Anne; Mørkets Fyrste: roman. - København : Samleren, 1992. - 627 s. (Org. USA t9g5)
Dette z' bind i vamptr-Lløniken trar fl-ere homo- og biseksuelle referencer og antyd.ninger. Her fotæ1er Iæstat om sinlange historie med broddqppende og ria"".tut"rif"lo.rråriiiiiaa" -.na og una"..
B

Rice, Alne: Vampjren Armand. - Viby : Centrum, 2ooo. - 457 s. (Org. USA t99g)
under et besøg hos den nu bevidstløse Lestat på hans leje i New orleans genfortælles vamplren Amands dramatiskehistorie Efter en bortførel.se og voldt*gr iLtr;;i å;i", ,"a"'trr* 

"*and 
et længere sadomasochistisk betonetkærlighedsforhold til den ældre rige veo",i""". UJr., .o_-fri, villigt underkaster sig.

B

Rifbjerg, trCaus: Nmsen og Johansen: et vinterevensr. - Københaw : Gyldendal, zooz. - r43 s.
Om de to norske opdagelsesrejsende FridtjofNansen og HjalmarJohansen, der lg93_96 søg1e efter Nordpolen. I demørke vintemåneder på isen indleder de et seku"f t øifroiå."'-'
B

Rifbjerg, Klaus: Skiftespor: roman. - København : Gyldendal, zoro. - rr3 s.

I 1930',e'ne flygter engelske George og hans tyske kæreste Erich fra nazisternes Berlin til Københaw. I stedet for detforventede {risind møder de her pusling"rurd",, .-åb".g".li'Åå, og d".". ,rg" d.rmme om en tilværelse i frihedudvikler sig hurtigt til et nyt fænlsel, 
""_ "rr,". å".".]l?'rr"iå';;;" ,**.

B

Rohde, Jokum: Jonas' bog. _ Københaw : Gyldendal, ryg4. _ t4o s.

Pensionisten Krogh er bleret uhørt forgabt i den mystiske unge Jonas, hvis rerden er pornobiograferne i Istedgade.Krogh følger tavst Jonæ'færden og møder andre beundre;;?;;*. -uod bl.a. den homoseksuelre markis, der haren samling trekkerdrenge som logereod", og t ro..loru. ,*.å t-r.. arra". i nere udgaver.
B

Rozier' G,les: Kærrighed uden modstand. - Københam: Gy*lenaal, zoo4. - r53 s. (org. Frankrig zoo3)
Da en fransk tysHærer under den tlreke- bewttelse s§uler en jødisk mmd i sin kælder, forandrer hans liv sig for altid.Han forelsker sig i manden og har et tiaen"taletigt -iåie ,r'.io'"?U.U",rr, - forhotd til ham.
B

Rud-Petersen, Ole: Omstigning. - Holbæk : Coq, r9gz. - zz6 s.

Erkendelsen, spring-ud fasen og det efterfølgende ,iv som bøsse i sin bedste arder i en midtjysk provinsby.
L

Rygg, Pemille: Hundehjerte. - Køtenham: Gyldenilal,2ooo. _ 2g2 s. (Org. Norge 1998)
To unge kvinder mødes, tiltrækkes afhinanden og danner par, men både omgivelserne og en kvinde fra fortiden blandersig, så følelseme bliver dramatiske og uoverskuelige



B

Schang, Helge: Sandhedens løgne : en roman. - Frøstrup : Schan& 1999. - 356 s.

Selvom Jakob er gift, bliver han forelsket i sin medarbejder, Thomas. På en tur til Frankrig udviHer d.eres forhold sig,
samtidig med at de indblands i narkokriminalitet.

B

Schau, Jens Michael: Byen og øen : noveller. - Københaw : Gyldendal, 1983. - 44 s.

Flere af novelleme har et homoseksuelt tema. Fælles er personernc splittede følelser og oplevelser af enrcmhed.

BL

Schau, Jens Michael: Drøme om storhed. - Københaw : Cicero, 2oo2. - 213 s.

Denne hi§toriske rcman foregår i Tyskland fra begardelsen aftredverne og femten år frem. Gudru tags dertil og
oplever bl.a. et værtshus i Berlin, hvor unge arbejderknægte beundres af elegante mænd, og hun år dmden at vide, at
lederen af SA, Errot Rdhm, er homoseksuel. Gudrun har en veninde fra bamdomen på Bomhobo, Betsy, som hun ikle
kan glemme, og de to kvinder finder sammen igen som kærester efter ægteskaber og små bøm, når kigen er brud.t ud. I
en epilog fremgår det, at de bor samen på Østerbrc og har glort det i over 5o år.

B

Schau, Jens Michael: Far, mor og bøm: noveller. - Københaw : Gyldendal, 1988. - u1 s.

Fmilien er novellesamlingens tema. Flere af historierne har et homoseksuelt tema, som undertiden antager et bask
eller grotesk kamker.

B

Schau, Jens Michael: I familiens skød. - Københaw ; Gyldendal, 1982. - r4r s.

For at kome videre med sit liv og bl.a. realisere sine homoseksuelle følelser må hovedpersonen frigøre sig fra de stærke
familiebånd på Bomholn. Samhørende med "En lille prins".

B

Schau, Jens Michael: Katarsis. - Københam : Cicerc, zooo, - 184 s.

Efter at have udstået sin straf for mordet på forfattenennen Kristoffer mindes Morten deres tid sammen. Det skaber en
krise i hans nuværende ægteskab, da han opsøger de gamle steder, han delte sammen med Kristoffer. Fiktion med stærke
selvbiognfiske træk.

B

Schau, Jens Michael: En lille prins. - Københaw : Tiderne Skifter, rg94. - 247 s.

Med selvbiografiske træk fortælles om bamdommens relative idyl som lægesøn på Bornholm. Om den r:gnende
seksuelle foretåelse og til sidst livet i det homoseksuelle miljø verden over. Det hele kulrniaær med tmgedien.
Smhørende med "I familiens skød".

L

Schønberg, Jette: Runa. - Viborg : Klskovs Forlag, 1979. - 1o9 s.

Roman om at bryde ud af ægteskabet og det hetercseksuelle fumilieliv for at etablere a læbisk foråold- Historien bygger
på breve og interuiews med hovedpersonen.



L

Schønberg, Jettei Udviklinger. - Aalborg : Kirskov, tggr. - t9z s.
Lottes beretning om et misia",rir"r'".11,n"n"";;i:,.,'#ffitrr::nhTil'j[Hf 

X]fålsen 
som enrig mor. Efterar haveerkendt sin resbiske

B

sehadurai' shlan: En duft affuihed' - Københan : ForlaSet centrum,2000. - 39g s. (Org. canada i999)2o'ernes Sri Lanka er fuld afoprør og spændinger, som DræseAnnalukshmi og hendes onkel Balenå"jr. ;;;;*r' 
p æsenleres omkring den unge evenrwlvstne lærerinde

ungdomskærrighed, den enserske Rich;,;;ffi;fi;:LfiiT.l'tr}!;.fl::;rftffi:i;.,a"i,åi'J'I,."*
B

Sjøgren, Elo: De elskovssyge: roman. - Københam : Tiderne Skifteq r9gg. _ t44 s.
En symbolsk beretning med
*una tit p.ytirt'u*n,i"ffi""nttut ' 

spændingerne i en t:-år
ar udrede trådene i 

"n 
uotdro- 

".J.ll,besmdende 

pubenetskrise. Den er fortall afen liue

B 
__ --qu!!r!: E, vurusom erotrsk moderbinding hos den nu voksne mand.

Sjøgren, EIo: pulvermanden. 
_ Københaw : Tiderne Skifter, t9g6- _ tz7 s-

En roman hvor masochistiske
Jylland og den ungu t ru"ot r..jlTlasier 

om den totale fornedrelr,,"k",,.ru*i;;*",#ffi ;IåH:::"*i"11::i[il,:"åtr$il,]Lr:idnandft a

B

Skawbo-Jensen, Karsten: Byen afmæIk og honning. _ Københaw : Gyldendal, 19gS. - 127 s.Den unge dansker Felix oolevr
til ,t 

"*it" ÅgrorÅr'loå'.#lril#.t*ncisco for tuld udblæsning på tærskren rir en ny rid, hvor sygdommen aids er med
B

Skawbo, Karsten; Jngen drøm for stor. - Københaw : Gyldendal, 1992. - 111 s.
Je,B-fo^rtælleren prøver at finde et €ngagement i livel efter al haveselrmord, og veninden forsvanot r n).religiøst sværmeri. 

mistet både en ven og en veninde. vennen begik

B

Skawbo-Jensen, Karsten: Rubens sted: noveller. - København : Gyldendal, t9g7. _ r3o s.
r7 ret korte noveller, hvor udlær
rorega.l uøsemitirililH:1i:lffi.fremmedfølelæn går som en stemnins igennem bogen. Mange af novelrerne

L

skov'. Kirsten (pseud. for Jette schønberg): Hvorfor fordømmes min kærlighed?. _ Viborg : Kirskovs Forrag, rg7g. -
I denne roman tvinges den lesbisbaggmnd. - --" '---"ke kvinde til at opgive sit forhord tir en anden kvinde bl.a. på grund afen kristen
L

Skov, Kirsten (pseud. forJette Schønberg); Indefra. - København : Kragestedet, 1926. _ r44 s.
D_en kwindelige hovedperson kæm
til en anden funje. --'*" 

*"per sig igennem en sindssygdom, art imens hun prøverat holde sammen på sit forhold

25



I,

Skov, Iæonom Christina: Rygsvømeren. - Københam : Athene, 2oo3. - 287 s.

Jeg-fortælleren er en ung kvinde - Com Kelly - hvis identitet er ved at fomvinde. I drømmeagtige frekvenser, hvor fortid
og nutitl blandes med virkeligheden, fortæller hun om sine swre tanker og følelser. 81.a. inddmge Com's tidligere

kæreste Kirke, som hun lod sig udnltte af.

L

Skov, Iæonom Christim: Silhuet af en s5mder: romn. - Københaw : Rosinante, 2o1o. - 373 s.

Gotisk fortælling om de sære og uhyggelige ting, der i tidens løb er foregået på go&et l,iljenholm, mm er Nellæ

bamd.omshjem. Hendes veninde er forfatter og skal skrive om hændelserne, men ingen af dem kender på forMnd

dimensionerne af familiehistorien, som dækker over kærligheden mellem søstre og en konstroeret leg med

kønsidentiteten.

L

Smith, Ali: Pige møder dreng. - Københaw : Tideme Skifter, zoo9. - 164 s. (Org. England zooT)

En moderniseret gendigtning af Ovials mlte om Iphis fomet som et kønspolitisk frcntalangreb på noruliteten. I
centrum er de to søstre, Imogen og Anthea. Som den flakkende og oprørske møder Robil - "hu rzr den smukkeste

tlrengjeg havde set i mit liv". Derefter er søstrene på kant af hinanden, for Imogen har svært ved at forli8e si8 med

søsterens anderledes fravalg af det nomle kærlighedsliv.

L
Stefun, Verena: Huden under min hud: selvbiogmfiske optegnelser, digte, drøme, anal;ser. - Københaw :

Gyldendal, 1976. - uo s. (Org. Tlskland 1975)

En roman om en ung kvinde, som efter flere omveje må indse, at skal der udvikling og fomndring hd i hendes liv, er

vejen frem et kærlighedsforhold til en anden kvinde.

L

Stmndvad, Anne: Vejen til Sofie. - Københaw : Tiderne Skifter, 1985. - 192 s.

De to veninder og kusiners liv krydser altid hinanden. Randi §ser gennem Europa væk fm et mislykket æSteskab og

frem til Paris, hvor Sofie bor sammen med en anden kvinde.

L

Stridsberg, Sam: Drømmefakultetet. Tilføjelse til seksualteorien. - Københaw : Athene, 2oo7. - 366 s. (Org.

Sverige 2oo6)

Biografisk rorun i en eksperimenterende fom om den militante feminist Valerie Solanas (r936-88), som illustrerede

multikunstneren Andy Warhols påstand om, at alle vil kunne blive berømte i femten minutter. Hun giorde det ircnisk

nok den 3. juni 1968 ved at s§de ham ned. Hun kom fra et markant lesbisk-feministisk miljø i New York og stod bl.a.

bag manifestet SCUM (Society for Cutting Up Men)'

B

srennevig, Michael: I forlængelse afkoens horrr: Indiske oplevelser. Rejseroman. - vordingborg :

Forfatterforlaget Attika, zoo4. - 157 s.

Selvbiografuk rejsakildring fra områderne omkring Delhi og Jaipur i Indien med fokx på da dømende og

eventyrlige kryclret med forfatterens åbenlyæ hscination af indiske mænd.

B

Svennevig, Michael: Lyspletter: roman. - Vordingborg ; Attika, 2oo2' - 32o s.

Sehtiografisk roman om den unge kunstnerepire, der i græske omgivelser ka§er sig over rbejdet med dukketeater.

Hans kærlighedsliv fowirer, men oplevelserne er også den røde tråd i fortællingen om at gøre op med de gængse

opfattelser af køn og seksualitet.



Svennevig, Michael: Ørkendrørnme: romu. - Københaw : Forlaget Epigraf, 2oo7. - 143 s.
søren er vendt tilbage til Indien og Rajasthan, hvor han bor og fascinerel suger til sig afden fremmede kultur. Et
§*r,'*uuo 

*"d den unge indå uar, 
"årru". o* iti]n l,"-u,,a *.,,rnud, som ik-ke kan rages med tilbage til

B

Sørensen, Svend Erik: Vil du ha, stumperne. - (øbenhavn : Branner og Korch, rggo. - rzz s_

Iå1Håå:'"Tål:ilå:å1,1åH',#jtevidst om sig serv som bøsse. Romanen skildrer hans fiigørerse fra fortiden og

B

Takahashi' Mutsuo: peniselskeren - og andre mænd. - Københan : Tiderne skifter, 2000. - 167 s. (ory. USA 1975)
Antologi bestående afkortromanm "Jægeren" samt et stort udvalg afdige. såvel digte som prosateksten handler på en
eller anden måde om homoseksualitet, iik" 

""; p.";;;; -il .o- u"**., oprria""rr", ut årJrg tærughed.oprindelig skrevet påjapansk, men d"or" 
"".rioi ". 

ou"i*iliur*n ,rou"rgaard f.a ame.iimrL ragur".
L

Tetevide, Anne Marie; Lykken har ingen historie. - Københaw : pan Forlaget, 1991. - 217 s.
En arbejdsløs bibliotekar oolever under en ferietur til Frankrig en kærlighedsaffære med en ung kvinde. opreversen fårhende ril ar mindes barndoLm"n oc a"t 

"ft"rf;s-"n; e.n!;jåL, i krindebevægetsen.
T

Thomas, David: Jackie. - Københaw: Vinten, 1997. - 2g2 s. (Org. England 1995)

ff"1?.1;å::i:;'[iå?flx'"rå:h:"ålj:fij?iliff::f#;":*", en kønsskifteopemrion Desværreerder

jt 
o*p, «i..t"o, ronsai. - Københaw : Gyldendal, zooo. - 267 s.

Roman med selvbiografiske trek om Nina frad.et småborgerlige hjem i provinsen, som i storbyen finder sammen medåu::H.,H1;;J;:tj#.oo"",urir"trr'".å"i-pi""Jiiiiåi"'ø*.,*.il;#N,."liå'i',,on,","",*."a

Thykier, Mikkel: Daglig tale. - Københam : Gyldendal, zooz. - 5z s.

Karnmerspil for to personer' *']:, n*..?r: * næsteD tavs, og Freduik, mm springende og servoptaget snakker om sq,å'åJ,lxlliålå.::§'å""',,"'."i:i:r:lil*l*;;;i 
Jfil",åL#n",-,er,detnæsteerhanho.o."k uer.,

B

Tode, Emil: Grænseland. _ Københaw : Munlagaard/Rosinante, 1995. - tg6 s. (Org. Estland 1993)

frJJååXi"?*T,XlfliH:å å-ji:T 
nu i et homoseksuert forhord i paris. Herfra skildrer han i en række breve sin



B

Tode, Emil: Prisen. - Københan : Munksgaard/Rosinante,rg97.'279 s. {Org' Estland 1996)

En ung homoæksuel diplomt i den estiske udenrigsqjenste er splittet mellem to verdener: sit arbejde og sin seksuaiitet.

Han har desuden svært ved at finde sit ståsted i øst/vest konflikten.

B

T6ibin, Colm: Blackwater &T skib: roman. - Københam : Tiderne Skifter, zooo. - 258 s. (Org. Irland 1999)

Dælan er homoseksuel og døende af aids. Omkring ham er kvindeme i ham liv: søsteren, moderea og bedstemoderen.

De bruger Declan og hans sygdom i deres indbgdes kamp, hvor bagtalelser og spydigheder fl1wer gemem luften, som er

iskold og bitter. Filmatiseret.

B

T6ibin, Colm: Mesteren: roman. - Københaw : Tideme skifter, 2006. - 354 s. (Org' Irland zoo5)

Skildring af fem år i den amerikanske forfatter Henry James' 1iv og rle kræfter, der mr med til at fome hans kunst i
189o'ernes lÆndon, hvor han bevægede sig fra fiasko til berømt rcmanforfatter.

B

T6ibin, Colm: Nattens historie. - Københaw : Tideme Skifter, 1999. - 35r s. (Org. Irland 1996)

Den unge engelsk-argentinske Ricardo lever et passirt og hæmmet liv i Argentina. Hans mors død og FalHandskrigen

Mnger ham til at erkende sin politiske, æksuelle og menneskelige identitet.

B

Tondelli, Pier Vittorio: I adskilte værelser. - København : Fom, 1992. - 182 s. (Org. Italien 1989)

Efter vennens død bliver tæo kastet ud i en volilsom følelsesmæssig krise. Hans sorgarbejde består afarbejdsnarkomni,
isolation og ikke mindst en minutiøs granskning af det ofte stomfulde kærlighedsforhold.

T

Tremain, Rose: Lukket land. - Københam : Fremad, 1996. - 4oo s. (Org. England r99z)

Allerede som 6-årig indser Mary, at hun inderst inde er en dreng. Herefter følger en kamp for at få et kønsskifte, så hun

kan blive til Martin.

L

Trcllope, Joanne: En skjult affære. - Københaw : Lindhardt og Ringhof, 1999. - zS9 s. (Org. EnSland 1989)

Advokatmand, dejlige børn og drømmevilla: livet er godt, men kedeligt for Alice, indtil huset får en ny renirde. Hun og

A.lice indleder et forhold, og sladderen tager fat. Filmaiiseret.

BL

Tønnesen, Pernille: Tilntemelser. - Københam : Rosinante, 1994. - 119 s'

Fotografen Cårsten og journalisten Ren6e arbejder fint mmmen og kommer i det hele taget fint ud af det smen. Han er

bøsse - og hun indleder et forhold til den nye medarbejder, Malene.

L

Vasbo, Vibeke: Al den lø3gr om lwinders svaghed' - Københam : Tideme Skifter, 1976. - 306 s'

Roman i dagbogsfom som skildrer Vibekes oplevelser igennem et haht år i Oslo. [Ier arbejder hun som kmnfører, er

aktiv i lesbisk bevægelse og lever i et forhold til en anden kvinde.



B

Vedsø Olesen, Anne-Marie: Djævelens kvint. - København : Gyldendal, zoo2. _ 3Zo s.

Da den ældgamle eg'ptiske gud seth lader sig genføde i nutidensJfubenham, år det store konsekvenser ibr den ungemusikstuderende Gabriel og hans veninde Heråise. De bliver rnJdraget i gud;;, h;;;;;;;ltt tit es,pt". ro. utende kampen mellem ondt og godt. sio" t o-o."r.*it" ,iiiå:"ir*rr"a* oger seth med sig t, nutiden.
B

Vinding Jensen, peter: Drengekærlighed: en genfortæIling. - Københan : Eget Forlag, t9 74. _ t2o s.

f.X]H?a::;t:'ii:i 
påsin rorelskelse i en kmmerat som 17-årig i 1e3e. Da han senere f;ir et forhold til en rr-årig

B

Vizki, Morti: Begge ben. - Københaw : Gyldendal, rg9o. - r4z s.

En utraditionel udvikJingsroman med jeg-fortælleren Kim i centmm. Han flltter ind hos sin lillebror Mik, som han
:,ftHiiiliiff kærlighedsrorholdtii' i-a".* 

".l,ejÅ"",i1 ", 
ø.rr,"rai,g *n,aare,,ii;;rhan Kimsrølelser,

B

Vizki, Morti: Forleden dag hos ssernekasteren: noveller. _ Københan : Gyldendal, 19g9. - 1S7 s.
I denne novellesamling optræder magien og det overraskende i hverdagen hos "helt almindelige,,mennesker. Novellernekredser om den mandlige krop og mana"". 

"gr" 
foar*ft"fifi"j"..

B

Vizki, Morti: Gray: Et skuespil om at søge rro og tillid. - Gråsten : Drama, 2oo2. - 41 s.

En monolo8 med udgangspunkt i oscar wildes romanfigur Dorian Gray, hvor han erplastickirurg om dagen og scort

B

Vizki, Morti: peters revolution. - København : Gyldendal, ryg1. _ r44 s.

De to unge tTe' Jonathan og Peter, færdes i et intemtionalt miljø og møder da også hinanden i vestberlin. senere iKøbenhavn styrkes deres venskab, og Jonathans kærligh"Jiiipl,,l. aU"rUur"".

L

Walker, Æice: Faruen lilla. _ Københam : Lindhardt & Ringhof, 1984. - 2SB s. (Or8. USA 1982)
celies fonandling fra en §vigtet og undertryk pige til en mod.en og selvbevidst kvinde, som løsriver sig fia denmandsdominerede familiestruktur. Hendes kærlighedsfo.r,oiJilii'*g".iraen shug Avery bliver det algørendevendepunkt for at kunne realisere drø*"r". filiatis";;;* 

* *

B

Wanen, Patricia Nell: Fronfløberen: bind r. - Københam : Rhodos, 1977. _ g29 s. (Org.USA 1974)
Den homoæksuelle løbetræner Harlan forelsker sig i universitetets utrge strnfisstjerne og olynpiske langdistanceløberBilly' Han er en åben og servbevidsl br".", 

"o- .iitL å"o *""a"" ,."*. r o vanskeligt valg. De år et vamt ogstomfuldt kærlighedsforhold, men negative reartioner r* 
"-gi";;."" rrar tragiske følger. Flere u.gaver.



B

Waren, Patricia Nell: Frontløberen: bind z. - Ikbenham : Rhodos, 1996. - 347 s. (Org. USA 1994)

Tager fat, hvor første bind i mange år satte et tmgisk punliitm for denne Hassiker i bøsselitteraturen. Treneren HarlaD
følgæ i tiden efter Billy i New Yorks bøssmiljø og på Fire Island, som i dag står som et slmbol på 7o'ernes seksuelle
Irigørelse.

L

Waters, Såmh: Rænkespil. - Københam : Lindhardt og Ringhot zoo3. - SoS s. (OrB. England 2ooo)

Den fattige tlvetøs Susan viHes ind i et komplot med fyren 'Gentleman'. Susan skal være kamerpige hos en rig
kvindelig aruing og sørge for, at denne falder for 'Gentleman', der udgiver sig som tegnelærer. Men tingene går ikle altid
som planlagt.

L

Waters, Sarah: SjæIesøstre. - Københaw : Lindhardt og Ringhof, uoor. - 396 s. (Org. England 2ooo)

En psykologisk thriller fra Victoria-tidens Iondon. Som bsøgsven i et kvindefængsel møder overkiassekvinden Margaret
en kvindelig spiritist. Det udviHer sig til en besættende kærlighed iblandet mlstiske hændelser.

L

Waters, Sarah: Nattevagt. - Københam : Lindhardt og Ringhol zoo7. - 424 s. (Org. England zoo6)

Forfatterens 4. roman, hvor en række vidt forskellige kvinders oplevelser skildres bagud i tiden fra 1947 og til Irndon
under blitzen. Helen og Vivien arbejder sammen på et ægteskabsbureau, og Helen er i et stomfirldt forhold til den
succesfulde forfatter Julia. Hun er vildt forelsket, men også megetjalou.

L

White, Antonia: Frost i mj. - Københam : Tiderne Skifter, 1993. - r8S s. (Org. England 1933)

Den katolske pigeskole skal sørge for, at overklassens døtre opdrages til selvbeherskelse, lydighed og udholdenhed. For
den unge Nanda er venindekærligheden hendæ måde at overleve den lukkede og kontrollerede verden på- Romanen
foregår i England i starten af 19oo-tallet. Filmatiseret som TV-fiIm.

B

Willmsen, Donit: Bang: en roman om Heman Bang. - Københaw: Gyldendal, i996. - 359 s.

I 1912 er livet ved at rinde ud for den forkætrede forfatter Heman Bang. Under sin USA-tum6 ser han tilbage på et liv
fyldt med både sorg, beundring og berømmelæ. Fodatteren fik Nordisk Mds litteraturpris for rcmanen. Findes i flere
udgaver.

I.

Winterson, Jeanette: Der er andre frugter end appelsiner. - Københaw : Samleren, 1992. - (Org. England t985)

Selvbiografisk roman om en ug piges opvækst med en religiøs fanatisk mor og en voksende erkendelse af§g selv som
lesbisk. Der følger et brud med moderen, det religiøse hykleri og det biarre lokalmiljø. Filmatiseret sm Tv-serie og
findes i flere udgaver.

L

Winterson, Jeanette: Kirsebæmets køn, - Københaw : Samleren, 1990. - 160 s- (Org. England 1989)

Eventlrroman om hundekvinden, hvis størrelse skifter efterbehov. Samen med plejebarnet Jordan oplever hun
r64o'emes london, men hendes retfærdighedssans og naivitet passer ikke til den tidsalder, hun er hamet i.

3o



L

Winterson, Jeanette: passionen. _ KØbenhavn : Samleren
Med den franske revoluti ' 1989' - 189 s' (or8' England 1987)

åådil;;,,;:;,.""å,Jffi.."'åfftrffi:;:1l;rur,.å""i,H"ff,ffi:T#:1I:r"","",J::Tuu:J;§i"*u

ff:i"":, r::owerbook'en' 

- Københan : Gvldendal, zoor. - 242s. (orc. Ensrand zooo)
kærlighedshistorie i 

";urfl^T-t",t:"t'et' 
Men eft erhånden o,

,irui.!ioi,r.i*rr"ilffi,j:ilå,?9_ilfi;;;tÅ:1":il;:i:::::",Tlii:ffi,*,Ilå;litT*1,1:[ilå*"*,*.

L
Winterson, Jeanette: Skrevetpå kroppen. - Københan ; S
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Yourcenar, Marguerite: Nådestødet. - Københarr : Lindhard
Den tyske of'cer Er" uo, ,._::; ^" ""__:, ""t 

: Lndhardt og Ringhof, rq8z. - iro s. (org. Frankrig 1939)
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Ziebell Olsen, Arne: Altid fsdig. - Risskov : Gallo, 1997. _ 2zZ s.
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B

Ziegler, Alexander: Lablrint. - Holbæk : Coq, 19g3. - 274 s. (Org. Tyskland t97o)
Selvbiografisk roman om en sIrettigheder. - -"' '" 'iuespiller og forfatters stormfulde ungdomsår og hans kamp for homoseksuelles

B

Ziegler, Alexander: Konsekvet

En selvbiografisk ro.un o- u" 

o""t - Holbæk : coq' 1983' - r93 s' (org' Tyskland 1975)

tit en vngrJmanå. ;il;;:;§. 
t*tt"ke følger det får, da forfatteren i et schweizisk fængsel oprever et kærlighedsforhold.
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Ziegler, Aleunder; En mands kærlighed. _ Københara : Fremar
En samfundskritisk.o-uo ."u un"l::,-'.*""t'u* 
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Støtteforeningen - LGBT Biblioteket

Støtteforeningen (SBIBL) består af lånere ved LGBT Biblioteket, nuværende eller tidligere

aktive i gruppen bag LGBT Biblioteket og af mange andre, som finder det vigtigt med et åbent

og aktivt bibliotekstilbud i §bt miljøet'

SBIBL har eksisteret siden 1994 og støtter økonomisk ved at give LGBT Biblioteket midler til

indkøb af dansk litteratur og indbinding af danske tidsskrifter'

SBIBL udarbejder desuden årlige litteraturlister over nye dansksprogede bøger med et lgbt

indhold.

Blivmedlem af SBIBL

Du kan blive medlem af Støtteforeningen ved at indbetale et årligt kontingent på roo kr.

Du kan også indbetale støttebeløb:

reg. nr. rr99 (Danske Bank)

kontonr. 422-453r

Kontakt Støtteforeningen

SBIBL, c/o Olson

Østerbrogade 56 C, 2,tu.
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PåLibrarlrlhing:http://www.Iibrarything.com/catalog/Ibibiblioteket
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