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Om "Julehilsen2OL4"
Listen er udarbejdet af bestyrelsen for Støtteforeningen, SBIBL. Den bygger på en
meget omfangsrig bibliografi, som bestyrelsen har samlet titler til igennem de
sidste 25 år. Bibliografien bliver løbende gennemgået med nye tilføjelser,
rettelser i beskrivelserne og diskussioner om kriterierne for kategoriseringen.

Med denne julehilsen får du et udvalg af dansksproget skønlitteratur, som vi selv
synes hørertil i toppen af LGBT litteraturen, enten på grund af kvaliteten,
historien eller betydningen, som disse bøger har haft eller stadig har for mange af

God læselyst & glædelig jul
Bengt, Bjorne, Bodil, Eva, Gert, Hilde og Sonne

/

SBIBL

bestyrelsen

Kontakt Støtteforeningen
SBIBL, c/o Olson, Østerbrogade 56 C,2.tv.,2100 København Ø
E-mail: sbibl@yahoo.dk
Bliv medlem af SBIBL
Du kan blive medlem af Støtteforeningen ved at indbetale et årligt kontingent på
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Temakoder
* = undertema

** = hovedtema

= lesbisk
= biseksuel

G = bøsse
T = transperson

L

B

U = børne- eller ungdomsbog

Lx*

Alther, Lisa: Andre kvinder.
KØbenhavn : Gyldendal, L986.

- 377 s' (Org' USA 1981)

MØdetmedden30årældreheteroseksuelleterapeutHannahfårstor
betydningfordenungeCaroline.Hendesudviklingfølgesgennemterapien
frem til den nærmest uundgåelige forelskelse i Hannah'

Alther, Lisa: Fem minutter i himlen.

København : Gyldendal, 1995. - 349 s' (Org' USA 1995)

Enfortællinggennem30årafenlesbiskkvindeslivmedTennessee,New
York City og Paris som de ydre rammer'

u
Baldwin, James: Giovannis værelse.
København : Hasselbalch, 1957. -202 s' (Org' USA 1956)
veninde, som han
En homoseksuel amerikaners tanker den nat, hvor hans
han havde et
skulle giftes med, har sagt farvel - og hvor hans ven' som

kærlighedsforholdtil,venterpåsinhenrettelse.Findesiflereudgaver.
GB* *

Baldwin, James: Mod en anden himmel'
København : Hasselbalch, t962. - 448 s' (org' USA 1962)

lNewYorkskunstnerkredseskildresforholdetmellemsorteoghvideog
dereslængselefterkærlighedogforståelsepåtrodsafeksisterende
raceskelogdefiremandligehovedpersonersseksuellepræferencer.
G**
Bang, Herman: Mika6l.
København : GYldendal, 1904. - 326 s'
som både elsker og
En ældre berømt kunstner holder en ung attraktiv mand
fyrstinde, og
russisk
en
for
fordel
til
ham
forlader
mand
model. Den unge
Filmatiseret'
udgaver.
i
flere
Findes
kvaler.
skinsygens
alle
lider
kunstneren

L**
Barnes, Djuna: Nattens skove.
Fredensborg : Arena, 7964. - t77 s. (Org' USA 1936)

Symbolskromanfra].920'ernesParis,hvortilværelsenformersigsomen
langnatbefolketmedsæreindivider.HovedpersonenerdrengepigenRobin
Vote, som fascinerer sine omgivelser - ikke mindst kvinderne'
GL**

Bechdel, Alison: Bedemandens datter: en tragikomisk familiehistorie.
København : Carlsen, 2007, - 232 s (Org USA 2006)
kredser om sin opvækst
En grafisk roman fortalt af den lesbiske Alison, som

ienamerikansklilleby.centrumforhistorienerfaderen,somudoverat
væreskolelærerogsåerbyensbedemand.Hanerikkesynderligsympatisk
ellernogenkærligfar.Enforklaringliggerbl.a.ihansundertrykte
homoseksualitet og ulykkelige forelskelser i unge mænd'

BL*

*

Boije af Gennås, Louise: Stjerner uden svimlen.
København : Aschehoug, 2003. - 554 s. (Org. Sverige L996)
Sophie er i 30'erne, selvsikker, lykkelig i sit ægteskab og en kendt
medieperson. Men så forelsker hun sig i en anden kvinde, som er en
markant feminist, og det vender op og ned på hendes valg i livet.

L**
Brantenberg, Gerd: Egalias døtre: en roman.
KØbenhavn : Hønsetryk, 1980. - 175 s. (Org. Norge 1977)
En satirisk utopi om landet Egalia, hvor kvinderne har magten. Mændene
undertrykkes på alle områder. Denne ombyttede historie viser patriarkatets
a bsu rd iteter.
L**
Brantenberg, Gerd: Rejs jer fordømte !
København : Carit Andersen/Finn Suenson Forlag, 7974. - 133 s. (Org. Norge L973)
I ligefrem og humoristisk form beskrives vilkårene for lesbiske i et samfund
domineret af heteroseksuelle.
L**
Brown, Rita Mae: Anderledes.
København : Lindhardt og Ringhof, 1981. -217 s. (Org. USA 1973)
Molly Bolts fandenivoldske beretning om sin opvækst itrange kår rundt om
i USA. Rapkæftet, antiautoritær, velbegavet - og ikke mindst lesbisk kæmper hun sig frem til en universitets-uddannelse. Findes i flere udgaver.

G**
Burroughs, William S.: Queer.
KØbenhavn:Politisk Revy, 1995. -742s. (Org. USA 1985)
Skrevet for mere end 40 år siden lå denne bog i kultforfatterens
skrivebordsskuffe, indtil den blev udgivet i 1980'erne i USA. Der er tale om
en delvis selvbiografisk roman om en bpsse, som kæmper både med
stofferne og sin identitet i 1950'ernes USA og Mexico. Lee møder den
kønne, men beregnende Allerton, som tager med ind ijunglen på jagt efter
det narkotiske stof Yage.
GUX*

Biische, Susanne: Mette bor hos Morten og Erik.
København : Fremad, L98L. - 49 s. : ill.
Fotobilledbog for de yngste. En hverdagshistorie om Mette, der er barn i en
bøssefamilie. I sin engelske oversættelse vakte bogen megen furore i
Thatchers England.
Lx*
Carell, Emmy: Kan mænd undværes?
Thisted : Galsters Forlag, L921. - 94 s.
En ung enke tiltrækkes af en omfarende og feteret svensk skuespillerinde,
der har efterladt mange knuste pigehjerter bag sig. Den unge enke prøver
at modstå sine lesbiske følelser, specielt da hun ser, hvordan

skuespillerinden behandler sine tilbedersker.
GU*

X

Chambers, Aidan: Dans På min grav.
København : Gyldendal, 1985. - 269 s. (Org. England 1982)
Den L6-årige Henry anholdes for at have danset rundt på sin afdøde vens
grav. Han fortæller herefter i ord om det kun syv uger korte, men heftige
kærlighedsforhold til den 18-årige Barry.

L**
Christian, Paula: Det blide sexliv.
København: Obelisk, 1968. - 160 s. (Org. USA 1961) (Nymfebøgerne)
I det øjeblik Laura Garraway deler et forbudt kys med Hollywood starletten,
Ginny Adams, falder brikkerne på plads for hende. Men da Ginny hellere vil
følge sin drøm om berømmelse, som hendes kendte filmstjernekæreste
saundra måske kan give hende, flygter Laura til New York, desperat efter at
glemme hende. I storbyens røgfyldte lesbiske barer opdager hun nye sider
af livet og sig selv, men det er svært at glemme Ginny. Den lesbiske
hovedperson Laura er en heltinde, hvis styrke og klogskab forstærker både
hendes lesbiske følelser og læserens indlevelse. Og usædvanligt for
datidens pulp litteratur ender denne lykkeligt og særdeles tilfredsstillende.
L**
Clod, Bente: lmellem os.
KØbenhavn : Gyldendal, 1981. - 80 s.
Den store kærlighed - symbolsk og romantisk - giver kaos, men er i disse
digte også udtryk for kvindens befrielse. Digtsamlingen blev indstillet til
Nordisk Råds KulturPris L981.

L**
Clod, Bente: Syv sind.
København : Gyldendal, 1980. - 245 s.
Romanens lesbiske forfatter er aktiv i kvindebevægelsen og skriver samtidig
på en roman om et dansk ø-matriarkat.

L**
Clod, Bente: Vent til du hører mig le.
København : Gyldendal, 1983. - 303 s.
En slægtsroman om tre generationer af kvinder. Historien tager sit
udgangspunkt i kvindeutopien fra romanen "Syv sind", idet de to unge
døtre Kim og Gitte deltager i opbygningen af kvindesamfundet på Mølleø.

u
Cocteau, Jean: Den hvide bog.
Charlottenlund : Rosinante, 1987. - 98 s. : ill. (Org' Frankrig 1'928)
Selvbiografisk roman illustreret af forfatteren. I sine unge år må han
gennemrejse kærlighedslivets yderste grænseegne, før han kan acceptere
sin homoseksualitet.

u
Digte om mænds kærlighed til mænd: en antologi
red. Peter Boesen og Vagn Søndergaard. - København : Tiderne Skifter, 1980. 92
5.

Antologi af bøssedigte fra hele verden. De fleste præsenteres for første
gang på dansk. Forsynet med noter og forfatterportrætter'
GU**
Edelfeldt, lnger: DYgtig dreng!
KØbenhavn : Sommer & Sørensen, 1985. - 158 s (Org' Sverige 1977)
Forældrene opfatter !2-årige Jimmy som en dygtig, følsom dreng. Reelt er
han angst, ensom og udsat for mobning i klassen. Alt sammen indtil han
som student protesterer mod forældrenes krav og snævre normer og
vedkender sig sin homoseksualitet.

T**
Eugenides, IeffreY: Middlesex.
København : Gyldendal,2OO3. - 530 s. (Org. USA 2002)

opdragetsompigefinderCallieiteenageåreneudaf,athunnokmereer
en dreng. socialt skifter hun køn og navn til cal, og efter en diplomatisk
karriere sidder han nu som 40-årig i Berlin og fortæller sin historie. En
slægts- og kønsfortælling om at flygte fra definitionerne for at finde sig selv'
Pulitzer-Prisvinder i 2003.
Gx*
Fahlberg, carl Hansen: Et barn blev korsfæstet: Kaj Halvdans barndom.
København : Fremad, 7937. - 259 s.
Fahlberg, carl Hansen: I dag flytter vi, sa' nissen: Kaj Halvdans vandreår.
København : Fremad, 1939. - 387 s.

KajHalvdankæmperpåtrodsafsinarbejderklassebaggrundsigvejgennem
det københavnske skolesystem. Han bliver tidligt i sin ungdom klar over den
seksuellesideafsinefølelserforandrefyre.Kajrejserseneregennem
Europa som håndværker (naver). Han er stadig en åben natur og møder
andre unge mænd på sin vandretur. Romanerne foregår i 1880-90'erne og
findes i flere udgaver.

L**
Flagg, Fannie: Stegte 8rønne tomater'
København : Erlandsen, 2OOO. - 372 s' (Org. USA 1987)
trods
De to veninder ldgie Treadgoode og Ruth Jamieson elsker hinanden
Alabama,
i
caf6
stop
whistle
de
driver
sammen
og
deres forskelligheder,

somogsåeromdrejningspunktetfordenaldrendeNinnysberetningtil
Evelyn om de stærke og erkendende oplevelser i 1930'ernes USA'

Filmatiseret.

u
Forster, E. M.: Maurice.
København : Rosenkilde & Bahnhof, 20L2. -747 s' (Org' England 1971)
oprindelig skrevet i Lgl3-tg74, men kunne først udgives efter forfatterens
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dødi !970 på grund af bogens selvbiografiske referencer til
homoseksualitet. Den unge Maurice Hall indleder under sin studietid på
Cambridge et forhold til vennen Clive Durham. Samtiden ser
homoseksualitet som en forbrydelse, og Clive vælger at følge de fastsatte
normer og gifte sig, mens Maurice efterlades alene. Han forsøger at kæmpe
imod sine inderste tilbøjeligheder, men kan han det? Filmatiseret.
L**
Frederics, Diana (pseud.): Diana.
København : Forlaget af 1939, 1940. - 224 s. (Org. USA 1939)
lnderst inde ved Diana godt, at hun er til kvinder, men hun må igennem et
heteroseksuelt forhold og en tur til udlandet, før hun også erkender det for
sig selv og omverden. Findes i flere udgaver.

L**
Fynne, Birte: Anne og Kirstine. - København : Rhodos, 1986. - 139 s.
Handlingen udspilles i middelalderen. En kærlighedsaffære mellem to
kvinder sammenkædes med en hekseproces, hvor den ene kvinde står
anklaget og trues med at blive brændt på bålet.

G**
Galg6czi, Erzebet: lnden for lovens grænser.
KØbenhavn : Erichsen, 1986. - 161 s. (Org. Ungarn 1980)
Kritisk skildring af forholdene i Ungarn i 1950'erne. De politiske forhold
sættes i relief af den skæbne, som rammer en ung kvinde, der som kritisk
journalist og lesbisk er på kant med samfundets normer og rammer.
Filmatiseret.

G**
Gardell, Jonas: Tør aldrig tårer bort uden handsker. 1. bind. Kærligheden.
København : Tiderne Skifter, 2013. - 291- s. (Org. Sverige 2012)
Gardell, Jonas: TØr aldrig tårer bort uden handsker. Bind 2. Sygdommen.
KØbenhavn : Tiderne Skifter, 2014. - 299 s. (Org. Sverige 20L3)
I de tidlige 1980'ere forlader den unge homoseksuelle Rasmus hjembyen
Koppom for senere at flytte til Stockholm. Gennem den flamboyante Paul
forenes han med den jævnaldrende Benjamin, som er opvokset som
Jehovas Vidne. Sammen udlever de seksualiteten og kærligheden.
Filmatiseret til TV.

u
Genet, Jean: Matrosen og stjernen.
København : Hans Reitzets Forlag, 1958. - 233 s. (Org. Frankrig 1,947)
Roman om to mord i et hårdkogt havnemiljø i byen Brest med matrosen
George Querelle som hovedaktør i et sceneri af seksuelle forklædninger og
voldsomt begær. Flere udgaver og filmatiseret.

G**
Gomez-Arcos, Agustin: Det kødædende lam.
København : Gyldendal, 1911. -212 s. (Org. Frankrig 1975)
Foruden at være en politisk-allegorisk roman om det fascistiske Spanien er
7

denne bog også en skildring af to brødres meget hede og grænseoverskridende kærlighedsforhold.
GU**
Halby, Lis: Jeg elsker dig, Thomas.
København : Høst & Søn, L988. - 1"70 s.
Thomas på L7 oplever sit første forhold tilJan på 20 år. Jan er afklaret som
bøsse, hvorimod Thomas har problemer med at definere, hvad han selv er.

L**
Highsmith, Patricia: Carol.
KØbenhavn: Gyldendal, 1992.-315 s. (Org. USA 1991 - udkom 1. gang i 1952
under pseudonymet Claire Morgan)
Mødet mellem den sofistikerede Carol, gift og mor, og den L9-årige Therese
bliver indledningen til et stormfuldt, men lykkeligt kærlighedsforhold. Er
blevet omtalt som den første lesbiske roman i USA med en lykkelig slutning.
L**
Holk, Agnete (pseud.): Et vildskud.
København : Jespersen og Pio, 1941. - 284 s.
I 20'ernes og 30'ernes Berlin og København f6lger læseren overklassepigen
Vita, der har flere forhold til andre kvinder. Til sidst slår hun sig til ro med
ungdomskæresten og etablerer en lille familie med hende. Et dansk og
forholdsvist positivt svar på "Ensomhedens brønd,,. Oversat til engelsk.

G**
Hollinghurst, Allan: I skønhedens tjeneste.
København : Gyldendal, 2005. - 452 s. (Org. England 2004)
Denne prisbelønnede roman foregår i 80,ernes England, hvor den unge
homoseksuelle Nick Guest flytter 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 drastisk ændrer hans
liv. Filmatiseret som TV-serie.

G**
Hollinghurst, Alan: Den lange afsked: roman.
København : Gyldendal, 2AI2. - 536 s. (Org. England 201L)
Med det hykleriske britisk samfunds dobbelte forhold til bi- og
homoseksualitet op i gennem det 20. århundrede starter fortællingen i
1913, hvor George tager sin collegeven, den aristokratiske digter cecil med
hjem på weekend. Også søsteren Daphne bliver besat af digteren, og da
han som afsked skriver et digt til hende, aner ingen, hvilken betydning det
får for de to familier.
LU**
lnuk, Lotte: Gina, je t'aime.
København : Høst, L993. -213 s.
Roman om to pigers første kærlighed. Handlingen udspilles i paris over en
3-årig periode, hvor deres forhold bliver meget intenst. 1. del af serie.
8

BT**
lrving, John: I 6n person.
København : Lindhardt og Ringhof, 2012. - 492 s. (Org. USA 2012)
Fortælling om uforløst kærlighed, hemmeligheder, identitet og seksualitet.
Den biseksuelle Billy Abbott er bogens fortæller og omhandler den
tragikomiske historie om Billys liv, som starter i New England, hvor han
vokser op som lærerbarn på en kostskole. Senere rejser han til Europa som
udvekslingsstudent, hvor han gennem flere forskellige seksuelle forhold
forsøger at finde den perfekte partner, der indeholder alt, hvad han
drømmer om.

G**
lsherwood, Christopher: Enlig herre.
København : Grafisk Forlag, 1968. - L55 s. (Org. USA 1964)
Romanen skildrer en dag i den midaldrende universitetslærer Georges liv'
Han har otte måneder tidligere mistet sin elskede Jim ved en bilulykke, men
et uventet og intenst møde med en ung studerende viser måske en vej ud
af sorgen. Filmatiseret.

G*

lsherwood, Christopher: Farvel til Berlin.
KØbenhavn : Branners Forlag, 1939. - 240 s. (Org. USA 1939)
Forlægget for musicalen og filmen "Cabaret". En engelsk journalist skriver
om sine indtryk fra 30'ernes Berlin i tiden omkring nazisternes
magtovertagelse. Flere af historierne er med homoseksuelle over- eller
undertoner. Findes i flere udgaver.
GB*

*

Kampmann, Christian: Fornemmelser.
København : Gyldendal, 1977. - 277 s.
Kampmann, Christian: Videre trods alt.
København : Gyldendal, L979. - 22L s.
Kampmann, Christian: I glimt'
KØbenhavn : Gyldendal, 1980. - 258 s.
Tre selvbiografiske romaner om en mands personlighedsudvikling. Den
første om selvfornægtelse og tidlige homoseksuelle erfaringer. Den anden
om at trække sig ud af et ægteskab med børn - og problemer i forholdet til
en anden mand. Den tredje bog handler om engagementet i Bøssernes
Befrielsesfront (BBF) og om at "komme ud" af skabet og få nye venner og

visioner. Findes i flere udgaver.

G**
Knutsen, Per: Mordere.
HillerØd : Alma, 1986. - 221 s. (Org. Norge 1984)
Under lørdagsballet i forsamlingshuset i et nordnorsk fiskersamfund
eksploderer de voldsomme følelser. Det yngste besætningsmedlem på den
lille hvalfangerbåd har et forhold til en anden ung fyr, men en gift mand
med undertrykte homoseksuelle følelser skaber problemer for de to unge.
9

u
Kiinig, Ralf: Bøsse og bøsse imellem.
Klampenborg : Bogfabrikken ,1987. - 48 s. : ill' (Org' Tyskland 1984)
Tegneserie. Den første danske version fra den tyske tegner og forfatters

skarpepen.lenforrygendefordansketoversættelsesætterdesatiriske
historier både det trivielle og alvorlige i bøsseverden på spidsen' lkke
mindst med det omgivende samfund som måbende tilskuer'

G**
Kiinig, Ralf: Konrad og Poul: bind 1.
KØbenhavn : Bogfabrikken ,7994. - 48 s' : ill. (Org' Tyskland 1993)
Kiinig, Ralf: Konrad og Poul: bind 2.
KØbenhavn : Bogfabrikken ,7996. - 48 s. : ill' (Org' Tyskland 1995)
Tegneserie. Parforholdet får endnu en tand i disse satiriske fordanskede
kommentarer fra den tyske bøsse-subkultur'

G**
Ktinig, Ralf: Konrad og Poul: bind 3: Den andalusiske tyr, 1' del'
København : Bogfabrikken , lgg7. - 75 s. : ill' (Org' Tyskland 1994)
Kiinig, Ralf: Konrad og Poul: bind 4: Den andalusiske tyr, 2' del'
København : Bogfabrikken ,1997. - 66 s' : ill. (Org' Tyskland 1994)
en
Tegneserie med det umage tyske vennepar, hvis forhold udfordres af
viril jord- og betonarbejder.
G+*

Kiinig, Ralf: Konrad og Poul: bind 5'
København : Bogfabrikken, 1998' - 48 s. : ill' (Org' Tyskland 1997)
Tegneserie med endnu en omgang historier om bøsseparret'

GL**
Leavitt, David: Familien danser: noveller.
København : Apostrof, 1986. -2O4 s, (Org. USA 1984)
alle
Den unge forfatters debutbog, som vakte berettiget opsigt. Næsten
til
familien.
relation
i
lesbiske
novellerne sætter unge bøsser eller
GU* *
Lennon, Tom: Kærligheden kommer til byen'
Århus : Modtryk, Lggs. - 239 s. (Org. lrland 1993)
efter
17-årige Neil bor i Dublin og er ved at afslutte skolen. Han er bøsse, og
for
over
ud
springe
sine første erfaringer i bøssemiljøet er han klar til at
familie og venner.

GU**
Lindstrøm, Curt og Nobbe Bernild: Tag mig som jeg er'
København : GYldendal, 1982. - 116 s.
Mens hans venner snakker om piger, føler den 16-årige Tom sig anderledes.
bøsse.
Da han så mØder den lidt ældre sten, er det klart for ham, at han er

T**
Llambias, Pablo: Kærlighedens veje & vildveje.
København : GYldendal, 2009. - 126 s.
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En mandlig opdatering af Suzanne Brøggers klassiker fra 1975. Forfatteren
gendigter bl.a. teksten om Hanna, Henna og den uønskede mand til en
fortælling om forholdet mellem kvinden Pablo og to andre kvinder. I en
anden tekst er Llambias blevet til en trans og kommer med flere andre
tankevækkende udfald mod den traditionelle opfattelse af køn og identitet.

L*+

Lodalen, Mian: Krummeklubbens skamløse søstre.
Skørping : Fringeløv, 2003. - 236 s. (Org. Sverige 2003)
My skriver bl.a. for bladet Queer Express, men kan ikke rigtigt få økonomien
til at hænge sammen. Hun har dannet "Krummeklubben" sammen med
sine mere praktisk anlagte veninder, Mackan og Hedda, som også støtter
op, da My kaster sig over den gifte skønhed, C-skålen. Fortællingen kan
læses som en personlig nøgleroman, fordi Mian Lodalen er mangeårig
skribent og redaktør på bl.a. Reporter og QX og tidligere kæreste med
Louise Boije af Gennås.
GU* *

Lundme, Tomas Lagermand: Drengen med stjernekaster.
København : Carlsen, 2004. - 244 s.
Ungdomsbog om Morten, som godt ved, at han er bgsse, men ikke kan få
ordet ud af sin mund. Med kærlighedsforholdet til Thies sker der noget med
Morten, og selv om lumske spioner og ministre lurer i baggrunden, kan det
ikke spolere idyllen og lykken mellem de to.

G**
Læby, David: Svans.
KØbenhavn : Lindhardt og Ringhof, 2007. - L08 s.
Søren er ikke som de andre børn, og langsomt går det op for ham, at han
nok er bøsse. I gymnasietidens pinefulde erkendelsesfase prøver han at
slippe for sin krop gennem spisevægring.
T*+
McCabe, Patrick: Morgenmad på Pluto.
Valby : Forlaget Viva, 2000. - 206 s. (Org. England 1998)
Den transseksuelle Patrick "Pussy" Braden flygter fra det landlige lrland og
opvæksten hos en alkoholiseret kvinde til storbylivet i London og
tilværelsen som prostitueret. Der sker forviklinger, som involverer lRA.
Filmatiseret.
Gx*

Mann, Thomas: Døden iVendig.
København : Gyldendal, 191,3. - 762 s. (Org. Tyskland L913)
En ældre højtæret forfatter tager til Venedig for at rekreere sig. Her møder
han en smuk polsk dreng, som han først modstræbende forelsker sig i. Men
efterhånden kommer han fuldstændig i sine følelsers vold. En klassiker, som
findes i flere udgaver. Filmatiseret.
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GU**

Martin, Bengt: Drenge græder ikke.
København : Jespersen og Pio, 1978. - 106 s. (Org. Sverige 1977)

Martin, Bengt: Bengt og kærligheden.
København : Jespersen og Pio, 1979. - 1L5 s. (Org. Sverige 1978)

Martin, Bengt: De glade 50'ere.
København : Jespersen ogPio,1979. - 121 s. (Org. Sverige 1979)
Teenageårenes svære kærlighed er temaet i denne serie om Bengts liv i
1950'erne. Han prøver sig tøvende frem, men får senere et forhold til den
noget ældre Mogens.
LG

BT*

*

Maupin, Armistead: Fri i 7O'erne: roman.
København : Samleren, t997. - 334 s. (Org. USA 1,978)
Den 25-årige Mary-Ann har vristet sig fri af barndomshjemmet i Cleveland
og er flyttet til San Francisco. Her oplever hun 1970'ernes frigjorte forhold
til sex, stimulanser og livet i almindelighed. Filmatiseret som TV-serie.
L**

Millet, Kate: Sita.
København : Politisk Revy, L979. - 293 s. (Org. USA 1977)
Da forfatteren efter måneders adskillelse genser sin kæreste Sita iSan
Francisco, er alt forandret: forelskelsen er væk, og Sita har sit helt eget liv at
passe. Forfatteren må gile op med fortiden for at komme videre.

B**
Mishima, Yukio: En maskes bekendelser.
København : Gyldendal, 1992. - 1,85 s. (Org. Japan 1958)
En ung japaners opvækst og langsomme erkendelse af sin homoseksualitet
og dragning mod kraft og styrke, mod blod og vold. Spænder over årene
7925-1945.
Lx*

Møller, O. M.: Nina: En psykologisk skildring.
København : F. H. Eibes Forlag, 1883. - 1L9 s.
Danmarks første lesbiske roman. Dr. Otto Jringer møder i Heidelberg en
begavet pige, der maler og skriver. Pigen - Nina von Hohenfelds - er datter
af en pensioneret oberst, og hun bliver hurtigt fortrolig med den unge
doktor. Hun betror ham, at hun har en hemmelighed: "Verden vilde kalde
det Vanvid". Otto forelsker sig i Nina, men hun afslører hemmeligheden:
hun er forelsket i en kvinde. Otto håber at hendes "Sjælssygdom" vil gå
over, og en skønne dag skriver Nina, at hun elsker ham. De bliver forlovet,
men lykken varer kort. Nina er nødt til at indrømme over for sig selv og
Otto, at hun ikke kan elske en mand. Hun bekender, at hun har haft flere
forhold til kvinder. Otto og Ninas veje skilles for altid.

G**
Nagel, Carsten: Som man(d) behager.
København : Rhodos. 1976. - 96 s.
12

Selvbiografiske historier oplevet af en b6sse, som vil gøre op med
mandssamfundets undertrykkende normer.

G**
Navarre, Yves: Spejlkabinettet,
København: Chr. Erichsens Forlag, t982.-314 s. (Org. Frankrig 1980)
På 20-årsdagen tænker familien tilbage på den dag, hvor den unge søn som
en kulmination blev tvunget til en hjerneoperation for at dæmpe hans
homoseksualitet. Begivenheden dækker umiddelbart over mere, end det
ser ud til.

B**
Når mænd elsker mænd og kvinder elsker kvinder: 160 års danske fortællinger
om bøsser og lesbiske
udvalgt af Peter Legård Nielsen. - København : Forum, 2003' - 463 s.
Antologi med noveller og tekstuddrag med homoseksualiteten i dansk
fiktion i centrum. Fra H. C. Andersen over Agnete Holk til Tomas
LG

Lagermand.

GU**
Olesen, Janni: Noget du skal vide: roman.
København : Gyldendal, 2008. - 188 s.
Prisbelønnet ungdomsroman. Elisa underviser i psykologi, og efter et endt
parforhold drages hun af eleverne Jakob og Thomas. De to drenge er
imidlertid homoseksuelle, og støttet af Elisa lærer de at stå ved sig selv oB
egne seksuelle ønsker.
GT*

*

Puig, Manuel: Edderkoppekvindens kys.
KØbenhavn : Albatros, 1980. - 251 s. (Org. Spanien/Argentina 1976)
En roman formet som en lang dialog mellem en intellektuel revolutionær,
der i Argentina sidder fængslet på 3. år uden dom, og en anden fange, der
er dømt for et homoseksuelt forhold til en mindreårig' Filmatiseret og
Oscarbelønnet. Findes i flere udgaver.

B**
Ramster, John: Simon elsker også kvinder.
KØbenhavn : Borgen, 200t. -370 s. (Org. England 1,999)
Simon er egentlig bøsse, men vil gerne lave sit liv om og arrangerer et
forhold til sin bedste veninde. Seksuelt går det - med lidt hjælp - fint, men
alligevel har det nye liv uforudsete omkostninger. Bittersød fortælling
pakket ind i humor og skæve vinkler.

LU**
Ravnskov, Mette: Line elsker.
København : HØst & Søn,1982. - 70 s. : ill.
lllustreret med fotos fortælles historien om Lines forhold til den lidt ældre
Hanne og de reaktioner, det giver anledning til fra omverden.

u
Rechy, John: Ti dage.
1967)
Køb"nhrrn : Stig Vendelkærs Forlag, 1968' -207 s' (Org USA
med
færdig
er
Han
Johnny Rio er i Los Angeles på ferie i 10 dage'

prostitutionen -

,"n ått",

sig et må|, som bygger på præstationer: i løbet

afferienskalmindst30mændhavesexmedham,efteratdeaktivthar
efterstræbt ham og er den udfarende partner i sex-akten'
GU**
Renberg, Tore: Mig og Yngve.
Roskilde : Batzer & Co., 2009' - 427 s' (Org' Norge 2003)

Den30-årigeJarlevendertilbagetilbarndomsbyenStavangerogopleveri

tilbagebliketparturbulentemånederfragymnasietiden.Hervarhantryg
ny dreng Yngve
med venner, verdensanskuelse og veninden, men da den

begynderpåskolen,måJarleerkende,atenforelskelseerpåvej.Andendel
af "Kompagni Ornheim". Prisbelønnet og filmatiseret'
L**
Sapfo: SaPfos digte.
f'Kr')
Lemvig : Atlantis, 1924. - 43 s. (Org' Grækenland ca' 590-570
af den
kærlighedsdigtene
I Thøger Larsens oversættelse præsenteres
i flere
Findes
på
gang
dansk'
første
gr-r[. digterinde fra øen Lesbos
som
staves
kan
også
navn
digterens
ligesom
udgaver og oversættelser,
SaPPho.
GU* *

Schreiber-Wicke, Edith: Far og far og lille Tango'
Århus : CDR-Forlag, 2006. - 28 s. : ill (Org' Tyskland 2006)

Billedbog.DetopingvinhannerRoyogSiloerikkeinteresseretihunnerne.

på en sten' Da en
De bygger i stedet en fælles rede og skiftes til at ruge
ægget i Roys og
dyrepasserne
lægger
æg,
sit
udruge
hunpingvin nægter at
Silos rede. Historien bygger på en virkelig episode

fra New York Zoo'

G**

Shakespeare, William: Sonetter: med indledning og anmærkninger'
KØbenhavn : Gyldendal, 1885. - 167 s' (Org' England 1609)
exceptionelt
Af de 154 sonetter er 126 henvendt til "den unge mand", en

Smukfemininmand,somdigterensjegudtrykkersinforelskelsetilisonet

nr.18.lndholdeterusædvanligtfordatidenssonetter,somtraditionelt
også med
besynger kærlighed mellem mand og kvinde' Flere udgaver'
parallel engelsk tekst.

G**

Sj6n(pseud.forSisurt*nl{irflirSrfilrSrron}:Månesten:drengenderaldrigvartil:
roman. - KØbenhavn : C&K, 2014' - 139 s' (Org' lsland 2013)

MåneStenKarlssonerlsårilglsiReykjavik,hvorhanserallefilmibyens
tobiografer.Pengeskafferhanvedattagebetalingfranogleafdemænd,

det fejres, bliver
han har sex med' lsland Iøsriver sig fra Danmark, og mens
Som straf
drengen og en dansk mariner afsløret med bukserne nede'

sendes han til London, hvor han finder sig selv og kan arbejde med film.
L*x

Smith, Ali: Pige mØder dreng.
København : Tiderne Skifter, 2009. - 164 s. (Org. England 2007)
En moderniseret gendigtning af Ovids myte om lphis formet som et
kønspolitisk frontalangreb på normaliteten. Anthea er flakkende og
oprørsk, indtil hun møder Robin - "hun var den smukkeste dreng jeg havde
set i mit Iiv". Dette bringer hende på kant med søsteren lmogen, som har
svært ved at forlige sig med Antheas fravalg af det normale kærlighedsliv.
LU**
Strøm, Bente (pseud. for Karen Aabye): Goddag mit hjerte.
København : Spektrum, 1964. - 782 s.
Gymnasiet betyder pludselig ingenting, når man som Bente får at vide, at
venindekærlighed ikke kan accepteres. lstedet prøver hun atfinde sig selv
som lesbisk og afprøver på denne måde omgivelsernes holdninger.

G**
T6ibln, Colm: Blackwater fyrskib: roman.
København : Tiderne Skifter, 2000. - 258 s. (Org. lrland 1999)
Declan er homoseksuel og døende af aids. omkring ham er kvinderne i hans
liv: søsteren, moderen og bedstemoderen. De bruger Declan og hans
sygdom i deres indbyrdes kamp, hvor bagtalelser og spydigheder flyver
gennem luften, som er iskold og bitter. Filmatiseret.

G**
T6ibin, Colm: Mesteren: roman.
København : Tiderne skifter, 2006. - 354 s. (Org. Irland 2005)
Skildring af fem år i den amerikanske forfatter Henry James, liv og de
kræfter, dervar med til atforme hans kunst i 1890,ernes London, hvor han
bevægede sig fra fiasko som dramatiker til berømt romanforfatter.

G**
T6ibin, Colm: Nattens historie.
København : Tiderne Skifter, 1999. - 351 s. (Org. lrland 1996)
Den unge engelsk-argentinske Ricardo lever et passivt og hæmmet liv i
Argentina. Hans mors d6d og Falklandskrigen tvinger ham til at erkende sin
politiske, seksuelle og menneskelige identitet.
L**
Trollope, Joanna: En skjult affære.
København : Lindhardt og Ringhof, 1999. - 259 s. (Org. England 1,989)
Advokatmand, dejlige børn og drømmevilla: livet er godt, men kedeligt for
Alice, indtil huset får en ny veninde. Hun og Alice indleder et forhold, og
sladderen tager fat. Filmatiseret.
Gx*
Vizki, Morti: Peters revolution,
København : Gyldendal, L987. - 1.44 s.
De to unge fyre Jonathan og peter færdes i et internationalt miljø og møder
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i København styrkes deres venskab'
da også hinanden i Vestberlin' Senere
og Jonathans kærlighed

til Peter åbenbares'

u

bind 1'
Warren, Patricia Nell: FrontlØberen:
(Org' USA 1974)
s'
tg77'-32g
Rhodos,
København:
forelsker sig i universitetets unge
Den homoseksuelle løbetræner Harlan
Billy' Han er en åben og
sportsstjerne og olympiske langdistanceløber
valg'
modne træner over for et vanskeligt
selvbevidst bøsse, som stiller den

DefåretVarmt,menstormfuIdtkærlighedsforhold,mennegative
udgaver'
følger' Findes i flere
reaktioner fra omgivelserne har tragiske

L**
Waters, Sarah: RænkesPil'
2003. - 505 s. (org. England 2000)
København : Lindhardt og Ringhof,
ind i et komplot med fyren 'Gentleman''
vikles
Den fattige ty'etø]Sus]n
at
en rig kvindelig arving og sørge for
Susan skal u-," ktrn*t'pige hos
tingene
Men
udgiver sig som tegnelærer'
denne falder fo|" 'C"nttt'Jn" der
som TV-film'
Filmatiseret
planlagt'
som
går ikke altid

G**
White, Edmund: En drengs historie'
(Org USA 1983)
Købeniavn : Hekla, Ig88' - 242 s

problem
USA. Hans altoverskYggende
En ung mand uokr.|. op i soiernes
identitet som homoseksuel'
at finde og vedkenJe sig sin seksuelle

er

L**

Winterson,Jeanette:Dererandrefrugterendappelsiner.

s' (Org' England 1985)
København : Samleren, 7gg2' -zt}
mor
piges opvækst med en fanatisk religiøs
Selvbiografisk roman om en ung

ogmedenvoksendeerkendelseafatværelesbisk.Derfølgeretbrudmed
er filmatiseret
bizarre miljø' Bogen
moderen, det religiØse hykleri og det
udgaver'
i
flere
som TV-serie og findes

L**

to fortællinger'

Zahle, Vilhelmine: Vildsomme veje:
s'
København : Andr. Schou, 1890' 119

Deneneafdetohistorier,"Ogsåenkærlighedshistorie"'handleromen
kvinde' Flere udgaver'
ung kvindes dybe forelskelse i en anden

T**
Zichau, Alex: Ubehagets soundtrack'
2013 - 187 s'
[s.1.] : Forlaget Autre,
og gennem operationer bliver'han
En dreng bliver født i en piges krop'
indvendig er der meget psykologisk
gradvist, tysist<, til en n1'nd",
Tidligere udgivet under pseudonym'
bagage der også skal transformeres

"n

