LÆS BOGEN –
SE FILMEN!
Et udvalg romaner og noveller på film

For at fejre det nye navn til LGBT miljøets årlige filmfestival, som fremover hedder
MIX COPENHAGEN – LGBT Film Festival, har Støtteforeningens bestyrelse
sammensat en liste over filmatiserede bøger udgivet på dansk med et LGBT
hovedtema. I denne omgang er listen begrænset til filmatiseret fiktion, romaner
eller noveller. Derfor finder du heller ikke omtale af filmatiserede biografier som ”Til
døden os skiller” (1994), ”Portræt af et ægteskab” (1978) eller den aktuelle TVversion af Isherwoods selvbiografi, ”Christopher og hans kreds” (1978).
Til gengæld får du inspiration til at supplere vinterens romanlæsning med
filmversionen. Vi giver dig et link til mere information på International Movie
DataBase (IMDB), men det er også muligt at købe flere af filmene til din egen
samling, fx gennem Amazon og Proud.dk. Måske kan du også finde filmen til lån på
det lokale bibliotek eller til at streame gennem Filmstriben.dk.
God fornøjelse - både med at læse bogen og at se filmen!

© Støtteforeningen LGBT Biblioteket (SBIBL). December 2010. Rev. udgave marts 2014

Bang, Herman: Mikaël. -København : Gyldendal, 1904. - 326 s.
En ældre berømt kunstner holder en ung attraktiv mand som både
elsker og model. Den unge mand forlader ham til fordel for en russisk
fyrstinde, og kunstneren lider alle skinsygens kvaler.
Stumfilm:
Vingarna (1916). Instruktør: Mauritz Stiller. Med Nils Aster, Lili Bech,
Egil Eide og Lars Hanson.
http://www.imdb.com/title/tt0007522/
Mikael (1924). Instruktør: Carl Th. Dreyer. Med Walter Slezak, Max
Auzinger og Nora Gregor.
http://www.imdb.com/title/tt0015136/
Berendt, John: Midnat i det gode og ondes have: roman. - København :
Gyldendal, 1997. - 352 s. (Org. USA 1994)
Dokumentarisk kriminalroman, hvor Savannah i Georgia og nogle af
byens sære eksistenser bliver autentisk skildret herunder dragdronningen Lady Chablis, som senere spiller sig selv i filmversionen.
Hovedpersonen, Jim Williams, er en 50-årig rig antikvitetshandler,
som myrder sin 21-årige sexede og veludstyrede ven, Danny
Hansford, der var en voldelig, brutal og kriminel trækkerdreng. Der
følger hele fire retssager, hvor deres forhold bliver gennemgået.
Film:
Midnight in the Garden of Good and Evil (1997). Instruktør: Clint
Eastwood. Med John Cusack, Kevin Spacey og Jude Law.
http://www.imdb.com/title/tt0119668/
Boyle, T. Coraghessan: Inderkredsen: roman. - København : Peoples
Press, 2006. - 395 s. (Org. USA 2005)
Dokumentarisk roman om Alfred Kinsey og hans arbejde med at
afdække den amerikanske befolknings seksualitet. Historien fortælles
af John Milk, som bliver assistent hos Kinsey - og i en periode også
hans elsker.
Film:
Kinsey (2004). Instruktør: Bill Condon. Med Liam Neeson, Laura
Linney, Chris O’Donnell og Peter Sarsgaard.
http://www.imdb.com/title/tt0362269/

Burroughs, William S.: Nøgen frokost. - København : Gyldendal, 1967. 258 s. (Org. USA 1959)
Forfatterens gennembrudsroman er en surrealistisk vision af det
moderne samfund og et kraftig angreb på alle totalitære fænomener.
Med kraftige selvbiografiske træk følges den narkoafhængige
”bugbuster” med de homoseksuelle præferencer, som i sine
vrangforestillinger ved et uheld slår hustruen ihjel, og snart bliver
involveret i et syret inferno af rædsel og bedrag.
Film:
Naked Lunch (1991). Instruktør: David Cronenberg. Med Peter
Weller, Judy Davis og Roy Schneider.
http://www.imdb.com/title/tt0102511/

Cameron, Peter: Weekend. - København : Munksgaard/Rosinante,
1995. - 213 s. (Org. USA 1994)
Fortid og nutid blandes på en foruroligende måde, da tre venner
samles efter et dødsfald. Den afdøde var elsker, bror og ven. At han
døde af aids, stiller en masse spørgsmål til de efterladte.
Film:
The Weekend (1999). Instruktør: Brian Skeet. Med Gena Rowlands,
Deborah Kara Unger og Brooke Shields.
http://www.imdb.com/title/tt0180301/

Chabon, Michael: Pittsburgh-mysterierne. - København : Lindhardt &
Ringhof, 1988. - 261 s. (Org. USA 1988)
Efter at have afsluttet college bruger unge Art sommeren til at gå på
opdagelse i voksenlivets mysterier. Han inddrages i et spændende,
anderledes miljø med mulighed for nye venskaber og forelskelser i
andre mænd.
Film:
The Mysteries of Pittsburg (2008). Instruktør: Rawson Marshall
Thurber. Med Jon Foster, Peter Sarsgaard, Sienna Miller og Nick
Nolte.
http://www.imdb.com/title/tt0768218/
Cocteau, Jean: De sorte får. - København : Chr. Erichsen, 1946. - 210 s.
(Org. Frankrig 1938)
Historie med selvbiografiske tråde om drengen, der aldrig bliver
voksen. Paul har et næsten ubrydeligt bånd til sin søster Elisabeth.
Han er forelsket i sin studiekammerat Dargelos, som måske/måske
ikke kender til Pauls følelser.
Film:
Les enfants terribles (1950). Instruktør: Jean-Pierre Melville. Med
Nicole Stéphane, Edouard Dermithe og Renée Cosima.
http://www.imdb.com/title/tt0042436/

Collard, 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-årig pige og en ung mand.
Film:
Les nuits fauves (1992). Instruktør: Cyril Collard. Med Cyril Collard,
Romane Bohringer og Carlos López.
http://www.imdb.com/title/tt0105032/

Cross, Donna Woolfolk: Pave Johanne: en roman. - 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 dyrker kærligheden til sin ungdoms elskede.
Men prisen for at fornægte 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.
Film:
Die Päpstin (2009). Instruktør: Sönke Wortmann. Med Johanna
Wokalek, David Venham og John Goodman.
http://www.imdb.com/title/tt0458455/

Cunningham, Michael: Et hjem ved verdens ende. - København :
Gyldendal, 1992. - 364 s. (Org. USA 1990)
Bobby og Jonathan har et forhold i teenageårene. Senere i 1980'erne
flytter de sammen i New York med den noget ældre Clare. Jonathan
er nu blevet bøsse - og da Clare og Bobby begynder et forhold, er der
lagt op til en speget trekant.
Film:
A Home at the End of the World (2004). Instruktør: Michael Mayer.
Med Colin Farrell, Dallas Roberts, Sissy Spacek og Robin Wright Penn.
http://www.imdb.com/title/tt0359423/

Cunningham, Michael: Timerne. - København : Gyldendal, 2000. - 178
s. (Org. USA 1999)
Roman med tre sceneskift, som alle kredser om forfatterinden
Virginia Woolfs roman Mrs. Dalloway. Scenerne skifter i tid og sted
mellem tre kvinder: forfatteren, læseren og hovedpersonen, som er
en lesbisk kvinde, som færdes i 90'ernes amerikanske aids-miljø.
Vandt Pullitzer-pris.
Film:
The Hours (2002). Instruktør Stephen Daldry. Med Meryl Streep,
Nicole Kidman og Julianne Moore.
http://www.imdb.com/title/tt0274558/
Davis, Christopher: Philadelphia: roman. - København : Vinten, 1994. 202 s. (Org. USA 1994)
En ung ambitiøs advokat har ikke haft problemer på sit arbejde pga.
sin homoseksualitet. Men da han bliver syg af aids, overreagerer hans
arbejdsgiver, og der bliver en retssag.
Film:
Philadelphia (1993). Instruktør Jonathan Demme. Med Tom Hanks,
Denzel Washington, Antonio Banderas og Roberta Maxwell.
http://www.imdb.com/title/tt0107818/

Delaney, Shelagh: En mundsmag af lykke: skuespil i to akter. Fredensborg : Arena, 1960. - 93 s. [Senere oversættelse: En duft af
honning. - København : Aschehoug, 1962. - 113 s. : ill.] (Org. England
1959)
Skuespil fra et arbejderklassemiljø i Liverpool. Den homoseksuelle
kunststuderende, Geoffrey, slår sig sammen med den gravide
teenager, Jo, der betragter ham som en faderfigur. Stykket vakte
opsigt i samtiden, bl.a. fordi den homoseksuelle figur er genstand for
beundring, hyldest og accept.
Film:
A Taste of Honey (1962). Instruktør: Tony Richardson. Med Rita
Tushingham, Dora Bryan og Robert Stevens.
http://www.imdb.com/title/tt0055506/
Donoso, José: Stedet uden grænser. - Århus : Klim, 1990. - 127 s. (Org.
Chile 1965)
I en afsides, betydningsløs chilensk landsby, hvor bordellet er
centrum, lever menneskerne på deres drømme - imellem
virkelighedens hårde stød. Midtpunktet er Manuela, en midaldrende
feminin bøsse - ”loca” - med en fortid som dragstjerne.
Film:
El lugar sin límites (1978). Instruktør: Arturo Ripstein. Med Roberto
Cobo, Fernando Soler og Lucha Villa.
http://www.imdb.com/title/tt0076336/

Ekuni, Kaori: Blink blink. - København : Bazar Forlag, 2006. - 187 s.
(Org. Japan 1991)
Shoko og Mutsuki er på overfladen et typisk ungt japansk ægtepar,
men de har dannet et sex-løst fællesskab som værn mod
omgivelsernes snagen i deres hemmeligheder. Hun er psykisk ustabil
og alkoholisk - han er homoseksuel og har stadig sin gamle
drengekæreste i baghånden.
Film:
Kira kira hikaru (1992). Instruktør: Joji Matsuoka. Med Hiroko
Yakushimaru, Etsushi Toyokawa og Michitaka Tsutsui.
http://www.imdb.com/title/tt0104616/
Enquist, Per Olov: Tribadernes nat: et skuespil. - København :
Samleren, 1975. - 101 s. (Org. Sverige 1975)
Forfatteren Strindberg og hans hustru er sammen i København for at
arbejde med et skuespil. Hustruen, Siri von Essen, indleder et
kærlighedsforhold til den unge skuespillerinde Marie David for
øjnene af Strindberg, som betragter dem med afsky.
Film:
Tribadernas natt (TV, 1978). Instruktør: Per Verner-Carlsson. Med
Anita Björk, Ernst-Hugo Järegård og Lena Nyman.
http://www.imdb.com/title/tt0170715/

Flagg, Fannie: Stegte grønne tomater. - København : Erlandsen, 2000. 372 s. (Org. USA 1987)
De to veninder Idgie Treadgoode og Ruth Jamieson elsker hinanden
trods deres forskelligheder, og sammen driver de Whistle Stop Café i
Alabama, som også er omdrejningspunktet for den aldrende Ninnys
beretning til Evelyn om de stærke og erkendende oplevelser i
1930’ernes USA.
Film:
Fried Green Tomatoes (1991). Instruktør: Jon Avnet. Med Kathy
Bates, Jessica Tandy og Chris O’Donnell.
http://www.imdb.com/title/tt0101921/

Fretheim, Tor: Kysset der fik sneen til at smelte. - København :
Gyldendal, 1994. - 62 s. : ill. (Org. Norge 1991)
Peter forelsker sig i Steen ved første øjekast, men han er forvirret
over sine følelser. Det gør ikke sagen bedre, da veninden Cecilie i den
grad spiller op til Steen.
Novellefilm:
Kysset som fikk snøen til å smelte (2007). Instruktør: Frank Mosvold.
Med Kristian Dale Hakkelberg, stian Barsness Simonsen og Silje
Andresen.
http://www.imdb.com/title/tt0203625/

Galgóczi, Erzébet: Inden for lovens grænser. - København : Erichsen,
1986. - 161 s. (Org. Ungarn 1980)
Kritisk skildring af forholdene i Ungarn i 1950'erne, hvor de politiske
forhold sættes i relief af fortællingen om den unge kritiske journalist
Eva, der er på kant med landets autoriteter. Da hun indleder et
kærlighedsforhold til den gifte Livia, er det en yderligere udfordring
af samfundets snævre normer og rammer for friheden.
Film:
Egymásra nézve (1982). Dansk titel: Andre måder. Instruktør: Károly
Makk, János Xantus. Med Jadwiga Janlowska-Cieslak, Ildikó Bánsági
og Grazyna Szapolowska.
http://www.imdb.com/title/tt0083872/
Genet, Jean: Matrosen og stjernen. - København : Hans Reitzels Forlag,
1958. - 233 s. (Org. Frankrig 1947)
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.
Film:
Querelle (1982). Instruktør: Rainer Werner Fassbinder. Med Brad
Davis, Franco Nero og Jeanne Moreau.
http://www.imdb.com/title/tt0084565/

Hall, Radclyffe: Ensomhedens brønd. - København : Jespersen og Pio,
1929. - 416 s. (Org. England 1928)
Den klassiske, lesbiske roman, som vakte en sådan vrede og opstand i
England, at den hurtigt blev forbudt! Det er ellers en sympatisk og
idag harmløs fortælling om overklassekvinden Stephen, som skal
gruelig meget ondt igennem, før hun kan acceptere sine lesbiske
følelser.
Film:
The Third Sex (1934). Instruktør: Richard C. Kahn. Med Dr. S. Dana
Hubbard, Morgan Wallace og Luana Walters.
http://www.imdb.com/title/tt0053353/

Heller, Zoe: Skandalen. - København : Lindhardt og Ringhof, 2005. - 229
s. (Org. England 2003)
Gennem Barbara bliver veninden Shebas historie fortalt: Sheba bliver
som 40-årig skolelærer forelsket i sin 15-årige elev Steven, og det kan
naturligvis kun ende i en skandale. En udvikling, hvor Barbara vælger
at spiller flere roller.
Film:
Notes on a Scandal (2006). Instruktør: Richard Eyre. Med Cate
Blanchett, Judi Dench og Andrew Simpson.
http://www.imdb.com/title/tt0465551/
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.
TV-serie i 3 episoder, BBC:
The Line of Beauty (2006). Med Dan Stevens, Tim McInnerny og
Hayley Atwell.
http://www.imdb.com/title/tt0494192/
Holt, Anne: Salige er de som tørster. - København : Gyldendal, 1996. 196 s. (Org. Norge 1994)
Kriminalassistent Hanne Wilhelmsen er på sporet af en sammenhæng
mellem en modbydelig voldtægtssag og en række makrabre
blodbade. Det er samtidig en fortælling om at være på vej ud af
skabet.
Film:
Salige er de som tørster (1997). Instruktør: Carl Jørgen Kiønig. Med
Kjersti Elvik, Gertrud L. Jynge og Lasse Kolsrud.
http://www.imdb.com/title/tt0124864/

Isherwood, Christopher: Enlig herre. - København : Grafisk Forlag,
1968. - 155 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.
Film:
A Single Man (2009). Instruktør: Tom Ford. Med Colin Firth, Julianne
Moore og Matthew Goode. http://www.imdb.com/title/tt1315981/

Jahnn, Hans Henny: Nat af bly og aske. - København : Skar, 1965. - 95 s.
(Org. Tyskland 1956)
Matthieu, 23 år gammel, vandrer rundt i en sort fremmed by, hvor
han først møder Franz på 15 år, som han kun kysser, og senere en
dødsåret Anders på samme alder, som han kun elsker.
Film:
Die Nacht aus Blei (TV 1985). Instruktør: Petr Weigel. Med Michael
Biehn, Lubomir Kafka og Magda Vásáryová.
http://www.imdb.com/title/tt0294757/

Kureishi, Hanif: En forstadsbuddah. - København : Samleren, 1991. 322 s. (Org. England 1990)
I en blandet engelsk/indisk familie lever Karim i halvfjerdserne i en
forstad til London. Hans voksende erkendelse af sin homoseksualitet
er blot en af facetterne i det modsætningsfyldte og grotesk
morsomme familieliv.
TV-serie i 3 afsnit:
The Buddha of Suburbia (TV, 1993). Instruktør: Roger Michell. Med
Naveen Andrews, Susan Fleetwood og David Bamber.
http://www.imdb.com/title/tt0105963/

König, Ralf: Dræberkondomet. - Klampenborg : Bogfabrikken, 1991. 55 s. : ill. (Org. Tyskland 1987)
Tegneserie. Den amerikanske politikommissær kæmper desperat mod
et pikædende kondom, der amputerer ham betragteligt. Dog ikke på
det sted, som har afgørende betydning i det barske bøssemiljø, han
færdes i.
Film:
Kondom des Grauens (1996). Instruktør: Martin Walz. Udo Samel,
Peter Lohmeyer og Marc Richter.
http://www.imdb.com/title/tt0116791/

König, Ralf: Den følsomme mand. - Klampenborg : Bogfabrikken, 1988.
- 128 s. : ill. (Org. Tyskland 1987)
Første del af tegneserie i 2 bind om den usikre og følsomme Axels
problemer med kærligheden og ikke mindst parforholdet. Han finder
støtte hos en gruppe bøsser med Norbert i spidsen, der tager imod
den sprøde fyr med åbne arme. Men de nye venner passer ikke lige
ind i kærestens forestillinger om en rigtig mand.
Film:
Der bewegte Mann (1994). Instruktør: Sönke Wortmann. Med Til
Schweiger, Katja Riemann og Joachim Kröll.
http://www.imdb.com/title/tt0109255/

LeRoy, J.T.: Hjertet er det mest bedrageriske af alt. - S.l. : Fringeløv,
2005. - 248 s. (Org. USA 2001)
Selv om ophavet til denne bog og forgængeren ’Sarah’ for nylig blev
afsløret som et fiktivt gimmick, så er bøgerne stadig utrolig rystende,
også som ren fiktion. Det er groteske, hudløse historier om ødelagt
barn- og ungdom, hvor drengen Jeremiah spiller sine roller
overbevisende på tværs af køn, så det passer til moderens
vagabonderende liv tværs igennem USA.
Film:
The Heart is Deceitful Above All Things (2004). Instruktør: Asia
Argento. Med Asia Argento, Dylan og Cole Sprouse samt Peter Fonda.
http://www.imdb.com/title/tt0368774/
Levin, Meyer: Hvorfor? - København : Hasselbalch, 1958. - 358 s. (Org.
USA 1956)
Roman bygget over Leopold-Loeb sagen i Chicago 1924. To
millionærsønner og studiekammerater myrder og lemlæster en 14årig dreng, tilsyneladende uden motiv. Bagved ligger fortrængt
homoseksualitet og forkælet overklassekedsomhed.
Film:
Compulsion (1959). Instruktør: Richard Fleischer. Med Orson Welles,
Dean Stockwell og Diane Varsi.
http://www.imdb.com/title/tt0052700/

McCabe, Patrick: Morgenmad på Pluto. - Valby : Forlaget Viva, 2000. 206 s. (Org. England 1998)
Den transseksuelle Patrick ”Pussy” Braden flytter fra det landlige
Irland og opvæksten hos en alkoholiseret kvinde til storbylivet i
London og tilværelsen som prostitueret. Der sker forviklinger, som
involverer IRA.
Film:
Breakfast at Pluto (2005). Instruktør: Neil Jordan. Med Cillian
Murphy, Eva Birthistle og Liam Neeson.
http://www.imdb.com/title/tt0411195/

McEwan, Ian: Evig kærlighed. - København : Gyldendal, 1997. - 258 s.
(Org. England 1997)
Psykologisk gyser om to mænd, som møder hinanden i forbindelse
med en tragisk ulykke. For den ene af mændene udvikler det
tilfældige møde sig fra en besættelse til en voldelig og livstruende
kærlighed til den anden mand.
Film:
Enduring Love (2004). Instruktør: Roger Michell. Med Rhys Infan,
Daniel Craig og Samantha Morton.
http://www.imdb.com/title/tt0375735/

Mallet-Joris, Francoise: Nonnevolden. - København : Henning Branners
Forlag, 1951. - 158 s. (Org. Frankrig 1950)
En teenagepiges forelskelse i faderens elskerinde, Tamara. Bogen
udmærker sig ved, at der ikke sættes spørgsmålstegn ved den
lesbiske kærlighed.
Film:
Le rempart des Béguines (1972). Instruktør: Guy Casaril. Med Anicée
Alvina, Nicole Courcel og Venantino Venantini.
http://www.imdb.com/title/tt0069173/

Mann, Thomas: Døden i Vendig. - København : Gyldendal, 1913. - 162
s. (Org. Tyskland 1913)
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.
Film:
Morte a Venezia (1971). Instruktør: Luchino Visconti. Med Dirk
Bogarde, Björn Andrésen og Marisa Berenson.
http://www.imdb.com/title/tt0067445/

Maupin, Armistead: Fri i 70’erne: roman. - København : Samleren,
1997. - 334 s. (Org. USA 1978)
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.
TV-serie i 6 episoder:
Tales of the City. Instruktør: Alastair Reid. Med Olympia Dukakis,
Laura Linney og Thomas Gibson.
http://www.imdb.com/title/tt0106148/

Moravia, Alberto: Medløberen. - København : Nyt Nordisk Forlag,
1952. - 237 s. (Org. Italien 1951)
Roman fra Rom i århundredets begyndelse. Efter et homoseksuelt
forhold i sin ungdom gør Marcello nu alt for at ligne alle andre, og i
sin iver bliver han ”medløber” og fascist. Hans hustru Giulia har også
et homoseksuelt forhold med i bagagen, så den seksuelle forvirring
topper, da Marcello på sin bryllupsrejse forelsker sig i Lina - som
imidlertid foretrækker hans kone!
Film:
Il conformista (1970). Instruktør Bernado Bertolucci. Med Jean-Louis
Trintignant, Stefania Sandrelli og Gastone Moschin.
http://www.imdb.com/title/tt0065571/
Murphy, Dennis: Sergenten. - København : Steen Hasselbalchs Forlag,
1959. - 199 s. (Org. USA 1958)
Den 40-årige militærmand Callan arbejder på en base i Frankrig. Hans
undertrykte homoseksuelle følelser og lidenskab kan ikke længere
skjules, da han møder den unge, kønne rekrut Tom Swanson.
Film:
The Sergeant (1968). Instruktør: John Flynn. Med Rod Steiger, John
Phillip Law og Ludmilla Mikaël.
http://www.imdb.com/title/tt0063585/

Olivia (pseud. for Dorothy Strachey Bussy): Olivia. - København :
Gyldendalske Boghandel, 1951. - 112 s. (Org. England 1950)
På en fransk pension for unge piger forelsker den 16-årige engelske
Olivia Dealey sig betingelsesløst i sin lærerinde, Mademoiselle Julie.
Film:
Olivia (1951). Instruktør: Jacqueline Audry. Med Edwige Feuillére,
Simone Simon og Marie-Claire Olivia.
http://www.imdb.com/title/tt0042803/

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.
Film:
Kiss of a Spider Woman (1985). Instruktør: Hector Babenco. Med
William Hurt, Raul Julia og Sonia Braga.
http://www.imdb.com/title/tt0089424/

Renberg, Tore: Mig og Yngve. - Roskilde : Batzer & Co., 2009. - 427 s.
(Org. Norge 2003)
Den 30-årige Jarle vender tilbage til barndomsbyen Stavanger og
oplever i tilbageblik et par turbulente måneder fra gymnasietiden.
Her var han tryg med venner, verdensanskuelse og veninden, men da
den ny dreng Yngve begynder på skolen, må Jarle erkende, at en
forelskelse er på vej. Anden del af ”Kompagni Ornheim”.
Film:
Mannen som elsket Yngve (2008). Instruktør: Stian Kristiansen. Med
Rolf Kristian Larsen, Ole Christoffer Ertvåg og Ida Elise Broch.
http://www.imdb.com/title/tt1114723/

Rice, Anne: Mørkets fyrste: roman. - København : Samleren, 1992. 627 s. (Org. USA 1985)
Dette 2. bind i vampyr-krøniken har mange homoseksuelle referencer
og antydninger. Her fortæller Lestat om sin lange historie med
bloddryppende og lidenskabelige forhold til både mænd og kvinder.
Film:
Queen of the Damned (2002). Instruktør: Michael Rymer. Med
Aaliyah, Stuart Townsend og Marguerite Moreau.
http://www.imdb.com/title/tt0238546/

Saabye Christensen, Lars: Maskeblomstfamilien. - København : Athene,
2004. - 263 s. (Org. Norge 2003)
I starten af 1950erne kommer den lille Adrian til verden, men måske
er han i virkeligheden en pige? Han er nemlig født som hermafrodit,
og forældrene nægter at lade ham operere. Adrian vokser op med
familieløgne og fortielser, som kaster mørke skygger over tilværelsen.
Han udvikler sig selv til en person uden empati, anderledes end andre
både psykisk og fysisk.
Film:
Maskeblomstfamilien (2010). Instruktør: Petter Næss. Med Marcus
Aarnseth, Maria Bonnevie og Eindride Eidsvold.
http://www.imdb.com/title/tt1711487/
Tóibín, Colm: Blackwater fyrskib: roman. - København : Tiderne Skifter,
2000. - 258 s. (Org. Irland 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.
Film:
The Blackwater Lightship (2004). Instruktør: John Erman. Med Diane
Wiest, Gina McKee og Keith McErlean.
http://www.imdb.com/title/tt0377524/

Trollope, Joanna: En skjult affære. - København : Lindhardt og Ringhof,
1999. - 259 s. (Org. England 1989)
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.
Film:
A Village Affair (1995). Instruktør: Moira Armstrong. Med Sophie
Ward, Kerry Fox og Nathaniel Parker.
http://www.imdb.com/title/tt0111627/

Tursten, Helene: Tatoveret torso. - København : Aschehoug, 2002. 336 s. (Org. Sverige 2000)
Kriminalroman. På en strand ved Göteborg finder man en sæk med et
parteret lig inden i. Det eneste kendetegn ved liget er en speciel
tatovering, som afslører at ofret er en eftertragtet yngre
homoseksuel mand fra byen. Kriminalinspektør Irene Huss bliver sat
på sagen, der hurtigt får forgrener sig til København og en gruppe
bøsser med præferencer for sex og død.
Film:
Irene Huss: Tatuerad torso (1977), Instruktør: Martin Asphaug. Med
Angela Kovacs, Lars Bjarke og Lars Brandeby.
http://www.imdb.com/title/tt0940780/

Vine, Barbara (pseud. for Ruth Rendell): Ingen nat for lang. København : Gyldendal, 1995. - 319 s. (Org. England 1994)
Psykologisk thriller om mord og kærlighed. Formet som
hovedpersonens bekendelser om sit homoseksuelle forhold til en lidt
ældre, dominerende palæontolog, og om sit senere møde med den
helt store kærlighed.
TV-film:
No Night is Too Long (2002). Instruktør: Tom Shankland. Med Lee
Williams, Marc Warren og Mikela J. Mikael.
http://www.imdb.com/title/tt0313410/

Walker, Alice: Farven lilla. - København : Lindhardt og Ringhof, 1984. 253 s. (Org. USA 1982)
Celies forvandling fra en svigtet og undertrykt pige til en moden og
selvbevidst kvinde, som løsriver sig fra den mandsdominerede
familiestruktur. Hendes kærlighedsforhold til sangerinden Shug Avery
bliver det afgørende vendepunkt for at kunne realisere drømmene.
Film:
The Color Purple (1985). Instruktør: Stephen Spielberg. Med Whoopi
Goldberg, Danny Clover og Oprah Winfrey.
http://www.imdb.com/title/tt0088939/

Waters, Sarah: Rænkespil. - København : Lindhardt og Ringhof, 2003. 505 s. (Org. England 2000)
Den fattige tyvetøs Susan vikles ind i et komplot med fyren
'Gentleman'. Susan skal være kammerpige hos en rig kvindelig arving
og sørge for at denne falder for 'Gentleman', der udgiver sig som
tegnelærer. Men tingene går ikke altid som planlagt.
TV-serie i 3 afsnit:
Fingersmith (TV, 2005). Instruktør: Aisling Walsh. Med Imelda
Staunton, Elaine Cassidy og Sally Hawkins.
http://www.imdb.com/title/tt0423651/

Waters, Sarah: Sjælesøstre. - København : Lindhardt og Ringhof, 2001.
- 396 s. (Org. England 2000)
En psykologisk thriller fra Victoriatidens London. Som besøgsven i et
kvindefængsel møder overklassekvinden Margaret en kvindelig
spiritist. Det udvikler sig til en besættende kærlighed iblandet
mystiske hændelser.
Film:
Affinity (2008). Instruktør: Tim Fywell. Med Anna Madeley, Amanda
Plummer og Zoe Tapper.
http://www.imdb.com/title/tt1116182/

White, Antonia: Frost i maj. - København : Tiderne Skifter, 1993. - 185
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 hendes måde at overleve den lukkede og
kontrollerede verden på. Romanen foregår i England i starten af
1900-tallet.
TV-serie i 3 afsnit:
Frost in May (TV, 1982). Instruktør: Patsy Kensit, Janet Maw og Daniel
Day-Lewis.
http://www.imdb.com/title/tt0233760/
Wilde, Oscar: Dorian Grays billede. - København : Gyldendal, 1905. 260 s. (Org. England 1891)
En klassiker om den smukke og forfængelige Dorian, som indgår en
diabolsk pagt om, at hans udseende aldrig må ældes. Malende
beskrivelse fra 1890'ernes dekadente kunstnermiljø i London.
Film:
Filmatiseret til biograf og tv mindst 12 gange siden 1913 med seneste
udgave: Dorian Gray (2009). Instruktør: Oliver Parker. Med Ben
Barnes, Colin Firth og Rebecca Hall.
http://www.imdb.com/title/tt1235124/

Winterson, Jeanette: Der er andre frugter end appelsiner. - København
: Samleren, 1992. - 218 s. (Org. England 1985)
Selvbiografisk roman om den ung adopteret piges opvækst hos en
fanatisk religiøs mor, som ønsker hun skal være missionær. Men
Jeanette har en voksende erkendelse af sig selv som lesbisk, og da
hendes forhold til en anden pige afsløres, følger et uundgåeligt brud
med moderen, det religiøse hykleri og bizarre miljø i landsbyen.
TV-serie:
Oranges Are Not the Only Fruit (TV, 1989). Instruktør: Beeban Kidron.
Med Charlotte Coleman, Geraldine McEwan og Cathryn Bradshaw.
http://www.imdb.com/title/tt0098032/

Yourcenar, Marguerite: Nådestødet. - København : Lindhardt og
Ringhof, 1987. - 110 s. (Org. Frankrig 1939)
Den tyske officer Eric von Llomond er genstand for den unge Sophies
grænseløse forelskelse. Han er dog ikke i stand til at gengælde
hendes følelser. Hvis han endelig skal elske nogen, må det blive
hendes bror Conrad eller de andre krigskammerater, han møder.
Film:
Der Fangschuss (1976). Instruktør: Volker Schlöndorff. Med
Margarethe von Trotta, Matthias Habich og Rüdiger Kirchstein.
http://www.imdb.com/title/tt0074515/

Ziegler, Alexander: Konsekvensen. - Holbæk : Coq, 1983. - 193 s. (Org.
Tyskland 1975)
Roman med selvbiografiske referencer om skuespilleren Martin
Kurath, der under afsoning i et schweizisk fængsel forelsker sig i
fængelsbetjentens følsomme søn Thomas Manzoni på 16 år. Efter
løsladelsen forsætter de kærlighedsforholdet, men omgivelserne
modarbejder dem, og tragiske konsekvenser er snart under
opsejlning.
Film:
Die Konsequenz (1977). Instruktør: Wolfgang Petersen. Med Jürgen
Prochnow, Ernst Hannawald og Werner Schwuchow.
http://www.imdb.com/title/tt0076280/

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 bøsse-lesbisk bibliotek.
SBIBL har eksisteret siden 1994 og støtter biblioteksarbejdet økonomisk ved
at give LGBT Biblioteket midler til årlige indkøb af dansk litteratur og til
indbinding af danske tidsskrifter.
SBIBL udarbejder desuden årlige litteraturlister over nye dansksprogede bøger
med bøsse/lesbisk indhold.

Bliv medlem af SBIBL:
Du kan blive medlem af Støtteforeningen ved at indbetale et årligt kontingent
på 100 kr. Du kan også indbetale støttebeløb:
reg. nr. 1199 (Danske Bank)
kontonr. 422-4531

Kontakt Støtteforeningen:
SBIBL, c/o Olson
Østerbrogade 56 C, 2.tv.
2100 København Ø
E-mail: sbibl@yahoo.dk
Hjemmeside: http://www.stf-lgbt-bibl.dk

Besøg LGBT Biblioteket:
På hjemmesiden:http://www.lgbt.dk/56/
På LibraryThing: http://www.librarything.com/catalog/lblbiblioteket
I åbningstiden:
Tirsdage 17.00-20.00
Nygade 7, 2. sal (Strøget, København)

