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Om"NORDEN'

Boglisten er udarbejdet af Støtteforeningen LGBT Biblioteket (SBIBL) for at skabe

interesse for den dansksprogede LGBT+ litteratur.

Denne liste har fokus på romaner for voksne, som er oversat til dansk efter, at de har
været udgivet i vores nordiske nabolande: Finland, lsland, Norge eller Sverige,

suppleret med en enkelt titel fra Grønland.

Skønlitteratur målrettet børn og unge er udeladt fra denne liste. Til gengæld har vi

lagt vægt på, at hovedtemaet eller det bærende tema i bøgerne afspejler LGBT+

personer.

Vi håber, at de udvalgte titler til denne liste vil være lige så inspirerende for dig, som

det har været for os at udvælge dem @ 
;

God læselyst!

Bengt, Bjarne, Eva, Gert, Hilde og Sonne / SBIBL bestyrelsen

Temakoder
* = undertema

L = lesbisk tema

B = biseksuelt tema

*x = hovedtema

G = bøsse tema

T = transperson - transkønnet eller interkønnet tema



af nordisk skønlitteratur på dansk

BT**
Almqvist, Carl J. L.: Dronningens iuvelsmykke eller

Azouras Lazuli Tintomara: beretning om begivenheder

liget4r, under og efter kong Gustav lll's mord: roman i

tZbaget. - KØbenhavn : Gyldendal, L977. - 282 s. (Org'

Sverige 1834)

om begivenheder før, under og efier mordet på Gustov

Itt ved moskebattet i 7792. Romonens centrale skikkelse

er den gådefulde, androgyne og måske tvekønnede

Tintomora, som driver både mænd og kvinder i dØden

på grund af ulykkelig kærlighed. Kongemordet er blot

kulisse for en dramotisk historie om passion og vanvid

blondt en gruPPe unge mennesker.

G**
Behn, Ari: Baggård. - København : Tiderne Skifter, 2004'

-282s. (Org. Norge 2004)

Ægtemanden til den norske prinsesse Mortho loder i sin

romøn en ung blond nordmond rejse til Tanger, hvor

hon placeres i det legendariske, holvdekondente

bøssemiljø, som tidligere tiltrok kultforfattere som

Kerouøc, Bowles, Ginsberg og Burroughs. Som en anden

sukke*notd tittrækker hon de hungrende mænd, men

hon er sefu mere tilskuer end deltager i det tvetydige

selskob.

L*+

Boije af Gennås, Louise: Stierner uden svimlen. -

København : Aschehoug, 2003. - 554 s. (Org. Sverige

1996)

Sophie er i 3T'erne, selvsikker, lykkelig i sit ægteskab og

en kendt medieperson. Men så forelsker hun sig i en

onden kvinde - en radikat feminist - og hvod gør hun så?



L**
Brantenberg, Gerd: Egalias døtre: en roman. -
KØbenhavn : Hønsetryk, 1980. - 175 s. (Org. Norge
L977)

En satirisk utopi om landet Egolio, hvor kvinderne hor
mogten. Mændene undertrykkes på ølle områder.
Denne ombyttede historie viser patriarkotets
obsurditeter.

L**
Brantenberg, Gerd: Rejs jerfordd'mtel - KØbenhavn:
Carit Andersen/Finn Suenson, L974. - 133 s. (Org. Norge
1973)

I ligefrem og humoristisk form beskrives vilkårene for
lesbiske i et somfund domineret af heterosekuelle.

L**
Christiansen, Rune: Krysantemum: roman. - København
: Lesen, 20L1. - 252 s. (Org. Norge 2009)

Agnes er midt itrediverne og lever et gonske
udromøtisk liv. Hun har forlodt sin mond og bor i
Schweiz, hvor hun skriver på en ofhondling. Da hun
mØder den intense pige Carlo iflyet efier sin fors
begravelse, finder hun langsomt sin passion.



G*
Ekdal, Niklas: I dØden dine mænd. - Århus : Modtryk,

2009. - 415 s. (Org. Sverige 2008)

Krimi. En svensk embedsmond myrdes og olt peger mod

hons samlever Felix, en modemond, ugebladenes

dorling og en of Sveriges kendteste konvertitter, der

ikke ser nogen modsætning i ot være bøsse og muslim.

Felix flygter med hjælp fra sin gode veninde Saro, og

snort slutter politikommissær Johonne Tott sig til dem

efier at være blevet frokoblet efterforskningen på grund

of trodsighed. De tre kommer på sporet af et hemmeligt

broderskab, der vil stroffe notionen for århundreders

slendrion og misrøgt of gode svenske dyder.

L**
Enquist, Per Olov: Tribadernes nat: st skuespil. -

KØbenhavn : Samleren, L975. - 101 s. (Org. Sverige

197s)

Forfatteren Strindberg og hons hustru er sommen i
KØbenhavn for ot arbeide med et skuespil. Hustruen, Siri

von Essen, indleder et kærlighedsforhold til den unge

skuespillerinde Marie Dovid for øinene of Strindberg,

som betragter dem med afsky. Filmatiseret.

G**
Gardell, Jonas: TØr aldrig tårer bort uden handsker. 1.

bind. Kærligheden. - KØbenhavn : Tiderne Skifter, 2013.

-29Ls. (Org. Sverige 2012)

Gardell, Jonas: Tør aldrig tårer bort uden handsker. 2.

bind. Sygdommen. - KØbenhavn : Tiderne Skifter, 2014.

- 299 s. (Org. Sverige 2013)

Gardell, Jonas: TØr aldrig tårer bort uden handsker: 3.

bind. Døden. - København : Tiderne Skifter, 2OL5. -295
s. (Org. Sverige 2013)

I de tidlige 1980'ere forloder den unge homoseksuelle

Rosmus hjembyen for at flytte til Stockholm. Gennem en

ny vennekreds forenes han med den iævnoldrende
Benjomin, der er opvokset som Jehovos Vidne. Blot 25 år
gammel må Rosmus dog snort indse, ot hon nok skol dø

den uhelbredeliqe syqdom oids. Filmotiseret.



G**
Grebe, Camilla: Manden uden hjerte. - København :

Rosinante, 2OL4. - 4tO s. (Org. Sverige 2013)

(Krimiserien med Siri Bergman;4)

Psykotogen Siri er med i en profileringsgruppe. Hendes

fØrste sog dreier sig om et makøbert mord, hvor det

homoseksuelle offer hor fået skåret hiertet ud. Do der

sker endnu et mord, tror medierne, of det er hate crime,

men Siri er ikke overbevist.

G*
Guillou, Jan: Brobyggerne. - Rarfius : Modtryk, 2OL2.'

547 s. (Org. Sverige 2011)

Guillou, Jan: Dandy. - Aarhus : Modtryk, 2012. - 356 s.

(Org. Sverige 2012)

Guillou, Jan: Mellem ødtogsort. - Aarhus : Modtryk,

2OL3. - 374 s. (Org. Sverige 2013)

Guillou, Jan: lkke at ville se. - Aarhus : Modtryk, 2OL4. -

352 s. (Org. Sverige 2014)

Guillou, Jan: Blå stjerne. - Aarhus : Modtryk, 2OL5. - 43O

s. (Org. Sverige 2015)

Tre norske brødre får ved 7900-tollets begyndelse

mulighed for ot uddonne sig som ingeniører i Tysklond.

Herefter skilles deres veje, og den yngste, Sverre,

nærmest ftygter til London, hvor hon som homosekuel

G**
Hallbeck, Nils: G!ædens have. - København : Vennen,

1953. - 152 s. (Org. Sverige 1954)

Bqens jeq.fortæller toger til Nordafrika for ot
undstippe den kyniske haluprostituerede Sonny. Gennem

forhold tit de'smukke araberdrenge" møder hon her en

ældgømmel kuftur, som hæver ham hØit over den

hjemlige kristne, livsfiendtlige og problemfyldte

neurosetifuærelse.



L**
Helgason, Hallgrimur: 101 Reykjavik. - KØbenhavn :

Rosinante, 2OOt. - 361 s. (Org. lsland 1996)

En yngre mon på bistand bor hiemme hos sin mor i

nei*jåvi? (post nr. 107). Dogene går med at zoppe rundt

på TV, oftner og natter med kvinder og stoffer' Hons

mor har fundet en lesbisk veninde. De to kvinder bygger

en ny famitie - veninden har fået et born med en

sæddonor. Bogen er en interessont sort komedie om en

moderne ontihett. Flere udgover. Filmotiseret'

L**
Holt, Anne: Dæmonens død. - København : Gyldendal,

Lgg7. - 235 s. (Org. Norge 1995) (Krimiserien med

Hanne Wilhelmsen ; 3)

Krimi med den lesbiske vicekriminalkommissær Honne

Wilhelmsen. Hunfår en sag om en myrdet

plejehjemsforstonderinde i Oslo, et forsvundet MBD-

born og et børnehiemspersonole med monge

hemmeligheder...

L**
Holt, Anne: DØd ioker: en Hanne Vilhelmsen roman' -

KØbenhavn : Gyldendal, 2OOO. - 411 s' (Org' Norge 1999)

(Krimiserien med Hanne Wilhelmsen ; 5)

Kriminolroman om kriminolinspektør Honne

Wilhelmsen, som både skat orbejde med sagen om den

brutole halshugning of stotsodvokot Sigurd Halvorsruds

kone og med sit privote helvede, somleveren Cecilie

Vibes døde lige kræftsYgdom.
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L*

Holt, Anne: I støv og aske. - København : Gyldendal,
2018. - 369 s. (Org. Norge 2015) (Krimiserien med
Hanne Wilhelmsen ; 11)

I deres orbejde med gamle soger hor møkkerporret
Honne Wilhelmsen og Henrik Holme hver for sig blikket
rettet mod dels et drob, der er komufleret som
selvmord, dels en gommel drobssog, hvor den forkerte
blev dømt. Kon sogerne også forbindes til en aktuel
kidnopningssog? Bundettil sin kørestol arbejder Honne
hjemme fra lejligheden, som hun deler med sin kone
Nefis og dotter ldo.
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Lxx { '

Holt, Anne og Berit Reiss-Andersen; Løvens gab:

kriminalroman. - KØbenhavn : Gyldendal, 1999. - 368 s.

(Org. Norge 1997) (Krimiserien med Hanne Wilhelmsen

;41

Sommen med ministersekretæren fro sin tid som Norges
justitsminister hor Holt skrevet en krimi med den
lesbiske politikvinde Honne Wilhelmsen i hovedrollen.
Denne gang findes Norges kvindelige statsminister
myrdet, og Wilhelmsen må træde til trods sin orlov og
ophold iUSA.

L**
Holt, Anne: Mea culpa. - KØbenhavn : Gyldendal, 1998. -

201 s. (Org. Norge 1997)

På Mauritzius sidder Synne og skriver på en bog om sit
kærlighedsforhold til den noget ældre Rebecca. Med
bogen bearbejder hun den skyld og de bebrejdelser, som

forholde* tragiske afslutning hor givet hende.
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L**
Holt, Anne: Salige er de som tørster. - KØbenhavn :

Gyldendal, 1996. - L96 s. (Org. Norge 1994) (Krimiserien

med Hanne Wilhelmsen ; 2)

Kriminalossistent Honne Wilhelmsen er på sporet of en

sommenhæng mellem en modbydelig voldtægtssag og

en række mokabre blodbode. Det er samtidig en

fortælling om ot være på vej ud of skobet. Filmotiseret.
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L** r'

Holt, Anne: Sandheden bag sandheden. - KØbenhavn :

Gyldendal, 2004. - 315 s. (Org. Norge 2004) (Krimiserien

med Hanne Wilhelmsen ; 7)

Den lesbiske kriminolinspektør Honne Wilhelmsen er
tilboge med en historie om et ægtepor, som får deres

ældste søn brutalt myrdet i en lejlighed i Oslos vestlige
bydel. Romonen kredser meget om Honne Wilhelmsens

fortid, kærlighed og tab.

I
L**
Holt, Anne og Berit Reiss-Andersen: Uden ekko. -

KØbenhavn : Gyldendal, 200L. - 386 s. (Org. Norge 2000)

(Krimiserien med Hanne Wilhelmsen ; 6)

Hanne Wilhemsen er tilboge i Politihuset i Oslo efter et
holvt år i et itoliensk kloster. Hun forlod byen i sorg over
sin mangeårige kæreste Cecilies død. Forinden havde

hun trådt venner og kolleger så nær, at hendes

tilbogevenden ikke just er populær. Hun hovner i en

mangelfuld og ustruktureret efterforskning af mordet
på en mediekendt kok. Som brikkerne folder på plads,

blotlægges en række triste skæbner.



L**
HØvring, Mona: Venteværelset iAtlanten: roman. -

KØbenhavn : Lesen, 2077. - 1"24 s. (Org. Norge 2012)

Olivio er midt ityverne og midt i en afsøgning of livets

formål og sin egen rodløse eksistens. Efter et brud med
kæresten tager hun til lslond for at overtage det hus,

hun hor orvet efter sin moster. Her er det Olivios plon at

finde ud of hvem hun er, og hvem hun ønsker ot være -
på god ofstond fro den dominerende og onstrengende

mor, som altid har vidst bedst. Hun toger også den lidt
ældre smukke men mystiske kvinde Bå med til lslond, for
hun er måske hendes nye kærlighed - eller måske er hun

bore irriterende

LG*

lsaksen, J6gvan: Den femte mand. - Nivå : Marcelius,

20L6. - 233 s. (Org. Færøerne 2013)

Krimi. Jurist og tidligere iægersoldot, Williom Hommer,

forflyttes til Færøerne, hvor han skol lede

Skanseafdelingen, som også består of hons to
homoseksuelle kolleger - Gunnleyg Olsen og Deion

Vukovic. Sommen skol de opspore en mystisk mond for
britiske M16, som måske overlevede et flystyrt på

Mykines i 1970.

G**
Kinnunen, Tommi: Hvor fire veje mØdes. - KØbenhavn :

Rosinante, 20L5. - 315 s. (Org. Finland 2014)

En familiehistorie gennem 700 år, oplevet af kvinder i
tre generotioner: Maria, iordemor og enlig mor,

dotteren Lohja og dennes svigerdatter. Onni gifter sig

med Lohjo og er en god mand, men homoseksuel, og i
en nordfinsk londsby midt i 7900-tollet må han

naturligvis prgve ot holde det skjult.
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G**
Kinnunen, Tommi: Lyset bag dine øjne. - KØbenhavn :

Cicero, 2017. - 353 s. (Org. Finland 2016)

Omkring 7950 bliver den ni-årige Heleno sendt
hjemmefra for ot gå på blindeskole i Helsinki. Det er
svært for hende og for fomilien, som går lidt i opløsning.

Monge år senere kommer hendes nevø Tuomos også til
Helsiniki, hvor hon finder sig en mand.

G** {: "

Knutsen, Per: Mordere. - Hillerød : Alma, L986. -22Ls.
(Org. Norge 1984)

Under lørdagsballet iforsomlingshuset i et nordnorsk

fiskersomfund eksploderer de voldsomme følelser. Det
yngste besætningsmedlem på den lille hvolfangerbåd
hor et forhold til en anden ung fyr, men en gift mand
med undertrykte homoseksuelle følelser skaber
problemer for de to unge.

LGBT**

Korneliussen, Niviaq: Homo sapienne: roman. -

Nuussuaq : Milik, 2014. - L77 s.(Org. Grpnland 20L4l

I sin søgen efier et nyt ståsted i livet bryder 23-årige Fio

med kæresten Peter, som hun også bor sommen med.

Og først på dette tidspunkt opdoger hun kvinders

tiltrækning, ikke mindst fro Soro, som lever i et lesbisk

forhold med lvik. Rundt om dem spiller også Fias bror
lnuk og deres fælles veninde Arnoq vigtige roller, inden

nogle ofgørende brikker folder på plads for Fio og
hendes venner.



G**
Lagercrantz, David: Syndefaldet i Wilmslow' - Århus :

Modtryk, 2009. - 398 s' (Org. Sverige 2009)

Spændingsromon, hvor en ung, velbegovet betient

efierforsker Alan Turings selvmord. Langsomt får hon

løftet sløret for det matematiske geni, krumtappen i

ofkodningen of det tyske Enigmo-system under 2'

verdenskrig. Eftertiden regner Turing for dotamoskinens

opfinder, men i 1952 blev hon onkloget for
homoseksualitet og idømt hormonbehandlinger. I

efterforskningen skildres bgsseiagten i England i
køtvondet på den store spionskandale med de

homoseksuelle ofhoppere Burgess og Blunt.

G** !l

Lagrup, Knut (pseud. for Knut Hansson): Afvigelser' -

København: Hans Reitzels Forlag,1966. - 207 s. (Org'

Sverige 1965)

En midaldrende mand fortæller om sin ensomhed og

sine problemer med ot occeptere sig selv. Hon beretter

om de trøstesløse møder i storbyens bøsseborer, på

toiletterne og i porkerne

BL*

Larsson, Stieg: Mænd der hader kvinder. - Århus :

Modtryk, 2006. - 556 s. (Org. Sverige 2005)

Larsson, Stieg: Pigen der legede med ilden. - Århus :

Modtryk, 2005. - 605 s. (Org. Sverige 2005)

Larsson, Stieg: Luftkasteliet der blev sprængt. - Århus :

Modtryk, 2007. - 671 s. (Org. Sverige 2007)

Krimi. Millenium-trilogien om det umoge mokkerpar

Mikoel Blomkvist og Lisbeth Solonder, som gennem

reseorch og personligt engogement afslører de mere

betændte sider af det svenske samfund. Salonder er

åbent biseksuel og hor et forhold til veninden Miriam

Wu. Flere udgaver, filmatiseret,



T*
Leikvoll, Jan Roar: Sangfuglen: roman. - Vordingborg :

Vild Maskine, 2015. - 188 s. (Org. Norge 2013)

I en ikke nærmere ongivet fremtid hor kvinderne
mogten, og de fleste af mændene er fordrevet til de
omkringliggende skove, men enkelte holdes på bordeller
til avlsformå|, Jokobo hor den smukkeste sangstemme,
men er ivirkeligheden en dreng, hvis mor hor holdt hans
køn skjult og opdroget ham som en pige. Som teenoger
spekulerer hon over sin identitet og hvem mændene i
skovene egentlig er. lmens plønlægger Jokobos mor en
operotion for sønnen, der skol sikre hons fremtidige liv
og stotus som kvinde i byen.

LT* {i .

Liffner, Eva-Marie: Lacrimosa: roman. - Roskilde :

Batzer & Co,20L3. - 299 s. (Org. Sverige 2011)

I 7800-tollets Stockholm toger den senere så kendte

forfotter og hofdromotiker Corl Jonos Love Almquist sig
of den forældreløse pige Ros, som opdroges som dreng
og senere forelsker sig i skuespillerinden Emilie. Svigtet
af Almquist og Emilie flygter Ros til ltolien med en
teøtertrup og vender først tilboge til Sverige, da Emilie
på mystisk vis er død og en hævn over Almquist bliver
mulig. Boserer sig delvis på Almquists bog fro 7834 om
den tve kø n nede he lti nde Ti ntomq ro.

l§j.'
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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
npgleroman, fordi Mian Lodalen er mangeårig skribent
og redaktør på bl.a. Reporter og QX og tidligere kæreste
med Louise Boije af Gennås.



L**
Melberg, Enel: Medeas søstre: en roman om ialousi' -

Københivn : Medusa, 7979. - 190 s' (Org' Sverige 1978)

Skildring af to unge kvinders komp med ialousiens

dæmoner underbygget of myten om Medeo og Joson'

Det underlæggende spørgsmål er, hvorvidt iolousi hos

mænd og kvinder er forskellig?

L** 4

Nilsen, Tove: Helle ogVera. - KØbenhavn : Jespersen og

Pio,1979. - 96 s. (Org. Norge 1975)

Helles mØde med kvindebevægelsen gør hende bevidst

o m kri ng so mf u ndsforh o I d, klo sse ko m p,

kønsroitemønstre og hendes egen rolle i forholdet til den

ven, hun bor sammen med. Da hun møder den lesbiske

Verø, må hun indse, at tiltrækningen er mere end

almindelig symPoti.

L**
Oksanen, Sofi: BabyJane: roman' - København:

Rosinante, 2072. - 200 s. (Org. Finland 2005)

En homoerotisk thriller centreret om et yngre lesbisk por

og deres leg med roller, butch/femme og

uiderkastelsestemoet. Piki er Hetsinkis cooleste lebbe

og den 10 år yngre fortæller er vildt foscineret of hendes

erotiske evner og udfotdelser. Men Piki er på

ontidepressive piller, og hendes ponikongst folder sig ud

i tokt med, ot ekskæresten i rollen som den underdanige

husholderske viser sin sande magt i relotionen'



L**
Olofsdotter, Samata (pseud.): Kærlighed på åbent hav.
- Stockholm : HarperCollins Nordic, 2OL6. - 207 s. (Org.

Sverige 2016)

Året er 7849 og efter 70 års frovær er hertuginde
Henrietto of Krusenlund nu på vej for at besøge sin
barndomsveninde og første kærlighed, grevinde
Florine. På skibet møder hun kohytsdrengen Petter
og opdoger hurtigt, ot der under den slidte og alt for
store skjorte skjuler sig en kvindes hjerte. Hurtigt
opstår der lidenskabelige følelser mellem de to
kvinder, og mens drømmen om Florine stadig lever
videre, begynder en forbudt kærlighed ot spire
ombord oå skibet.

G**
Påhlman, lngrid: Hvorfor netop jegi - København: Carit
Andersen, 7945. - 232 s. (Org. Sverige 1941)

Fred Grot er en homoseksuel børnelæge. Han hor
problemer med ot acceptere sig selv, og da hon bliver
involveret i en såkoldt homosex-skandole, kon hon kun
se dn udvej.
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G*
Ragde, Anne B.: Berlinerpoplerne. - København :

Rosinante, 2007. - 299 s. (Org. Norge 2004)

Ragde, Anne B.: Eremitkrebsene. - KØbenhavn :

Rosinante, 2007. - 300 s. (Org. Norge 2005)
Ragde, Anne B.: Ligge i grønne enge. - København :

Rosinante, 2008. - 300 s. (Org. Norge 2007)
Ragde, Anne B.: AItid tilgivelse. - KØbenhavn :

Rosinante,2076. - 327 s. (Org. Norge 2016)
Ragde, Anne B.: Liebhaverne. - KØbenhavn : Rosinante,
20L7. - 348 s. (Org. Norge 2017)

Brødrene Neshov med fomilier og slægtsgården uden

for Trondheim er omdrejningspunkt for romonserien
med fokus på forskelligheder og hemmeligheder. Den
yngste bror, Erlend, hor sommen med sin danske mond i
København skobt deres eaen lille reonbuefomilie.



L**
Rygg, Pernille: Hundehjerte. - København : Gyldendal,

2OOO. - 282 s. (Org. Norge 1998)

To yngre kvinder mØdes til kvindeafien på

homoklubben, tiltrækkes og flytter med hunden Frigg

hurtigt sammen iet gommelt hus ude i skoven' leg-

fortælleren Kristin har i modsætning til sin nye kæreste

Rogne kun åt enkett forhotd til en onden kvinde bog sig'

Dette forhotd sluttede brat, do terapeuten Terese fik
overbevist Sitie om, ot Kristin vor årsagen til nogle

involiderende movekromper. På sine monge og longe

ture i noturen med hunden Frigg tumler Kristin med

kærestesorgen somtidig med, at hun er i gong med at

T** ri '

Saabye Christensen, Lars: Maskeblomstfamilien' -

KØbenhavn : Athene, 2OO4' - 263 s. (Org. Norge 2003)

I storten of 1950'erne kommer den lille Adrion til
verden, men måske er han i virkeligheden en pige? Han

er nemlig født som hermafrodit, og forældrene nægter

ot lode hom operere. Adrion vokser op med fomilielggne
og fortielser, som koster mørke sl<ygger over

tilværelsen. Hon udvikler sig selv til en person uden

empati, anderledes end andre både psykisk og fysisk'
Filmotiseret.

G**
Sj6n (pseud. for Sigurj6n Birgir Sigurdsson): Månesten:

drengen der aldrig var til: roman. - København : C&K,

20L4. - 139 s. (OrC. lsland 2013)

Måne Sten Korlsson er 76 år i 1918 i Reykjovik, hvor han

ser otle film i byens to biogrofer. Penge skaffer hon ved

ot toge betoting fra nogte af de mænd, han hor sex med'

tsland løsriver sig, og mens det feires, bliver drengen og

en donsk mariner afsløret med bukserne nede' Som

strof sendes han til London, hvor hon bliver lys- og

tydmand for en fitmgruppe og bor sammen med en ven'



G**
Statovci, Pajtim: Min kat, Jugoslavien. - KØbenhavn :

People's Press, 2016. - 285 s. (Org. Finland 2014)

En ung, muslimsk kvinde bliver i 7980'ernes Jugoslavien
bortgiftet til en mond, hun knop nok hor mødt. Med et
voldeligt ægteskab i baggogen tvinges fomilien til ot
flygte til Finlond, do krigen bryder ud, og olt ændrer sig

for dem. Tredive år senere forsøger kvindens søn at
tilpøsse sig det kolde, finske samfund. Som immigrant
og homoseksuel føler han sig som en outsider, og
desperot efter selskab køber hon en kongeboa. Men det
er kotten, som hon mØder på en bor en fugtig aften, der
kommer til ot ændre hans liv. Og sommen rejser de til
Kosovo på jagt efter rgdderne.
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L**
Stridsberg, Sara: Drømmefakultetet: tilføjelse til
seksualteorien. - KØbenhavn : Athene, 2007. - 366 s.

(Org. Sverige 2006)

Biogrofisk romon i en eksperimenterende form om den
militante feminist Volerie Solonas (1936-88), som
illustrerede multikunstneren Andy Worhols påstond om,

ot olle vil kunne blive berømte ifemten minutter. Hun
gjorde det ironisk nokved den 3. juni 7968 ot skyde hom
ned. Hun kom fro et morkant lesbisk-feministisk miljø i
New York og stod bl.o. bøg manifestet SCUM (Society

for Cutting Up Men). Belønnet med Nordisk Råds
Litteraturpris.
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G**
SundstØ|, Vidar: Drømmenes land: krimi. - KØbenhavn :

C&K, 2010. - 328 s. (Org. Norge 2008)

Krimi. Ved Lake Superior i Minnesoto finder
skovbetjenten Lonce Hansen det moltrokterede lig af en
ung nordmond, som trods forestående bryllup hovde et
forhold til sin medrejsende kommerot. Sogen bliver
personlig for Lance Honsen, for hons egen bror befandt
stg mtsTænKeilgt tæt po gerntngssrcaeL tv,ea
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med homofobiske holdninger ligger opkloringen iot
koble de monge detoljer rigtig sommen.



L**
Svedberg, Annakarin: Din egen. - KØbenhavn : Stig

Vendelkærs Forlag, 1966. - 178 s. (Org. Sverige 1966)

En kærlighedsroman hvor de to kvinder, Rebecco og

Heleno, henlægger bryllupsreisen til en smuk græsk ø.

Rebecco er syg og hor brug for hvile, og samtidig

beorbejder hun sovnet efter sin elskede mor, som det

meste af Rebeccos borndom var indlogt og til sidst døde

af tuberkulose.

BLX*

Svedberg, Annakarin: De vingestækkede. - KØbenhavn :

Stig Vendelkærs Forlag, 1965. - 223 s. (Org. Sverige

7962)

Den kvindelige ieg'fortæller beretter om livet blondt en

gruppe unge i Stockholm i starten of 7960'erne. Hun hor

forhold til både mænd og kvinder, men gradvist fylder
kvinderne mere i hendes følelsesliv. En problematisk

moderrelotion opbtgdes of anderledes nært og kærligt

forhold til den moderlige og bormfogre lngo, men ellers

har den anonyme ieg-fortæller både forhold til
drengepigen Carolo og til den mere feminine Corino'

Gr.

Tursten, Helene: Tatoveret torso. - KØbenhavn :

Aschehoug, 2002. - 336 s. (Org. Sverige 2000)

Kriminolroman. På en strand ved Gdteborg finder man

en sæk med et porteret lig inden i. Det eneste

kendetegn ved liget er en speciel totovering.

Kriminolinspektør lrene Huss bliver sat på sogen, der hor

forgreninger til Københovn og bøssemiliØet. Flere

udgove r. F i I motise ret.
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L*

Vesaas, Tarjei: ls-slottet. - København : Hasselbalch,

1963. - 176 s. (Org. Norge 1963)

En symbolsk romon, hvor den 77-årige Unn forsvinder
ind i et isslot. Hendes venindeforhold til Siss hor lesbiske
overtoner - men bogen hondler først og fremmest om
Unns beorbejdelse of sorgen over at hove mistet sin
mor. Flere udgaver.

I

B*{'
Zander, Joakim: Svømmeren. - København : Gyldendal,
20L4. - 403 s. (Org. Sverige 2013)

Do den unge biseksuelle Mohmoud Shommosh isin
forskning stØder på livsfarlige oplysninger om
omerikanske agenter og tortur i lron og Afghanistan,
søger hon hjælp hos sin tidligere kæreste Kloro
Woldåen, som er jurist hos en svensk ElJ-politiker i
Bruxelles. Men nogen vil for enhver pris forhindre, at de
kompromitterende oplysninger kommer frem i lyset, og
snart er både Klora og Mohmoud på flugt gennem

vPu. vPtc cgc

køn kommer som floshbocks i løbet of fortællingen.

LB*'$

Øyehaug, Gunnhild: llndis Brekke. - KØbenhavn :

Gyldendol,2076. - 738 s. (Org. Norge 2074)

Humoristisk skildring af den 38-årige litteraturforsker
Undis, der vender tilbage til borndomsbygden. Hendes

forhold til Anjo hænger i laser, og snart er hun begravet
i alle de stumper of barndom og voksenliv, som hun
ellers hor forsøgt ot feje under gulvtæppet. Filmotiseret.
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