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Behn, Ari: Baggård
Ægtemanden til den norske prinsesse
Maftha I ouise raåer i sin roman en
ung blond
nordmand røfe tlr
hvor han placeres i det legendariske,
harvdekandente
Janser,
bøssem,jø, som tidrigere rruseue kuriroÅrere
som i.ror., e;*dEinru*g
og
Burroughs som en anden sutte.t
atJ iitt.ækker han de hungrende mænd,
men serv
er han mere tilskuer end deltager
i dette tvetydige selskab.
Berg, Robert C.:.! ssldpaddenstid
: romanbiografi. Mellemgaard,2004.
68g s.
Bobby kæmper med sin seksuari,.åg
;rr"g., are murighedeme pararerr med de
store begiven}eder i sidste halvdel
afåer 20. århundrede. Hans identirer
bliver mere
og mere aseksuel. og nærmest
symborsk kryber han
.Liip.iåeskl0rd og
horder sig tir den praronisk. r"rrigrr.ailrfarreren er også kendr som Manin Ermer.
Bunoughs, William: Bladerunner _
en lilm. Basilisk, 2004 55s... (oversat
fra amerikansk)
Denne mareridtaSig fortæ,ing
med afsætl et orwellsk lgg4-sammenbrud
udkom
oprindelig i 1979' Den handleiom."*."rLtr
og medicinens fremtid i et Manhattan
ar 2014, hvor sendebuder ei,y turer
rundiir*oår.*r, ru,i.o,,åå'."og.u.irt.. r
dramatiske, provokerende billeder.
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De er ikke fremmed her : fortællinger.
Athene, 2004. 228 s. (oversat fra
9 noveller som kredser omkring
marginaliserede eksistenser. om død
og sygdom. I
noveilen "Begl, rdende sorg" ar:be.ioei;
iJ-aring dreng sig frem rir sofien over
sinde
forærdres død ved at iscenå"n.
ri! r.iu ,o, homoseksuert vordsorfer.-og i
"sammenromsl",skriver
en aids-sy-g søn i sin uearuelaets.rpr;;1;;;Jr
den far,
som (måske) misbrugte ham.

Holt, Anne: Sandheden_ bag sandheden.
Gyldendal, 2004. 315s. (oversat fra norsk)
Den resbiske kriminarrnspektøi
w,rr...r*sen er trrbage med en hisrorie
om et
ægtepar,
søn brutalt myrdet i en lejligfieJi
ori*
T_o:1.:-:1dste
uyo"r.
Romanen kredser
meget om Hanne WilhelÅsens fortid,
"åririg.
kærlighed og tab.

n-r.
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Inuk, Lofte: Sultekunsfnerirde.
Tideme Skifter,2004. 350

s.

ro'T on,, den unge'charlotta oe. siort i70'eme flgter
tir Grønrand,
hvor hun slås for at finde praos tiisi!
sJv iiiu.t og rurti,ndet. Anorexi sætter
sit
præg på iårene, men der eiogså
prad; til kærlieh.oltao.
selvbiografisk

iiiårffiå*

Jacobsen, Nis: Mesteren

fra Mors. Borgen, 2004. 3g6

il,.. oi*...

s.

En fa,eret politisk-joumalist få'r
en idd
ungdomsven fra Mors, politikeren

iii ,i rt iu.

og bondage, homoseksrialitet

""råår;
i"rfr"la,il

Jens

iir

en biografi om sin gamre

currc.ara.rr.r.iilJ;;;d;

urr.. o.t si,
imidlertid, at han ikke alene er et
utiiiat.iå."i.,ugr."rr.ske, men også har
komprominerende hemmelighed..,",
arrninorearig, rr".%;;g, smag fbr
pisk
"g

Ll

chaufføren.

Johnsen, Kjetil:

Don,t yor crl
Høst, 2004. 133 s. (oversat fra norsk)
1?night
I 98 slås gruppen af
teenagere meo tæ.r,gnåaen.

Tirde og Leo ersker hinanden _
ta., i ,z;'.i. Tird. pr-., at lære kærrighedens men
kunst afsin søsrer. som t a. et uelfunlei.n-iJ
iesbisk rorlota

custav og Vanessa kommer n.r.

Knus, Jan: Tamburinmanden : roman.
Rip Rap, 2004.339 s.
En roadroman med flash, gfi.i og
.rt , fru* æ S^eryf. venner rejser gennem Jylland
for at sprede en en slettes åsk.
De har a,e roa i ån u.'^t..nr;rtra
med forlag, musik og kollektiv _ ogsa
Uøss;n og jazzpianisten ,,pia,,.
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Kracht, Christian 1979 : roman. Politisk Revy, 2004. 135 s. (oversat fra tysk)
Lille roman i to halvdele. I første del tager fortælleren med sin samlever til Iran for at
opleve det dekandente liv i Teheran i 1979, lige før og efter kuppet mod shahen. Den
ene af de to mænd dør under turen, og i romanens anden del er fortælleren havnet i en
kinesisk fangelejr.
Lundme, Tomas Lagermand: Drengen med stjernekaster. Carlsen, 2004.244 s.
Morten ved godt, at han er bøsse, men det er ikke til at få formet ordet i munden. Men
med kærlighedsforholdet til Thies sker der noget med den l6-årige Morten. Selv
lumske spioner og ministre med baglanker kan det ikke spolere idyllen og lykken
mellem de to.
Persson, Annika Ruth: Du og jeg,

Marie Curie. Carlsen, 2004. 174 s. (oversat fra svensk)
Den I 6-arige Jenny elsker fodbold og drømmer om at blive professionel en dag.
Men da hun forelsker sig i en veninde, skal hun også lige forholde sig til, at ikke alt
går efter en lige snor.
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Rhodes, Dan: Timoleon Vieta, kom hjem : en følsom rejse gennem Italien. Tideme Skifter,
2004.217 s. (oversat fra engelsk)
En historie fortalt af hunden Timoleon Vieta, som bor med sin ældre homoseksuelle
herre, Cockroft, der er eksileret til Norditalien fra det hektiske jetsetliv i 7Oemes
London. En tavs mystisk elsker kaldet Bosnieren fl1tter ind, og stiller et ultimatum:
Mig eller hunden.

Rozier, Gilles: Kærlighed uden modstand. Gyldendal, 2004. 153 s. (oversat fra fransk)
Da en fransk tysklærer under den tyske besættelse, skjuler en jødisk mand i sin
kælder, forandrer hans liv sig for altid. Han forelsker sig i den unge mand, og de har et
lidenskabeligt - både fysisk og andeligt - forhold, som på alle måder er forbudt.
Svennevig, Michael:

I

forlængelse afkoens horn : Indiske oplevelser. Rejseroman. Attika,2004.

157 s.

Selvbiografisk rejseskildring fra områdeme omking Delhi og Jaipur i Indien med
fokus på det drømmende og eventyrlige. Krydret med forfatterens åbenlyse
lascination af indrske mænd
Teloni, Gerd: Egyptiske drømme. Lindhardt og Ringhof, 2004.474 s.
Da Olga Randelli kommer til Cairo for at slutte sig til sin mand, som er direktør i en
italiensk bank, møder hun den charmerende arkæolog Anthony Coldswell. Det bliver
starten til en hed affære, som dog kompliceres, da han viser sig også at være biseksuel

v

Tessaro,Kathleen: Elegance, Aschehoug, 2004. 331 s. (oversat fra engelsk)
Med afsæt i en bog med titlen "Elegance" forsøger den 30-årige Louise Canova fra
Pittsburg, USA som nyskilt i London at omdanne sig selv til en raffineret, sofistikeret
dame. Selv om hun assisteres af sin sambo, en livlig bøsse, som ved alt om tøj og stil,
så må hun erkende, at alt det vigtige kommer indefra.
Welsh, Louise: Det skjulte rum. Borgen, 2004. 300 s. (oversat fra engelsk)
Kriminalroman med den 43-årige Rilke som jeg-fortælleren er auktionarius på en
auktionshus i Glasgow. I forbindelse med realiseringen afet dødsbo involveres han i
et mysterium med elementer af dødspomo. I sin opklaring bringer den homoseksuelle
Rilke læseren rundt i Glasgows seksuelle undergrundsmiljøer.
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Breining, Jesper s.: Den lille, store forskel : om unge og kønsroller. cDR-Forlag,2004. 160 s.

ill.

:

Undervisningsbog hvor unge fortæller deres egen historie om hvilken rolle, kønnet
spiller i deres liv. Også bidrag fra den transseksuelle og den unge bøsse'

Danielsen, Iben og Birgitte Lolck: Pigekærester : ni kvinder fortæller om deres liv og

kærlighed. Høst& Søn,2004. 120

s.

Interviews med 9 piger og kvinder, der har det til fælles, at de har en kæreste - eller
ønsker sig 6n - af samme køn. Beretninger om valg og følelser, om brud med
familiens og vennemes forventninger og om livet med andre kvinder, med bøm og
mange andre erfaringer fra livet som lesbisk.

Hagedorff, Allan o. og Else comelius: En meget jødevenlig ung dansker : erindringer fra
Gyldendal, 2004.172 s. : ill.
Nazi-Tyskland.
-AllanHagedorff(f.1916)fortælleromsitlivmedhovedvægtenlagtpåtideni
Leipzig. Her rejste han

til i

1940 for at arbejde som boghandler, selv om han både var

homoseksueloghavdejødiskeslægtninge.Hanfiketforholdtildenlokale
biografejer, Friiz Hartmann, som han flyttede sammen med. Samtidig trodsede han
Gestapo og fik mangejødiske venner og bekendte i krigstiden'

christian Kampmann : hans tid, oprør og familien Gregersen.
Lindhardt og Ringhof, 2004.214 s. : 1ll.
En slags dobbeltportræt afbåde forfafteren christian Kampmann og afKirsten
Jacobsen formet afderes parallelle livsforløb fra 50,eme, op igennem 60,erne og
70'eme.

Jacobsen, Kirsten. Perlerne :

Livet som indsats : livshistoriske satsninger og iscenesættelser / redaktion Sven Halse. Syddansk
Universitetsforla g, 2004. 253 s.
Heri bl.a. Dag Heede om bøsser og døden på baggrund af analyser af Herman Bang,
Christian Houmark og en række selvbiografier skrevet af homoseksuelle'
Pax, Salam: Bagdad bloggen. Aschehoug, 2004.268 s. (oversat fraengelsk)
Uider pseudonym skiver en ung iraker en weblog (intemefdagbog) om livet først
under Saddams regime og senere under arnerikanernes indtog i lrak. Han er omking
de 30 år, bøsse og har boet i udlandet i flere år.

-

winsløw, Minna: Det blå trafiklys : hvad Bibelen virkelig siger om homoseksualitet. Liter4
2004.215 s.
Et teologisk bud på en nutidig fortolkning afkærlighedsbudskabets implantering af
det homoseksuelle menneske

(c) sbbl, februar 2005 / red. Gert Poulsen

