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Denne liste indeholder titler på dansksprogede romaner, digte, en tegneserie og
enkelte fagbøger, som et udgivet i 1998. Den skal ses som et delvist supplement
iit a" to ti"aflg"ere boglister oL h"nholdsrris bøsselitteratur og om lesbisk litteratur
på dansk.
- Biblioteket for Bøsser og Lesbiske' ønsker
Bestyrelsen bag 'støtteforeningen
-og
på, at mange fortsat vil slutte op om
håber
glædelig
,,r"diu--u.,,e'en
ful
Støtteforeningens arbejde i det nye ar.

Med venlig hilsen
bestyrelsen f or Støttef oreningcn
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UDGlVEt.SElt MED BØSSE/LESBISK TEMA

Sko\" Bang, Herman: Herman Bang - prosaens m-ester^/ udgrvet af Steen Fiil ; ^-'isten
Købi.rhavn : G,vldendal Unden'isning, 1998' -- 192-s' (kr ' 197,50)
gfter i-ridledning om Herman-Bang(1857-1912) som merureske og hans arbeide
med teater og filt, fø1g"t forskeUige tekstuddrag med temaerne: Bang som
joumalist, teåretiker, io-ar,- og novelleforfatier, homoseksuel teoretiker og
Lrerrskriver. En blanding af litt;raturhistorie, essays, seivbiogafi og fiktion.
Bergli, \,Venke: Færdig med forliden. - Hadsund : Falkenldrve, 199E. - 64 s. (Lesbos serlen)

0«. 116,,

norsk samisk kvindes selvbiogra6ske skildring aJ et barskt liv præget af b1.a.
seksuel udnl,ttelse, alkoholmisbrug og problemer med at finde sig til retie rred
sin iesbiske identitet. Oversat fra norsk - men aldrig udgivet tidligere.

in

Bertelsen, Annette: Kærliglredens veje. - Hadsund : Falkenlou'e,1998. '128 s. (Lesbcs
serien) (kr. 178,)
En debutroman om kampen for at blive accePtelet af omverden som lesbisk - om
samtidig gennem et terapiforløb at overvinde sygdommen Buli-nri'

Botton, Alain de: Sådan kan Proust forandre dit liv. - Københa'rT r : Tiderne SkiJter, 1998' 209 s. : il1. (Org. USA 7997) kr.248,-)
Lrrrodiktion og selvirlaeipsmanual til den ftanske forfatter Marcel Proust (1E7119?2) ogirans iærker-- ikke mindst hovedværket "På sporet efter den fortabte

tid).
Pasotni. - Århus : Forlaget Kiim, 1998. - 66 s. : iil. 0<r. E5,-)
En kort indføring i den italienske filminstrut<tør, forfalter og debatør, Pier Paolo
pasolinis (1922-{975) Iiv og gemiag. Udgivet i forbindelse med en kavalkade på
Det Danske Filminstitut i november 7998.Har tidligere været udgivet som et
kapitel i forfatterens bog om filmanalvser "De uforsonlige"(1988)

Braa<l Thomsen, Christian:

Bredal, Bjøm: Begærets by : en bog om Marcel Proust og Venedig' - Københam :
Gi'ldendai, 1998. - 313 s. : i11. fu' 275,-)
Endnu en introdukticn dl forfatteren \4arcel Prousi og hans irovedværk. Tager
udgangspurkt i byen Venedig, som et centrals billede hos både Proust og i
arhundredets kultur.
Coe, Jonatl.ran: Sørrnens hus. - København : Munksgaard/Rosinante, 1998. - 306 s. (Org.
Engiarrd 799n kr. 288,-)
" Satirisk roman på to lottkgllige tidsplan. 1984 og 1996' En flok
studenterkamnerater er aIle itærkt optagede af forskellige aspekter af sørrr. En
central person er den narkoleptiske Sarah, som i 80'er historien forlader Gregory
ril fordei for Veronica.

Dunlier, Kristina: Helt normal anderledes. - Århus : CDR Foriag, 1998 - 104 s' (Olg'
T-vskland 1998) (kr. 148,-)
Den 16-årige Vera er heit vild med den flotte Jan, som hun vil gøre alt for skal
btve hendås kæreste. Da det viser sig at hans manglende i,.'teresse skyldes, at
]rende med ind
Jan er rnere ti-1 fine end ti1 piger, får hun i stedet en ven, der fører
i den eliers så ukendte bøsseverden,
Frank, Niels: Livet i troPerne : metaforismer. - Københa',n : Samleren, 1998 - 152 s ttr'
1qc -\
Essays, aforismer, erindringsskitser og artikler, som tilsammen daru-rer en i',e1ired
til beskrivelse af kunsiens og iitteraturens r,æsen. Nogle af de sidste sekvei'.ser
ilvoh,erer kontakter og kærlighedsforhold ti-l andre mænd

Gantos, Jack: Gerl:-,.:je. - Århus : KLim, 1998. - 144 s. (Org. USA1997) ftr' 195,-)
Waiker er 16, bor i Florida og lidt af en enspænder. Han opdager at
klassekammeraten Karen har et kærlighedsforhold til en anden pige' Da en
vækkelsesprædikant, som jager homoseksuelle, dukker op på egnen, fristes
tr{alker tilit "oute" de to piger - og det får voidsomme konsekvenser.

Gibson, Ian: Federico Garcia Lorca. - Å.rilus : Husets Forlag, 1996' -762s' (Org' England
19E9) (kr.398,-)
En af de mest omJattende og ærlige biografier om den spanske forfatter og
legende, som levede fra 1898-1936. Hans homoseksualitet er ofte blev fortrængt
eller fortiet i andre biografier.
Gjedsted, Rolf: Fordømt af regnbuen : en roman om di#eren Arthur Rimbauds iiv. Købenlravn : Sdrønberg, 1998. - 27L s. (kr. 249,-)
Den unge franike digter tages under kærlig behandLing af danskeren Rolf
Gjedsteå, som har stået for en lang række genudgivelser af den franske poets
hovedværker. Rimbauds korte men heftige forhold til den nogei æ1dre Verlaine
hører til et litteraturhistoriens største kærlighedsdramaer.

Holm, Benn Q.: Hafnia Punk. - Københavrt : MunksgaardiRosinante, 1998' - 333 s. (<r'
32E,-)

En raekke af storbyens rodløse eksistenser krydser hinandens liv i et flimrende og
hektisk temPo. En af de centrale figurer i det KøbenharT rske persongalleri er
Cl.rarlotte, som har et forhold til både mænd og især andre kr"inder. Hun arbejder
på en caf6, men drømmer om en fremtid rockstierne.

Ho1t, Anne: Mea culpa. - Københarryr: G-vldendal, 1998. -201' s. (Org. Norge 1997) (kr.
23s,-)
På Mauritzius sidder Syrrne og skriver på en bog om sit kærligiredsforhold ti-l den
noget ældre Rebecca. Med bogen bearbejder hun den skyld og de bebreidelser,
som forholdets tragiske afsiutning har givet hende.

Kincaid, Jamiaca: Min bror. - Københarrr : Munksgaard/Rosinante, 1998. - 156 s. (Org.
USA1997) 0«. 148,-)
Selvbiogratisk erindringsroman. Forfatterens lillebror er syg af aids og sammen
rejser de hiem fra den trygge filveerelse i USA til hjemegnen På AntiSua i
Caribien. Det bljver et møde med den dominerende og følelsesmæssigt
afstumpede mor, men også en konfrontation med døden og et opgør med
føleiserne for broderen, hvis l-romoseksualitet først sent 8år op for Jamaica.

Konig, RaU: Konrad og Poul : bind 5. - Københam : Bogfabrikken,1998. - 48 s. (Tysk org.
1997)

(Ir.

89,50)

Endnu en omgang nyere iristoiier om det umage bøssepar fra den t-vske tegner,
som nu er blevet den forfatter med flest l'romo-relevante titler på det danske
marked.

Lagermand, Tomas: Forhud. -København: Ir4unksgaardlRosinante, 1998. -77 s. Q<r. 12E,-)
Hovedpersonen er en rodløs trækkerdreng, sorn bl.a' beretter om en barndon'r,
hvor iråns mors utallige mænd 1od l'ram tilfredsstille deres seksuelle h'51s1.
Larsen, Marianne: Gæster hos hilanden i 90'erne' - valbl' : Borgen' 199E' - 312 s' (kr'
,RO \
Forfatterens udviklingsromaner i 4 birrd om Bodil fra Kalundborg-egnen, som
komner fra barndornslandet, gr.rnnasietiden og kollegieårene til storbvlivet i

Københarm er nu kommet til den si<iste bog. Bodil er blevet en 37-årig kunstner,
med hovedindtægter som garderobedame og ar.isbud. Hun søger dog stadig efter

kærlighecten - også hos anclre kvinder'
Laeby, David: Tænk dig et cirkus,

T

i bel-røver lidt trøst : digie' - Va1by : Borgen ' 1998" 46

s. (kr.152,-)

og
Digte skrevet på tærsklen til de 30' Om tabet af barndommen' ungdommen
dei unge keerlighed ved navn Daniel'

1997.
Nåclas, P6ter: Ivlemoirernes bog : roman. Køberrlrar,n : MunlisgaardlRosinante,
1998. -zbtnct. (Org. Ungarn 1986) (I: kr. 348,-,ll: 328,-)
Et værk oå fråpu op igennem århundredet tegnet-Sennem t.pi:o1:' i3
- en )T18re u,ngirsk forfatter.-iortæl1es bl'a'
p"rror1"r" liv. Ge'nneå å"r,
".t.
iåns kirlighedsforhold til sin østlvske
'U"j"i"r1-tlrto;e med uclgangspunkt'i

: Roskilde
Rimbaud, Arthur: En årstid i helvede / på dansk ved uffe Harder. - Roskilde
Bogcaf6, 1998. - 61' s. : i11. (Org. Frankrig 1873) 0<r' 158,-)
Et af forfatterens rr,esikendte årker, som findes i flere forskeilige danske
tii Paul
ovelsættelser. Der er tydelige henvisninger til h.ans kærlighedsforhold
Verlaine

(Antonius
Rtitz, Vlicael: Berømte bøsser. - Hadsund : Falkenlorve, 1998. - 128 s' : i11.
serien) (l«. 198,-)

berømte bøsser gennem historien fx. keiser Hadrian, Bertel
Tho"rvaldsen, oscar wilde, Herman Bang osv. lvled litteraturhenvisninger.

Biograhå.

o*

s. (Org' Canada
selvaciurai, shyam: En sjov dreng. - Københam : samleren, 1998. 303
288,-)
"'-' 0«.
' A4i"';okser
op i hovedstac{en Columbo på sri Lanka i 1970'erne og S0'erne - en
mindst fordi
ti]p.-g"t ai vold og terror. Situationen_ir uholdbar for Arjie - ikke familie
flygter
med sin store

1996)

tra.i saåudig erkend"er sin homoseksua[tet. sammen
han til Cana-da og drømmen om en ny tilværelse

- Å,hus : K1im,
Lilvens ticl : massemord og sult i weimarrepublikken / red, Vagn L.vhne.
1998. - 317 s. : i11. Q«. 285,-)
Historisk og psykoiogisk mosaik om den homoseksuelle massemorder Fritz
27 unge
Haar-unnitSZ§-192si der i årene 1918 -1924 dræbte og parterede mindst
drenge.

Vine,Barbara(pseud,forRuthRendell):Skorstensfejelensdreng..Købenlrarrn:

Gvlctendal, 19i8. - 377 s. (Org. England 1998) CÆ' 295,-)
åer, fo.guaea" aitt", ;,ar i gang med at skrive sin berømte forfatterfars
end
biografi afiøres iet med fr""å" fonsekvetts' at han var en ganske anden'
kommer
f.,uri ju" sig ud for. Da hås [vshistorie fra den tidiige ur]gdom afsløres
datte"ren o[så nærmere opklaringen af en glemt mordgåde' som har
homoseksueile f owiklinger.
(Org. USA
wersba, Barbara: Du - min elskecle. - København : Gvldendal, 1998. - 111s.
1997) 0<r. 1s8,-)

Den ti-a;ge Noli forelsker sig stormende i den smuk*.e, intelligente_og følsomrne
- derior kommer det som et
Jason. Hen"des føle1ser er tilsåeladende gengæidt
chok, da Noli opdager, at Jason faktisk er bøsse'

Cop. Støtteforeningen 199E

