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Virkelige hændelser fra et liv ved fronten Sven Omann Hent PDF Forlaget skriver: Sven Omann, også kendt
under frontkæmpernavnet Wanda Liszt, fortæller her i anekdoteform erindringer fra et langt og
begivenhedsrigt liv som aktivist i Bøssernes Befrielses Front siden frontens stiftelse i 1971.

Anekdoterne er medrivende og levende og er taget fra et langt og aktivistiske liv.

Sven Omann er i det homoseksuelle miljø kendt under sit frontkæmpernavn, Wanda Liszt, og kæmper i
Bøssernes Befrielses Front.

Sven Omann (f. 1950), bedre kendt under pseudonymet Wanda Liszt, var del af Bøssernes BefrielsesFront,
som opstod i 1970'erne. Da BBF begyndte at skifte fokus fra udadgående aktiviter (som 70'ernes mænd i
kjoleskrud og fuldskæg på Strøget) til forestillinger i teatret Bøssehuset på Christiania, trådte Wanda i fuld
karakter med mindeværdige roller som dr. Hölle Garbitz, den stolte opfinder af AIDS, og mange andre. Han

har også haft et tæt samarbejde med Helle Ryslinge og været medforfatter på flere af hendes film.
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