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Om " Regnbuefamilief'

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

interesse for bøger på dansk, som omhandler bøsser, lesbiske, biseksuelle og

transpersoner - eller har en "queer" vinkel på køn og seksualitet'

Denne liste omfatter hovedsagelig skønlitteratur, fiktive fortællinger om LGBT+

familier, f.eks. familierelationer med børn og voksne LGBT+ personer' LGBT-temaet

kan være gennemgående i hele bogen, eller det kan udgøre et markant sidetema.

Bøgerne på listen er ikke nØdvendigvis af særlig hgj kvalitet eller lødighed, og

enkelte titler kan også udtrykke negative eller fordømmende holdninger til LGBT-

miljøet og kampen for ligeværd. Vi er af den opfattelse, at hver læser må danne sin

egen mening om bøgernes indhold. Derfor kommer alle relevante bøger, vi kan finde

frem til, med på årets liste. Så brug de små omtaler som etfingerpeg om eventuelle

særlige holdninger eller problematiske vinkler på LGBT-identiteten og miljøet'

God læselyst

Bengt, Bjarne, Evo, Gert, Hilde og Sanne / SBIBL bestyrelsen

Temakoder
* = undertema

L = lesbisk

** = hovedtema

T = transperson - transkønnet eller interkønnet tema

U = børne- eller ungdomsbog



iNBUEBøRN - BøGER FOR DE MINDSTE

LU**
Abel, Cecilia Hafezan: Nu er det min tur: Maries mor og Mutti. -
Helsingør : Nala, 2013. - 34 s. : ill.

Billedbog. I klassen skal børnene fortælle om deres familier og Marie
fortæller om Mor og Mutti, men de andre børn tror ikke på, at Marie
har to mødre. Marie er blevet til med hjælp fra en sæddonor og har
derfor ingen ingen far.

LU**
Birkeskov, Marianne: Hialtes første dag i børnehave / ill. Grith
Vemming Oksen. - Hvidovre : Frejsen, ZOll . - 32 s. : ill.

Hjofte skot begynde i børnehove, men hqi har Åedigvis fået tov til ot
toge sine to mgdre q sin lillesøster med på den første dag, Hon
glæder sig til at komme hen og lege med Otto, som vor hons bedste
venfmwggestuen.

LU**
Birkeskov, Marlanne: Vega leger mor, mor og bprn / ill. Grith
Vemming Olsen. - Hvidovre : Frejsen, 2018. - 32 s. : ill.

Biiledbg. Vega kommer i børnehave og vennerne vil legel for, mor og
børn- Båcle Vega og Livo vil være mor. Men der skol jo være en far til,
for-ot lwe en boby - etter? Vega er lavet på hospitatet og hor to
mødre.

GU**
Bdsche, Susanne: Mette bor hos Morten og Erik / ill. af Andreas
Hansen. - KØbenhavn : Fremad, 1981. - 49 s. : ill.

Billedbog. En hverdogshistorie om Mette, der er born i en
bøss$amilie. lJnder titlen "Jenny lives with Eric ond Martin,, vol<te den
engelske oversættelse megen furore i somtidens England, hvor den
bl.a. blev brugt som orgument for ot indføre en lov, der forbyder
Folkeskolerne sktivt "ot promavere homoseksuolitet,.



Stine Josefine: Niller Pilfinger får en flyvetur / ill' af Maria Tran

- KØbenhavn : PiPPi, 2OL2. - 38 s' : ill'

tg. Niller er en pilfinger, der elsker mekonik' Han er også så

it hon ho, to mødre. Do hon pitler ved knapperne i Pio Pilots

moskines cockpil kommer han ud på en siov flyvetur' Efier

beslufterhonotvilleværepilot,nårhonengongblivervol<sen,

, Stine Josefine: Niller Pilfinger åbner Bakken / ill' af Maria Tran

:n. - KØbenhavn : lndblik, 2Ot3' - 36 s' : ill'

ry. Niller Pitfinger er med sine to mØdre på Bøkl<en' men bliver

iæk dq hon glemmer otvente, mensT nØdrene er på toilet' H.on

imens en måsse siove ting og btiver+il sidst genforenet med

l, Marie: Hvor er din far, Polka? / ill' af Runa Steppinge'

: Turbine, 2018. - 47 s. : ill.

o skol storte i en ny klasse - og hun skal prØve ot forklare' hvorfor

ikke ved, hvem hendes for er. Polkos for er nemlig donor' og i

for hor hun to mødre.

Marie: Nina har en far og en far/ ill' af Mette-Kirstine Bak'

: Turbine, 2018' - 23 s. : ill.

a hor fint tØi På, for hun skat begynde i 0'a' Hun toger sin for' sin

og sii *o, ied--De andre børn hor kun en for og en mor med' og

lægger en klassekommerot mærke til'



LU*
Goldberg, Helene og Maruska la Cour Mosegaard: Slottet med de
mange værelser: hvordan er du blevet til? / ill. af Kirsten Gjerdrum. _

Aarhus : Turbine Forlag 2008. - 36 s. : ill.

Billedbog. Fortælling om de forskeltige måder at få børn på. Blandt
eksemplerne er også insemination of en mor i et lesbiskforhold.

BU**
Lindberg Helle Kaare: Min mor er en sild, og min far er bøsse / ill.
Martha Fink. - Espergærde : Elixum ,2OLg. - E-bog : ill.

l-æse-let bog om et horn, der beretter om*ine forældre. For er bøsse
og skibsmekoniker af den "grove" slogs.

GLU'}*
Lundborg Annette: Malenes mor gifter sig med Lisa / ill. Mimmi
Tollerup-Grkovic. - Frederiksberg : ABC, 1999. - 2g s. : ill. (Org. Sverige
1e99)

Billedbog. Malenes mor skal giftes med Lisa, og der skol være stor
bryllupsfest. Til festen kommer også far og hons kæreste Nikløs.
Mdlene finder også ud af, at hun skal være storesøster.

LU*

Lyngbye, Gitte, Camilla Buus og Kathrine Amalie Hvidman:
Forunderlige familier / ilt. af Liilian Btaketey . - S.l. : pippi, 2OL2. _ 32 s.
;ill.

Billedbog. Skildring af børn i de forskeilige fomilier, som bor i
zjendommens seks lejligheder: Frederiks mor er død, Emilie er
tdoptivbarn, Mothilde er donorbarn, Sigurd og Freja er
;kilsmissebørn, Mikkel og Mathias er tvillinger - og Esters mødre er
'esbiske. Også udgivet på Skriveforloget, 2008.



L
I-

l*r, *., Niels oles far hænger ik!e-e-i lræ::r: 
/ill' af Rasmus

Hil;i.;;b;nn*n ' 
evtåenaat' 2oL3''45 s': ill'

ørnebog for 70'72 årige' August og Niels Ole snokker om Niels Oles

amilie. Hans 'o'uo' ""iiii"tiix'' 
Hons for uor ononvm sæddonor'

hrtars hotvfætter stot' io''Za"t i gosovnen' og^morfor selv sidder

,o,i oq ktimprer på ftv';;;:;;;:;;n øiai' pa tunken vonkiebar med

hoionæse.

I

LGU**
bchiffer, Miriam: Hele familien / ill' af Holly-Clifton-Brow - Espergærde

iir*i"ni, ,o t5"28s' : ill' (ors' usA 201s)
' --- ^- ^^A "i6 fnr no honsmed sin for og hons

Billedbog. Sofie bor i en regnbuefomilie sommen.

kæreste poile, men hrr;i;:;;, mon sa måd, når 
^on 

skolfeire Mors

dog i klossen?

|"Yun",,", Michael: Fars nye ven' - København : Møller' 2010' - 35 s' :

ill. (ore. USA 1991)

Biltedbog. En dreng fortæller om situotionen' do forældrene blev skilt'

og foderen flytt"a''o'Åiin Åea en onden mond' Bogen vor i sin tid

enaf def ørstebørneøøgJr:ii'ii-1-,1t11',t3r.:#:i:::f,nzi,r.
T,I:Z!:,:;';::å';;:,:ri;;',åiui"i,i"ndenstoredromotik



+ FAMILIER - FOR UNGE OG VOKSNE

L**
,Gerhardt, Maria: Amagermester: digte. - KØbenhavn : People's Press,

20L5. -72 s.

Digte. Men Amoger som scene og sportens verden som ofsæt for det
præcise sted midt på bonen - lige imellem mand og kvinde. Som

"hooligans læner mænd og kvinder sig frem, pifter og flår iieg'et, der

følges igennem borndom, pubertet, voksenfest frem til sit eget

forældreskab. Det handler om ot være den bedste og om præstotion.

Og det handler om at vinde, hvor forvirrende det end måtte være'

Glaffey, Kristina Nya: Mor og Busser: romantisk komedie.

KØbenhavn : Gladiator, 20L4. - L22 s. : ill. .

Med bornet som den undrende fortæller år det'en romantisk og

sotirisk beretning om forældreskabet i en lesbisk kernefamilie, hvor
mor er både mor og far til fortælleren og til søsteren Emmo - mens

Busser selvfølgelig bare er Busser.

L**
Glaffey, Kristina Nya: Mor og Busser skal skilles: romantisk tragedie. -

KØbenhavn : Gladiator, 2OL6. - L24 s.: ill. (Mor og Busser; 2)

Busser er flyttet fro mor, og nu hor hun fået en ny kæreste. Det er Carl

og Gustovs mor, som også engong var kærester med mor. På den

måde er den helt olmindelige lesbiske kernefamilie hovnet i noget, der

også kon kaldes for ån stor pærevælling.

L**
Glaffey, Kristina Nya: Fuck mor og Busser: ungdomsoprør. -

KØbenhavn : Gyldendal, 2019. - 120 s. (Mor og Busser; 3)

Emma og hendes tvillingesøster er i gong med en frigørelsesproces
overfor deres froskilte lesbiske mødre - og det er lidt af et oprør, som

tegner sig.



F*

laffey, Kristina Nya: Padder og krybdyr' - København : Gyldendal'

OL2. - 132s.

monologform ironiserer en ung lesbisk kvinde med morbid humor

ver tidens dårligdomme. tkke mindst de markedsØkonomiske forhold

fertilitetsindustrien, som lesbiske er underlogt' når de ønsker ot føde

ørn, får det glotte log.

tolk, Agnete (pseud.): Et vildskud' - KØbenhavn : Jespersen og Pio'

1941. - 284 s.

isbiske litterotur. Oversot og udkom også i England og USA'

B**
Holst, Silas og Katrine Memborg: Helt ærligt' - København : People's

Press, 2015. - 182 s. : ill'

Donseren og musicolstiernen Silos Hotst fortæller om sit liv som

niirgt foråg om sin lille regnbuefomilie med for' for' mor og deres to

iørrl irn diter også sit syn på reality-tv og på pressens store

interesse for hom og hons nærmeste'

| 7g2T,ernes og 37,ernes Berlin og Københovn følger læseren over-

klassepigen Vito Storm, der har ftere forhold til andre kvinder' Til sidst

slår hun sig dog tit ro med ungdomskæresten Hilda' odopterer en lille
-pig" 

og *la aån tofaste husbestyrerinde Elso som støtte etoblerer de

iårrr"rg"n regnbuefomilie' Den positive skildring of kvinders længsel

"i", ,iar" t<iinaeiog den tvkkelige slutning er u,nik for d,1!i!ens

L**
«iellstrOm, Josefin: Forhold mellem kvinder' - Odense : Mellemgaard'

20L4. -349 s.

Koroline er i 4},erne, lesbisk og single. Hendes 74 år yngre veninde

Ditte er blevet grovid sommei med Vivi og har derefter forlodt hende'

Koroline støtter hende igennem graviditeten' og da bornet bliver født'

titøyaer hun Ditte ot ftytte ind hos sig' Det bliver en omtumlet periode

joi«orotine, der stodigvækformår at leve singlelivet og ot rode sig ud
'i-et 

par *omplicerede forhoia. nun må sande' ot tivet ikke oltid fører os

der hen, som vi troede.



æt
IL

lein, Norma: En streg i regningen. - KØbenhavn : Tellerup, 1989. -

ts s. (orc. usA 1988)
I

lårige Nina er godt tilfreds med ot være delebarn efter forældrenes
plsmisse. Det er dog lige indtil hendes for fortæller, ot han er bøsse

I nu skol flytte sommen med sin kæreste.

I

I
l

lursen-Schmidt, Jens: Det ku'være værre...!: det sværeste der er, er

fot at turde være sig selv. - S.l. : Forlaget Litera, 2003. 655 s.

lm obnefar med en litle dotter skol den fortrovlede pilot Henrikfinde

fr setv og den nære tilværelse. Tingene fotder plutdselig på ptods, do

ln tæ6er politibetjenten Steen og oplever kærligheden igen.

l

i

Suzan: Connie & Karen. - KØbenhavn : gopubli.sh, 2OL4. - 235 s.

pnnie og Karen hor som parfåettttillingedrenge ved insemination,
en kort tid efter gifier Koren sig med Connies for, og tvillingerne

llger med ind i ægteskobeL Nu begynder et opgør mellem det
sbiske par, de firungne, skæve fomilieforhold og tvivlen på relationen

il andre mennesker og egen seksualitet.



Lesbisk med forsinkelse: 15 fortætlinger om at springe ud sent i livet

/ red. Mette Thornval og Annie Worsøe. - lll. af Hanne Bielefeldt,

Lisbeth Hjort ogTorsten Olafsson. - S. l. : Europublishers, 2008. - 302

s. : ill.
Femten kvinder i alderen 30-55 år fortæller hver deres personlige

historie om at springe ud som lesbisk sent i livet. Mange af dem har

børn, ogde beretter om tilværelsen som familiemor samtidig med, at

de nu skal til at udleve den nye lesbiske identitet.

G**
Lilleøre, Johannes: Nowhere : roman. - København : Lindhardt og

Ringhof, 20t2. - 252 s.

Homoseksuelle lohannes tager til New Y.ork for at være tæt på de to

sønner, som han hor sammen med et lesbiskpar. Det er ikke helt let ot
være deltidsfor i en regnbuefomilie og samtidig være oktiv i
homomiljøets notte I iv.

I

I
I

t
\

BU*

Lund Eriksen, Endre: Den sommer far blev homo. - KØbenhavn :

Gyldendal, 2OL3. - 211 s. (Org. Norge 2012)

73-årige Arvid skal holde sommerferie med sin far i en slidt
compingvogn i en lille flække i Nordnorge, hvor den store ottraktion er

et udendørs lokum. Så dukker den 12-årige meget insisterende pige

tndiane op, som han modstræbende åbner sig for. Tonken slår dem,

om Arvids far er ved ot blive homoseksuel som lndiones far, for de to

fædre er hurtigt blevet meget gode venner. I smug udspionerer de

fædrene, og sommeren tager på olle måder en helt ny dreining for
Arvid.

BLT**
Lundis, Bjarne Henrik: Det er kærligt ment. - KØbenhavn : Forlaget

Sidespejlet, 2OL3. - 175 s. : ill.

24 personer iforskellige oldre fortæller om deres liv som bøsse,

tesbisk, biseksuel eller transkønnet. Bogen kommer bl.o. ind på,

hvordon det er at være lesbisk med anden etnisk baggrund end donsk,

om at være regnbuebarn og vokse op med homoseksuelle forældre, og

om ot være homoseksuel kristen.



rndme, Tomas Lagermand og Erik Struwe Hansen: Æblet - stammen:
r breweksling. - KØbenhavn : Gyldendal, 2017. -209 s.

snnerne Tomas Lagermand Lundme (f. 1973) og Erik Struve Hansens

, L973) breve til hinanden om hvordan de som homoseksuelle
,prang ud" og omgivelsernes reaktioner herpå. Det andet store tema
' Eriks og hans nuværende mands ønske om at blive forældre.

laupin, Armistead: Fri i 7O'erne: roman. - KØbenhavn : Samleren,

)97.-334 s. (Org. USA 1978) d,

en 25-årige Mary Ann hor vristet sig fri af borndomshjemmet i
levelqnd og er nu flyttet til San Froncisco, som bliver hendes

troduktion til 7970'ernes frigjorte opfottelse af sex, stimulanser og

tet i olmindelighed. Mary Ann flytter ind i Borbory Lone 28 hos den

otdyrkende og tronsseksuelle husvært Anno Mødrigal, der også giver

tgi til biseksuelle Mono Ramsey, den heteroseksuelle kvindebedårer

rian Howkins og ikke mindst den homoseksuelle Michael "Mouse"
olliver, der også bliver Mary Anns bedste ven. Filmatiseret som TV-

zrie.

iercy, Marge: Kvinde ved tidens rand. - København : Albatros, 1980.

414 s. (Org. USA 1976)

USA tvongsindlægges Connie Romos - som er en fattig, forvet l<vinde

på et sindssygehospital og bliver her forsØgsperson for lægerne.

ærlige evner bringer hende i kontok med en fremtidig og bedre

erden, hvor klasseskel og kønsroller er udviskede, og de seksuelle
;ræferencer fremstår som ukendte - der eksisterer "kun" kærligheden

nellem ligeværdige mennesker. I den utopiske by Mattoporsett
plever Connie, hvordan barnefostret bliver udviklet udenfor en

vmoder, og hvorledes bornet bliver adopteret of sine tre "mødre", der
frn være af alle slogs køn, som herefier hor ansvoret for ot posse på

ørnet og oplære det indtil puberteten.



i

I

Pigekærester: ni kvinder fortæller om deres liv og kærlighed / red.

Birgitte Lolck og lben Danielsen. - KØbenhavn : Høst & Søn, 2004. -

120 s.

lnterviews med 9 piger og kvinder, der hor det tilfælles, ot de har en

kæreste - eller ønsker sig en - af somme køn. Om deres volg og følelser
og brud med fomiliens eller vennernes forventninger til dem. Om livet

sommen med ondre kvinder, om at hove eller få børn og mange andre

erforinger fra tilværelsen som lesbisk kvinde.

GL*

Ragde, Anne B.: Berlinerpoplerne. - KØbenhavn : Rosinante, 2007 ' -

299 s. (Org. Norge 2004) (Berlinerpoplerne; 1)

Ragde, Anne B.: Eremitkrebsene. - København : Rosinante,20OT . -

300 s. (Org. Norge 2005) (Berlinerpoplerne; 2)

Ragde, Anne B.: Ligge i grønne enge. - (Øbenhavn : Rosinante, 2008. -

300 s. (Org. Norge 2007) (Berlinerpoplerne; 3)

Ragde, Anne B.: Altid tilgivelse. - København : Rosinante, 2OL6. -327

s. (Org. Norge 2016) (Berlinerpoplerne; 4)

Ragde, Anne B.: Liebhaverne. - København : Rosinante, 2Ot7' -348s'
(Org. Norge 2017) (Berlinerpoplerne; 5)

De tre brødre - Tor, som hor passet fomiliegården ved Trondheim,

bedemonden Morgido og lillebroderen, Erlend, som er bøsse og bosat i
KØbenhovn - mødes efter 20 års odskillelse ved moderens dødsleie. En

hel del skjulte sondheder kommer op til overfladen og sætter nye

perspektiver på brødrene og familien. I Københovn lever Erlond i
stortet et jetsetliv sommen med Krumme, men senere bliver han også

en travl donorfar til tre børn, som de deler med et lesbisk par- De

første 3 bind er filmatiseret som TV-serie.

G**
Rasmussen, BjØrn: Jeg er gråhvid: roman. - KØbenhavn : Gyldendal,

20L8. - 792s.

Fortælleren Bjørn er i storten af 31'erne, hvor man formodes ot hove

styr på sit liv. Det har han longt fro, og i en række korte

dogbogsnotater og indre tankespor får læseren et indblik i et moderne

menneskes svære og kaotiske liv. Do hons mand meddeler, at han skol

være for, hotder BiØrn op med ot drikke olkohol for ot få mere styr på

sit liv og for ot redde ægteskobet. Men egner han sig som popfor - er

han mon alt for bøsset til den opgave?



inussen, Maj: Familier. - KØbenhavn : Gyldendal, 2Ot2' - 31s' : ill'

ldendalViden)

lervisningsbog for folkeskolens ældste klosser om forskelligheden i

titielivet. lnkl. kopitel om "Når bøsser og lesbiske får børn"'

B*

ssner, Judith: August. - København : Lindhardt og Ringhof' L984' -

5 s. (org. USA 1983)

'mangeårigt terapifortøb knytter teenogeren Down Henley tæt

,*"n ,ia n"ndes psykolog, den godt 4O-Qrige pr' Lulu Shinefield'

rwn er opvokset som odoptivdotter hos tonte Vera, der i det meste

Dawns opvækst har levet i et lesbiskforhold sammen med Tony' der

,g senere' forlader hende tit fordel for monden Leonord' Downs

itogist<e iar er den homoseksuelle Gordon, der det meste af hendes

hir boet sammen med Gregory. Selv har Down drengekærester og

til en voksen gift mond

,**
rlat, Cristina: Min mors kæreste hedder Janey' - Århus : CDR' 1995' -

i0 s. (Org. USA 1994)

en 12-årige Amelias forætdre er skilt, og Amelias for får
rældrereiten over hende, fordi hendes mor er lesbisk' selv ønsker

melia ot bo sommen med sin mor og ftygter derfor med hende til

ølifornien.

chau, Jens Michael: Drømme om storhed' - KØbenhavn : Cicero'

1002. - 2L3 s.

rudt ud. Siden kommer de til ot bo sommen i over 50 år'

iudrun toger tit Berlin i 7960'erne og oplever bl'o' et værtshus' hvor

nge orbejderknægte beundres of elegonte mænd og hører rygterne

tÅ, at lederen af 5A, Ernst Rdhm, er homoseksuel' Selv har Gudrun en

,eninde Betsy fro borndommen på Bornholm, som hun ikke kon

llemme. tftei ægteskaber, hvor de begge hor små børn, finder de to

rvinder sommen igen - nu som kærester somtidig med' at krigen er



Schønberg, Jette: Runa. - Viborg : Kirskov, tglg. _109 s. : ill.
Romon om at bryde ud af et ægteskab og etfor_mor_born fomilielivfor ot etabtere sig i et tesbiskfirhotd. rorciiig", bygger på breve ogpå interviews med hovedpersonen.

Schønberg, Jette: Udviklinger. _ Viborg : Kirskoq 19g1. _ 192 s.

Lottes beretning om sit misrykkede ægteskob med en mand, om sitmiljøsktft og tilværelse som en enlig mor, der somtidig erkender sin
t e s b i s k å i d J n t i, 

" 
i. i, i 

"i' r r' ; "; ; ;å ; ;; ; ; ; ; ;:: ;l f" ; :::,
kærlighedsforhotd tit en onden kvinde. "

Steensgaard, pernille: Mor,børnog far: 16 interviews med ikke_kernefamilier. - KØbenhavn : Gyldendal, 2003. _ t72 s.

76 ikke-kernefamitier, f.eks. frivillige enemgdre med adoptivbørn,
bøss.er og lesbiske og sommenbragte fomitier, forcælbr om at brydemed normerne og indrette sig ,,mirieligt,, 

oj'anderledes fra for_mor_barn konsta'otionen. Desuden givertriyorsiere hver deres bud på denye fomiliers boggrund og betydning.

3**
ily'arren, Patricia Nell: FrontlØberen: bind 1. _ København : Rhodos,
1977. -329 s. (Org. USA 1974)

ggiske følger, hvorefter de enes om, ot Biiys nære lesbiske veninde
etsy Heden skolvære mor til hqns born. Findes iflere trlnntp,

)en homoseksuelle løbetræner Harlan forelsker sig i universitetets
tLlSe_særts:lier11 og otVmOiske langdistanceløber Bitty. Han er enroen og selvbevidst bøsse, som stiller den modne træner over for etronskeligt valg. De får et vormt, men stormfuldt kærtighedsforhold, ogt1le oøså ønsker ot få børn sommen, opbivorer en sædbonk prøver
tf deres sæd. En række negative reaktioner fra omgivelserne får dog



arren, Patricia Nell: Frontløberen: bind 2. - KØbenhavn : Rhodos,

t96. - 347 s. (Org. USA 1994)

æneren Hørlon følges itiden efier Billy. Hon er nu aktiv i New Yorks

tssemiljø og på Fire lslond. Betsy har i mellemtiden født Billys søn, og

'sr^*"n udgør de tre med Vince og Chino en litte fomiliekreds. Det

Lerfølgende bind 3 er ikke oversot til donsk men omhandler sønnen,

hn William, som i 72-års alderen drømmer og gør sig tanker om den

f, hon otdrig fik chancen for ot lære at kende.

rnagihara, Hanya: Et tille liv.
)rg. USA 2015)

Politiken, 2016. - 792 s.

vtælling om fire mænds kærlige og tætte forhold til hinanden - fra
illegetiden i Mossachusetts frem til det midoldrende voksenliv i New

rk: den homoseksuelle kunstner J.B, arkitekten Malcolm, der
vinger ud undervejs - blotfor senere ot erkende sig selv som

zteroseksuel, skuespilleren Willem som må indse, ot vennen Jude er
tns egentlige livspartner, og den nærmest post-seksuelle Jude, som

rtællingen kredser om i beskrivelsen af de venskober, identiteter og
rlelser. En hård og brutol opvækstforhindrer den voksneJude i ot
tske og ikke mindst lode sig elske.

cshimoto, Banana: Kitchen: roman. - KØbenhavn : Gyldendal, L994. -

42 s. (Org. Japan 1988)

re noveller hvor "Kitchen" og "Fuldmåne" omhandler den meget
nge, forældreløse kvinde Mikoge Sakuroi, som flytter ind hos sin nye

en Yuichi og hons tronsseksuelle mor, Eriko. Sammen skober de en ny
g onderledes fomilie, imens Mikoge bliver optaget of modlovning og

lle kgkkenopgoverne, som en kontrast til udfordringen of stereotype

ryonske mond- og kvindeopfottelser. Prisbelønnet og filmatiseret.



Om"Regnbuefamilief'

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

interesse for bøger på dansk, som omhandler bøsser, lesbiske, biseksuelle og

transpersoner - eller har en "queer" vinkel på køn og seksualitet.

Denne liste omfatter hovedsagelig skønlitteratur, fiktive fortællinger om LGBT+

familier, f.eks. familierelationer med børn og voksne LGBT+ personer. LGBT-temaet

kan være gennemgående i hele bogen, eller det kan udgøre et markant sidetema.

Bøgerne på listen er ikke nØdvendigvis af særlig høj kvalitet eller lødighed, og

enkelte titler kan også udtrykke negative eller fordømmende holdninger til LGBT-

miljøet og kampen for ligeværd. Vi er af den opfattelse, at hver læser må danne sin

egen mening om bøgernes indhold. Derfor kommer alle relevante bøger, vi kan finde

frem til, med på årets liste. Så brug de små omtaler sorruet fingerpeg om eventuelle

særlige holdninger eller problematiske vinkler på LGBT-identiteten og miljøet.

God læselyst

Bengt, Bjorne, Evo, Gert, Hilde og Sonne / SBIBL bestyrelsen

Temakoder
* = undertema *x = hovedtema

L= lesbisk G = bøsse

B = biseksuel T = transperson - transkønnet eller interkønnet tema

U = børne- eller ungdomsbog


