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Kort om litteraturlisten
Det er ofte en meget personlig wrclering, om en roman eller novelle hører hjemme i en liste over
..lesbisk litteratui" . be 14 følgende sider er derfor også kun et udvalg - ikke den ultimative

or".rog, med al lesbisk danskproget fiktion. Da clet er hensigtcn at revidere listen jævnligt, vil

forshgll flere titler eller bedre annotation på indholdet i bøgerne derfor være rneget velkomne'

Spr.gi*ef aog, litteraturlisterne tia STøTTEFOREMNGEN - BIBLIOTEKET FORBØSSER OG

LSSBISKE og gode ideer til andre li§ter i fremtiden kan rettes til:
STøTTEFORENINGEN, c/o olson, Østerbrogade 56 C,2. tv., 2100 København Ø.
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LESBISK LITTERATUR PÅ DANSK
- romaner, noYeller, digte -

Acker, Katliy: Det meningsløses rige. - København : Tiderne Skifter, 1989. - 268 s. (Org. USA

1988)
Fremtidsroman om to unge der drager ud på en desperat rejse fra New Yorks slumkvarter til

Algeriet og Paris, hvor de møder et afsindigt kaos af vold, sex og narko'

Alther, Lisa: Andre kvinder. - København : Gyldendal, 1986. -377 s. (Org' USA 1981)

Mødet mellem den unge Caroline og hendes 30 år ældre - heteroseksuelle - terapeut Hannah.

Carolines udvikling tbiges gennem terapien frem tii den uundgåelige forelskelse i Hanaah.

Alther, Lisa: Arvesynder. - København : Gyldendal, 1982' - 584 s' (Org' USA' 1981)

Fem barndomsvenners opvækst og liv følges fra 50'erne til midt i 7o'erne, En af verurerne vokser

fra et ægteskab og realiserer sig selv som iesbisk. Hendes forelskelse og forhoid til veninden

Maria er et centralt kapitel i bogen.

Alther, Lisa: Fem minutler i himlen. - Køberihavn : Gyldendal, 1995. -349 s. (Org. USA 1995)

En fortælling gennem 30 år af en lesbisk kvindes liv med Termessee, New York City og Paris

som de ydre rammer.

Alther, Lisa: I-evende bitleder : en roman. - København : Gyldendal, 1977. - 507 s' (Org' USA

t97s)
I romanen beskrives udviklingen i Ginny Babcocks liv gennein 10 år frem til hun er 27 fu. Det er

en skildring af søgen efter identitet og en plads i tilværelsen, for Girmy har svært ved at finde ud

af, hvem hun egentlig er.

Alther, Lisa: på fast grund. - København i cytoeooat, Lggo. - 3g2 s. (org. USA 1990)

En kvindelig fotogiaf, der er tlæt af sin New Yorker tilværelse, bosætter sig i en lille landsby i
vermont. H-endeimiljøskill sætter forholdet til en nær veninde på en hård prøve-

Baidel, Lola: Sløjfer : et radiohørespil. -København : Kiitrose, 1987' - 40 s'

Et hørespil omto kvinders venskab eller rettere kærlighedsforhold. Da den ene får et forhold til

en maud, opstår der nahirligt en krise imellem kvindeme.



Barnes, Djum: Nattens skove. - Fredensborg : Arena, 1964. - 177 s. (Org. USA 1936)

Symbolsk roman fra 1920'ernes Paris. hvor tilværelsen former sig som en lang nat befolket med

sære individer. Hovedpersonen er drengepigen Robin Vote, som fascinerer sine omgivelser - ikke

mindst kvinderne.

Bayer, Tngeborg: Sommer i klitterne. - København : Hernov, 1979. - l4t s. (Org. Tyskland 1979)

Igennem længere tid har den l6-årige Esther følt sig mere tiltruktet afpiger end afdrenge. På en

ferierur med formningslærerinden kulminerer hendes følelser - og sætter samtidig en masse tanker

igang.

Bech Nygaard, J.: Forgaarden. - København: Martins Forlag, 1974. -326 s.

En roman om en gruppe unge i en provinsby. En af pigerne bliver lesbisk.

Bedford, Sibylle: Vitdført. -København: Hasselbalch, 1969.'245 s. (Org. USA 1968)

Den l7-årige Flavia indleder et forhold til den varme og ruoiierlige Theres6e. Huo er dog i
vilkeligheden forelsket i en anden kvinde Andr6e, som ikke er bleg tbr at udnytte den unge - men

blinde - kærlighed. Foregtu i 1930.

Berntsen, Dorte: Tre skridt fra livet. - København : Fremad, 1984. - 197 s.

Om en ung piges gymnasieliv og alle de besværligheder, hun kommer ud for' En veninde -
Stephanie - er lesbisk og afkiaret med tilværelsen i modgætning til alle de andre forvirrede og

rodløse unge i Gittes omgatrgskreds.

Bock, Ester: Blide forbrydere. - København: Gyldendal, 1986. - 234 s.

Dagbogsroman. Hovedpersonen er en midaldrende kvinde. Hendes datter, som er lesbisk, myrder

sin kærestes voldelige ægtemand. Meget sympatisk skildring af de lesbiske personer.

Brantenberg. Gerd: Egalias døtre : en roman. - København : Hønsetryk, 1980. - 175 s. (Org. Norge

1917)
En satirisk utopi om landet Egalia, hvor kvinderne har magten. Mændene undertrykkes på alle

områder. Derne ombyttede historie viser patriarkatets absurditeter.

Brantenberg, Gerd: Rejs jer forciømte! - København : Carit Andersen/Finn Suenson Forlag, 1974. -
133 s. (Org. Norge 1973)

I ligefrem og humoristisk form beskrives viikårene for lesbiske i et samfund domineret af
heteroseksuelle.

Brown, Rita Mae: Anderledes. - Lindhardt & Ringhof, 1981. - 217 s. (Org. USA 1973)

Molly Bolts faldenivoldske beretning om sin opvækst i trange Mr rundt om i USA, Rapkæftet,

antiautoritær, velbegavet - og ikke mindst lesbisk - kæmper hun sig frem til en universitets-

uddannelse. Fiodes i flere udgaver,

Brøgger, Susanne: Fri os fra kærligheden. - København : Rhodos, 1973. - 272 s.

En række essays og noveller. En af dem skildrer den un-qe Suzannes kærlighedsaffære med en

kostskoleveninde. Findes i flere udgaver.

Bushell, Agnes: S§ggedans. - Århus : Modtryk, 1990. -232 s. (Org' USA 1989)

Krimi. En kvindelig privatdetektiv påtager sig en sag om politisk chikane, som viser sig at have

langt videre perspektiver. Foregår i USA blandt russiske athoppere, ekstreme feminister og i
ballettens verden.



Carrel, Emmy: Kan mænd uRdværes?. - Thisted : Galsters Forlag, 1921' - 94 s.

En ung enke tiltrækkes af en omfarende og t'eteret svensk skuespillerinde, der har efterladt mange

knuste pigehjerter bag sig. Den modne kvinde prøver at nrodstå sine lesbiske fulelser, specielt da

hun ser, hvordan skuespilierinden behandler sine tilbedersker.

Cars, Guy des: Den forbandede. - København : Martins Forlag, 1955. - 237 s. (Org. Frankrig 1951)

Claude er arving til clet syrilianske slot, men hendes kan.rp med sit selvhad og lesbiske føleleser,

optager hende rnere. Hun biiver et tremt otTer for den manipulerende denestepige, Marieite.

Clr:d, Bente: Brud : portræt af en udvikling. - København : Gyldendal, 1977 . - 299 s.

Et stolt engagement i Kvindebevægelsen og forelskelsen i en anden kvinde, fører b1.a. til Bentes

opgør med sin mand.

Ciod, Beute: Gul engel: noveller. -København: Gyldendal, 1990' - 134 s'

Psykologiske noveller om hverdagsmennesker og hverdagsituationer, ikke mindst i parforholdet'

En af de bedste historier - 'En åbning" - er om et kærlighedsforhold mellem en yngre og en

æidre kvinde, hvor konfrontationen mellem uskyld og erfaring afspejles.

Clod, Bente: Syv sind. - København : Gyldendal, 1980. - 24-5 s.

Ronranens lesbiske forfatter er aktiv i kvindebevægelsen o-E skriver samtidig på en roman om et

dansk ø-mariarkat.

Clod, Bente: Undervejs : beretninger fra de sidste års indre landskaber. - Københåvn : Gyldendal,

1978. - 123 s.

En samling noveller og digte. Mindst to af novellerne har et lesbisk tema.

Clod, Bente: Vent til du hører mig le. - København : Gyldendal' 1983. - 303 s.

En "slægtsroman" om 3 generationer afkvinder. Historien tager situdgangspunkt i kvindeutopien

fra romanen "Syv sind", idet de to unge døtre Kim og Gitte deltagel i opbygningen af kvinde-

samfundet på Mølleø.

Colette, Sidonie-Gabrielle og Henry Willy: Claudines skoletid. - København : Carit Andersen,

L944. -264 s. (Org. Frankrig 1900)

Colette, Sidonie-Gabrielle og I{eruy Willy: Claudine gitter sig. - København : Carit Andersen,

1944. -205 s. (Org. Frankrig 1902)

To af de mest "lesbiske" romaner i en serie på fire bøger om detr smukke Claudines oplevelser

med kærligheden og erotikken ornkriag århundredets begyndelse.

Dahlerup, Ulla: Søstrene. - København : Gyldendal, L979. -278 s.

Rornan fra Rø<lstrømpebevægelsens storhedstid i 1970'ernes Københevn. I en lidt overfladisk

tone præsenteres bevægelsens hovedtemaer og aktører - herunder også de lesbiske kvinder, som

havde en vigtig rolle for den nye kvindebevægelse.

Deforges, Regine: Marie og Marguerite : enkærlighedshistorie. - København : Per Kofod, 143 s.

(Org. Frankrig 1986)
Brevroman om kærlighedstbrholdet mellem to gifte franske arbejderkvinde i årene 1903-04.

Tidens samfunds- og seksualmoral skaber problemer for de to kvinders kærlighed.

Drewsen, Jette: Tid og sted. - København : Gyldendal, 1978. - 187 s.

Fire forskellige kvinder følges ti'a begyndelsen af 1960'erne tiem til midten af 1970'erne. Den

ene af kvinderne - Helle - er opløreren og den lesbiske i gruppen.



Droz, Gustave: Veninder : en korrespondence me1lem to unge pariserinder. - København : Chr.

Erichsen, 1964, 111 s. (Org. Frankrig 1868?)

En brevveksling mellem en tidligere elev f(a en pigeskole og hendes lærerinde. Af brevene

fremgår at cle havde et kærlighedsforhold. Foregår i 1880ernes Paris'

Dumme tøser - en antologi omkønsroller / red. Egebak, Olsen og Sandal. -København: Iespersen

og Pio, 1979. - 127 s.

To af novellerne har et lesbisk indhold: Flemming Anderseu: Og sammen fulgtes de ud i den lyse

morgen *Bente Clod: Tolv dage i maj.

Duurloo, El1en: Fru Ellermans pensionat, - København : Fremads Forlag, 1958. - 298 s.

pensionatet er ramfiren om en række skæbner, der hver især har loget at skjule. Her bor bl'a. en

aldrende homoseksuel militærmand og et meget fordækt lesbisk par'

Edelfelclr, Inger: Juliane og jeg. - København : sonrmer & søiensen, 1985, - 166 s. (Org. Sverige

1e82)

Der en en uforklarlig rilfækning mellem den 15-årige Kim og hendes nye klassekammerat,

Juliane. De lesbiske overtoner i venskabet, flytter grænser tbr de to piger'

Enquist, Per Olov: Tribadernes nat : et skuespil. - København : Samleren, 1975. - 101 s. (Org.

Sverige 1975)
Foifatteren Strindberg og hans hustru er sammen i København for at arbejde med et skuespil.

Hustruen, Siri von Essen, indlecler et kærligheclsforhold til den unge skuespillerinde Marie David

for øjene af Strindberg, som betragter dem med afs§.
U
Faerber, Regina: Mod nye horisonter. - København : Sommer og Sørensen, 1994. - 148 s. (Org.

Tyskland 19??)

Charlotte på 16 og Laura på 35 forelsker sig. Det lesbiske forhold og den store aldersforskel

giver problemer, bl.a. fordi Charlottes forældre er bekynuede og skeptiske.

Frerlerics, Diana (pseud.): Diana. - København : Forlaget af 1939, L94A. -224 s. (Org' USA 1939)

Inderst inde v.d Dion godt, at hun er til kvinder, men hun rnå igennem et heteroseksuelt forhold

og en tur til udlandet, fbr hun også erkender det for sig selv og omverden. Findes i flere udgaver'

Fyrme, Birte: Anne og Kirstiae. - København : Rhodos, 1986' - 139 s'
- 

Handlingeo udspilles i middelalderen. En kærligtredsafTære mellem to kvinder sammenkædes med

en hekseproces-hvor den ene kvinde står anklaget og trues med at blive brændt på bålet.

Gadmar, Grete: Passioner. - København : Gyldendal, 1958. - 154 s. Heri novelleme: "Eli", s' 7-15

og "Gerd", s. 108-154.
I den første af novellerne fortælles om to pigers forelskelse, der efterhånden udvikler sig til
åndelig grusomhed, da den ene pige bevidst udnytter den andens handicnp. I den anden novelle

forelsker en kvinde sig i sin svigerinde. Via dybt psykologiske og halvsadistiske metoder

rilkæmper hun sig et for hende selv tilftedsstillende forhold til svigerinden. Begge noveller

lægger delvis op til romaneme "Gerd"(1982) og "Sa1ly"(1983).

Gadmat, Grete: Gerd: portrætaf enkvinde. -København:Hønsetryk, 1982' - 154 s'

Ger«ls voldsomme frihedstrang knuser drømmene hgs de mennesker, hun drager - bl.a.

svigerinden Eli og den tidligere elskerinde sally. Delvis samhørende med sally (1983).

Gadmar, Grete: Sally : portræt af en kvinde. - København : Hønsetryk, 1983' - 124 s'

Sally er nu rig og uaflrængig. Hjemvendt til Danmark mindes hun længselsfuld og bitter sio

elskede Gerd. Den unge kvinde Lis bliver en erstatdng, men hun vi§er sig alligevel ikke at være

uok. Delvis samlørende med Gerd (1982).



Galg6czi,Erzebet: Inden for lovens grænser. - København : Elichsen, 1986' - 161 s' (Org' ungarn

1980)
Kritisk skilclring af fot'holdene i Ungarn i 1950'erne. De politiske forhold sættes i relief af den

skæbne, sorn rarnmer en ung kvinde, der som klitisk journalist og lesbisk, er på kant med

samfundel§ normer og rammer.

Garclner, Miriam (pseu<}.): Lesbisk firekant. - København : obelisk, 1967 . - 144 s' (Org' USA

t964)
For.fatterindeu er den senere så berømmede fantasy fortatter Marion Zimmer Bradley. Trods den

noget probtrematiske danske titel(på amerikansk: Twilight lovers) giver Balbara Grier romanen

;.fi;fui* i ',i,sbian in literarui-e". om Gail Smith og kvinderne omkring hende-

Gautlrier, Th§ophile: Mademoiseile de Maupin. - København : Gyftlendal, 1945' - 402 s' : ill' (org'

Frankrig 1935)

ved at iklæde sig mandetøj bryder Mademoiselle de Maupin 1600-tal1ets glenser for' hvordan

aristokratiets kvinder opf*.. iig. [Iendes forhold til båcle rnænd og kvinder er med en distance'

Virkeligheilens Madernoiselle ulr knap så eksotisk, men blev ailigevel en legende for eftertiden'

Gearhart, Saliy Miller: Kvindebjer-eene : fortællinger og eveDtyr, - København : Tiderne Skifter'

1982. -224 s. : ill. (Org. USA 1978)

I Susi Frasteins or.rr,"rr.lr" ta-qer den kendte arnerikarske tbtfatter og aktivist læseren ind i et

univers, hvor kvinderne i Kvinåebjergeoe kæmper for jordens overlevelse i samarbejde med

Mildemændene. M"n storbyen, potriirtulst<e industrikultur truer fæliesskabet og samarbejdet'

Gide, Antlre: I{ustruskolen. - København : Aschehoug/Dansk Forlag, 1948. -216 s. (org. Franklig

1930-36)

Err roman som gennem dagbogsoptegnelser tegner et bitlede af en fransk overklassefamilie ved

år.hundredeskiftet. Datterei eifoietstet i en veninden, men det sætter familier en stopper tbr'

U
Gotfredsen, Sørine: Marias §tjerne(. -København: Borgens Forlag' 1989' - 1.f t'

Sonrsyttenårigoplever*unrrong"forandringerisitliv-detgælderogsåtbrMaria'I
håndboldklubben møder hun den lidt ældre og mele moclne Liselotte' Maria bliver forvirret og

frustreret over den stærke tiltrækning hun føler over for den anden kvinde'

U
Guy, Rosa: Ruby. - København: Gyldendal, 1979''194 s' (Org' Usa 1976)

Trods sine tr aL overvages Ruuy tit stadighed af sin §raruriske far. I dyb hemmelighed søger hun

lykken i et lesbisk forhold'

Hall, Radclyffe: Ensourhedens brøod, - København: Jespersen og Pio, 1929' - 4i6 s' (Org' England

1928)
Den klassiske, lesbiske roman, som vakte en sådan vrerle og opstand i England, åt den hurtigt

bievtbrbudtlDeterellersensyrnpatiskogidagharmløsfortællingomoverklassekvinden
Stephen,somskalgrueligmegetondtilennem,førhurrkanaccepteresinelesbiskefulelser.

Hall,Sandi:Gudmødrene.-København:tfunsetryk'1984'-208s'(Org'USA1982)
Science fiction roman orn en feministisk kvinclegrupper sotl1 gør optøt mod den

mandsdominerede verden.

Hanmerich, Clara: Afsporet. - København : Jespersen & Pio' 1939' - 208 s'

Gravi4 og svigtet venJer en ung kvinde tilbage til sin familie i Berlin i tiden efter 1. Verdenskrig'

Hun forelsker sig i en kvindet[ stofmisbruger, som styrer, udnytter og til §idst også svigter

hende,



Han Suyin: Vinterkærli*ched og ...eneste skygge. - København : Martin' 1963. -253 s. (Org.

England 1962)
;Vinterkærlighed" hardier om to kvindelige studerendes utykkelige kærlighedsforhold i London

under 2. veldenskrig.

Hansen, Annelise: cadeilza de Inganno : skæbnefortællinger. - s.i. : Eget Forlag, 1986. - 73 s.

Den ene af to fortællinger - "Baronessen" - handler om to kvinders fordækte kærlighedsforhold

og tivet ourkring clem i en sydengelsk landsby'

Hansen, A_onelise: Densfirertefulclevej: novellesamling. -S.1. : EgetForlag, 1985. -61 s.

15 små fortællinger som mecl fortatterens ord skat få læseren til at forstå, at de følelser' "der

ligger tit grund fir lesbiske kærlighedsforhold, er de samme som de tblelser, der ligger til grund

for kærligheden mellem mand og kvinde".

U
Haurzig, Deborah: Hej snrukkel. - København : Munksgaard, 1980. - 134 s. : ill., (org. usA 1978)

Susin er begyndt på en ny skole og føler sig alene og anderledes' Hun møder Sally, som bliver

hendes bedsG ,.oirrd". Til sidst må hun spørge sig selv: er det venskab eller fbrelskelse?

Helle, Mette Pryds: Bogen. - Valby : Borgen, 1990' - 106 s'

El kvindelig-kriminaltbrfatter skriver på en rotnan, der kan dræbe læseren. De tesbiske over- og

undertoner er afgørende for tbrtællingens udvikling'

Higl.rsmith, Patricia: carol. - København : Gyldendal, L992. - 315 s, (org. usA 1991 - udkom l.
gang i 1952 under pseudonymet Claire Morgan)

Mødet mellem rlen sotisiikerede Carol, gift og mor, og de, l9-årige Therese - bliver

inclledningen til et stormfuldt men lykkeligt kærlighedsforhold. Er kaldt den første lesbiske roman

i USA med en lYkkelig slutning.

Holk, Agnete (pseud.): Et vildskucl. - København : Jespersen & Pio, 1941. -28!-.s.

t ZO'eines o! 30'"*., Berlin og København følget læseren overklassepigen Vita' der har flere

tbLhotd til andre kvinder. Til sidst står hun sig til ro med ungdomskæresten og etablerer en liile

familie med hencle. Et dansk og forholdsvist positivt svar pir "Ensomhedens brønd" '

Holt, Anne: Salige er de som tørster. - København : Gytdenclal, L996. 'L96 s. (Org. Norge 1994)

Kr.iminalæsistent Hanne Wilhelmsen er på sporet af en sammenhæng mellem en modbydelig

voldtægtssag og en række makrabre blodbacie. Det er sarntidig en fo*ælling om at væIe på vej ud

af skabit. [Anne Holt blev i etteråret 1996 Norges justitsminister, og herides egen sek§ualitet er

derlbr kommet på j ournalisternes dagsorden' . . l
U
Inuk, Lotte: Gina je t'aime. - København : Høst, 1993' - 213 s'

Roman om to pigers tørsre kær1ighed. Handlingen udspilies i Paris over en 3-årig periode, hvor

deres forhold bliver meget intenst. 1. del af serie,

U
Inuk, Lotte: Mona Måneskinsdatter. - København : Borgers Forlag, 1982. - 13J. s.

Eventyrlig ungdomsbog om den 16-årige Ly, der i pigen Helena genfinder sin barndoms

dr'ømmeveninde.
U
Inuk, Lotte: Regina. - København : Høst, L992' - 153 s'

Aiice tbrtæ[år om si, længsel etler den store kærlighed og den intense lidenskab' Hun beretter

om sit forhold til den smufke Regina - og om sin ulykkelige forelskelse i Aotonio. 2. del af serie.

U
Inuk, Lotte: Syv uger før Brasilien. - København : Ifust, 1996. - 295 s'

Regim er pa vej tl Brasilien - over Australien. I flyet nrøder hun Dina. Det er et møde, som

hjæ1per Regina i hendes søgen etter sit virkelige jeg. 3. del af serie'



U
Inuk, Lotte: Søskendesjæle. - Valby : Borgen, 1988' - 121 s'

Hovedpersonen Mary forelsker sig i den franske og eksotiske Cecile, som er på gennemrejse.

Hun foilader sin fyr tbr at opleve dette kæriighedstbrhold på tværs afkøn, alder og hudfarve.

U
Inuk, Lofte: Rejsetællen. - Valby : Borgen, 1989. - 150 s'

Monica er på Interrail-tur runclt i Europa, mens hun prøver itt komme sig over et ulykkeligt

kærlighedsiorhold til e1 anden kvinde. Rammen er, at hun tbrtæller en spansk dreng om sine

oplevelser på rejsen.

Jersen, Gertrud: Alting ef en ovelgang - sagde ræven. - København : Hans Reitzels Forlag, 1957' -

179 s.

E' ugitl selverhvervende kvinde oplever i overgangsårene utbrklarlige følelser. Forelskelsen i en

anden kvinde bliver dog hæmmet af omgivelsernes normer og moral'

Jensen, Ioharmes V.: Gudrun. - København : Gytdendal, 1936' - 219 s'

Den unge kontordame Gudrun lejer et værelse i København hos fru Bruun, som forgæves

efterstræber hende. Fru Bruun ender på sindsygehospital, og Gudrun gifter sig med sin

barndomsven. Fru Bruun repræsenterer myten om den altæclencle lesbiske, som kaster sig over

alle kvinder.

Jensen, Ingeborg: uvirkelighedens faser. - København : Borgens Forlag, 1967. - 132 s.

En inae-.stuttei og tukket piges livslange hungren efter kærlighed og accept fra andre piger, bliver

også hendes skæbne.

Iohansen, Orla: Ægte rødt. - København : Wøldike, 1972' - 182 s'

Kriminalroman hvor to kvinder findes myrdet. Mot:deren er sandsynligvis lesbisk - derfor

indsættes en ung kvinde som lokkedue.

Juul, Ole: Efter regn : og seks andre noveller. - København : Thanning & Appel, 1941. - 162 s. :

ill.
Heri novellen: .Veninder" s. 57-80.

To gifte kvinder mødes under en udlandsrejse og det lesulterer i en hed affære.

Kiog, Laurie R.: Narrespil. - Århus : Klim, 1996' -249 s' (Org' USA 1995)

Iirimi. Blandt de husvilde i San Francisco sker et mord, og cleres sjælesørger bliver mistænkt' En

sag lbr den lesbiske politiirupektør Kate Martinelii'

King, Laurie R.: Et fhrligt talent. - Århus : Klim, 1995' - 326 s' (Org' USA 1993)

i,li ni. ft. småpiger irndes myrdet i Calitbrnien, og sporcne fører til et kollektiv for sociale

tabere, men og*Å ", 
kvindelig kunstner mistænkes. Det ulige politimakkerpar, Al Hawkin og den

lesbiske politiinspekør Kate Martinelli, sættes på sagen'

Klein, Norma: Den kærlighed!. - København : Tellerup, 1988. - 183 s. (Org. usA 1980)

En 15-årig pige møder. nye sider af kærligheden og må vælge, da hun under et besøg hos sin far

og ,t"d*u:ri Lalifornierrbl.a. fbelsker sig og bliver klar over, at hendes mor er lesbisk.

Krusenstjerna, Agnes von: Frøkenerne von Pahlen. - København : Steen Hasselbalch, 1944. - 8

bind. (Org. Sverige 1930-1935)

I otte bind fortælles en slægtshistorie fra herregården i Smirland. Der er mange erotiske

lbrviklinger, bl.a. bliver flere afkvinderne tbrelsker sig i hovedpersonen Angela, bl'a' en af

hendes lærerinder på husholdningsskolen. Findes i flere udgaver'



Sverige 1922)

Krusenstjerna, Agnes von: Tonys lærerår. - København : Steen Hasselbalch, 1940. - 267 s. (Org.

Sverige 1924)

Krusenstjerna, Agnes von: Tonys sidste lærerår. København : SteenHasselbalch, 1940. - 211 s.

(Org. Sverige 1926)
En trilogi om en ung kvinde i århundredets begyndelse, og hendes oplevelser med forelsker og

erotik med både andre kvinder og mænd. Sindssygdom i farnilien kaster også sin skygge på

Tony, da hun efter en brudt forlovelse bliver indlagt på et sindsygehospital'

1 Kvincler må aldrig mere tabe hinanden af syne / red. Bente Clod. - København : Forum, 1977. -

240 s. : ill.
i Sr.re, digte, noveller, notater og tegninger indgår i en tidstypisk kvindeantologi. Der el'flere

! lesbiske indslag i dette fiktionsbillede fra Rødstrømpebevægelsen'

Lacretelle, Jaques de: Marie Bonifas. - København : Hagerup, 1921 . -272 s. (Org. Frankrig i925)

Marie Bonifas er en heltinde pga. sin indsats under 1. verdenskrig. Selv om hun inderst inde er

klar over karakteren af sine varme føleleser for andre kvinrler, forbliver hendes kærlighedsliv

utbrlast, og Marie kaster sig i stedet over et uegennyttigt arbejde for andre og sin hjemby

Vennont.

Lawrence, D.H.: Kvinclen, som red bort og andre noveller. - København : Gyldendal, 1938. -

(Org. England L922) Heri: novelleiomanen "Rævett".

Kærlighedstorholdet mellem March og Banford udfordres af en ung mand, som har besluttet sig

for, at March skal vær.e hans hustru. Derfor må Banford at vejenl Findes i flere udgaver.

Leriuc, Violette: Therdse og Isabelle. - København : Hans Reitzel, 1961 . - 91s. (Org' Frankrig

1964)

Roman om to unge kostskolepigers erotiske betagelse og lidenskab for hinanden.

Lehmann, Rosamund: svæven<le svar. - København : Gyldendal, 1943. - 324 s. (Org. England

t927)
Juclith er alclrig rigtig forelsket i cle mænd, som hun har tbrhold til. Derimod virker Jennifer fra

hendes coliege i Cambridge anclerledes tiltrækkende. Faktisk så meget, at Judith bliver ulykkelig

afjalousi, da Iennifer vælger en anden kvinde frem for hende'

Lykke, Louise: Danse, danse dukke min / forord afPreben Hertoft. - København : Rhodos, 1985. -

210 s.

Formentlig en selvbiografiskberetning om en kvindelig masochist, som i stadig højere grad

1 involverer sig i et kvindeligt herskerinde/slavinde tbrhold'

r Mallet-Joris. France: Nonnevolden. - København : Ilerudng Branners Forlag, 1951. - 158 s. (Org.

I rrant<rig tsio)
En teenagepiges forelskelse i sin fars elskerinde, Tamara. Bogen udmærker sig ved, at der ikke

sættes spørgsmålstegn ved den lesbiske kærlighed.

Manush, Hanna: Imago : en fortælling . .. om Matia, der forelskede sig i sit eget spejlbillede. -

Københava: Alfehjul, 1982. - 55 s. : ill.
Maria får iært sig selv at kende gennem sit spejlbitlede - og defigennem også kraft til at frigøre

sine livsenergier og kærlighed til bla' Miria.



U
Marcus, Maria: Himmelsengen : noveller onr sex tbr unge. - København : Tiderne Skifter' 1979. -

176 s. Heri novelien: "Kære elskede" s. 62-67,

Denne novelle er et brev, som en pige skriver til sin kæreste, der har forladt hende. Efterhanden

bliver man klar over, at kæresten var en kvinde.

Mathiesen, Jørgen: Opal. - København : Chr. Erichsens Forlag, 1985. - 152 s'

Krimhralroman. Mette får et ønskebarn med en uansvarlig skjør§æger, som kæresten Dorthe

introducerer. De to kvinder har dog forregnet sig med både faderen og sønnen'

Melberg, Enel: Medeas søstte : en rolnan om jalousi. - København : Medusa, 1979. - 190 s' (Org'

Sverige 1978)
Skildring af 2 unge kvinders kanrp med jalousiens dæmoner underbygget af myten om Medea og

Jason.

Millet, Kate: Sita. - København : [i kommission fol Danmarkl : Politisk Revy, 1979. - 293 s. (Org.

usA 1977)
Da forfatteren etter måneders adskillelse genser sin kæreste Sita i San Francisco er alt foratrdret:

forelskelsen.er væk, og Sita har sit helt eget liv at passe. Forfatteren må gøre op med fortiden for

at komrne videre.

Min, Anchee: Katherine. - København : Lindhardt & Ringhof, 1995. - 25t s. (Org. USA 1995)

Roman om en gruppe kinesiske studenter opdraget i Maos ånd. onrkring i980 får de

undervisning i engelsk af en ung amerikaoerinde, sonr samtidig åbner deres øjne for den verden,

den kultur og moral uden for Kina, som de har lært at frygte.

Min, Anchee: Røde Azalea. - København : Lindhardt & Ringhof, L994. -268 s. (Org. USA 1993)

Beretling fra forfatterens opvækst som glødende rødgardist. Hun får hovedrollen i "Røde

Azalea" - en af Maos I'rustru Jiang Quings populære operaer. Men hun oplever også de personlige

omkostninger ved at leve i et kontrolsamfund.

Miner, Valerie: Blodsøstre. - København : Hekla, 1984. - 274 s. (Org' England 1982)

Situationen i det borgerkrigshærgede Nordirland er baggrunden tbr skildlingen af forholdet

mellem en amerikansk feminist af irsk afstamning og hendes irske kusine, der er aktiv i IRA.

Mriller, Nicole: Kærlighed er en løjerlig gråspulv. - København : Gyldendal, 1995. - 139 s' (Org.

Schweiz 1992)

I en mosaik af korte tekster forsøger en schweizisk forfatterinde at skdve sig ud af smerte[ efter

afslutningen på et tblhold til en anden kvinde. Huu prøver at tbrstå sin homoseksualitet og sit

fornedrende selvhad.

Nilsen, Tove: Helle og vera. - København : Jespersen & Pio, 1979. - 96 s. (Org. Norge 1975)

Helles møde med kvindebevægelsen gør hende bevidst ornkring samfutrdstbrhold, llassekamp,

kønsrollenrønstre og hendes egen rolle i forholdet til den ven, hun bor §ammen med. Da hun

møder den lesbiske Vera, må hun indse, at tilrækningen er rnere end almindeiig sympati.

Nijhoff', Antoinene: To piger og jeg. - København : schønbergske Forlag, 1951. - 290 s. (Otg.

Holland 1951)

En ung mands beretning om, hvorledes mødet med to l3-årige piger på en fbrietur ændrede hans

liv. De næste 20 år krydser deres veje og skæbner og konti'onterer dem med den kendsgerning, at

han selv og den ene af pigerne er forelskede i den anden pi-qe Al:l, som imidlertid ikke vil have

nogen af dem.



Oates,JoyceCarol:Solhverv'-VibyJ':Centrum'1986'-f5fs'(ORg'USA1985)
To kvinder - den ene nyligt fraskilt gyrnnasielærer, den anclen maler - biiver nabo er i en lil1e by

i pennsylvania. Oer opstai en gensidig afhængighecl - tiltrækning/tiastødning - mellem dein'

olivia(pseud.):olivia.-København:GytdendalskeBoghanclel,|951.-L|2(org.England1950)
OoÅtny Strachey Bussy skrev under pseudonyrn denne rolnan om en fransk pension for unge

piger. iler foreiske' aen t6-årige Oiivia sig betingeisesløst i sin iærerinde, Julie'

Piercy, Marge: Kvindevedtidens rand. -København: Albatros, 1980. -414 s' (Org' USA 1976)

4 En kvinde har tbrbiudelse ti1 en anden verden, som viser sig at vaere et utopisk tlemtidssamfund'

I Her er bl.a. kønsrollerDe udviskede, og seksuelie pr'æferencer er ukendte - der er "kun"

kærtighed mellem ligeværdige tnennesker'

.!
Piercy,Marge:Vida,-København:Gyldendal'1982'-599s'(Org'USA1979)

EnmurstensromanomkringVida,somutrættel,igtkæmpertbrkvindersegenret.Iet
mandssamfund viser det si! at være eo ulige kamp - faktisk viser bogen, at kvinder kun kan

vincte, hvis de holder sig til rene kvindesarntuad'

Rathbone, Julian: Intimeforhold'.Arhus: Klim, 1996..261s. (org. F.ngland 1995)

Da cien ,ror", gu;" ,panske kasftatsanger får en ung lesbisk elev, åbnes der langsomt for hans

fortrængte 
"riidring.i 

o,o årene før borgerkrigen, da han mistede sin mandom.

U
Ravnskov,Mette:Lineelsker""-København:Høst&Søn'1982'-70s':ill'

Illustreret med fotos for.tælies historien om Lines forhold til den lidt ældre Hanae, og de

reaktioner som clet giver anledning til fra omverden'

Riis Rasmusser, Aone-Mette: Havlruer kan ikke drukne. - København : Gylclendal, 1987' - 134-s'

En kvindes uovitlingshistorie tbrtalt solIt en roman om to barndomsveninder, §om nødes og har

et kortvarigt t*rrigri.Otf*Uo1d, efter at de på hver sin vis har forsøgt at realisere sig selv'

Russ, Joanna: Kvinde meruresket. - I(øbenhavn : Infomations Forlag, L986. - 2L3 s' (Org' USA

L97s)
orn 4 kvinder tia hvert sit udvers : et nutid§-usA, et USA fra 1930'erne' et lert fremtids-

kvindeunivers og en verden, hvor kønnene bekliger hinandeu'

U
Salat, Cristina: Min mors kæreste hedder laney. - Arhus : CDR 1995. - 160 s' (Org' USA 1994)

Den l2-årige Åetas forældre er skilt. Amelias far har tbrældreretten over hende, fordi moderen

erlesbisk,Ameliaønskeratbohossinmorogflygternrecll"rendetilCalitbrnien.

T 
samuels, Gertrude: sagenshelley clark. -København: Gylctendal, 1976' -L62s' (org' usA 1974)

Shelley Clark får eåmerikansk ungdomsfængel at se inde tia. Det er et system' som kun kan 
.,

! ;;#;;;g;g", bl.a. fordi deifremmer lesbiske forholcl! som rlet fremgår er holdningen til

lesbiske ikke ligefrem Positiv'

sandel, cora: Alberie og friheden. - København : Jespersen og Pio, 1942' - 233 s' (org' Norge

1931)
I clen 2. bog i Alberte-trilogien tbrtælles om hovedpersonens fattige kuDstnervilkår i Paris'

Malerinrlen w;toctrinsta piøver at vække Albertes føleiser, men hun er grundlæggende ensom og

holder helst alle audre tia livet'

l0



Schønberg, Jette: Runa' - Viborg : Kirskovs Forlag' 1979' - 109 s'

Roman om åt bryde ., "il'rl--; 
i.* il;t.il i";., .oir.o et lesbisk forholrl' Historien bvgger

;;;;r. og interviews med hovedpersonen'

Schønberg, Jette: Udviklinger' - Aalborg : Kirskov' 1981' - 192 s'

Loues beretning om er "i;rr*;;';;;:rr^n, -r:^riå og uiår.r..n som enlig mor' Eftel at have

erkendt sin lesbiske *"^il:{:;ffi ti* ,, ., torrtigt,.i,tort old til en anden kvinde'

U
Scoppettone,sandra:Sålængevierlykkelige.-Køberrlravn:Jcspersen&Pio,1979.-134s.(org.
usA 1978)

Tols-årigepigerprøveratholderlerestbrhold.lremmeligt'MensåbliverJanetvoldtaget'og
voldsmanden *", *"0''uioi.iåi; ;;;;; ir.rr-.1ish",I, iJ; r''un ea' til politiet' Janet må vælge" '

Skov, Kirsten (pseud' tbr Jette Schønberg): Hvortbr fordømnres min kærlighed?' - Viborg :

otTttr'J:rro:[:;tili.,'oll [roon. kvincre til at opgive sit tbrrrold til en an.en kvinde bl'a' på

grund af en kristen baggrund'

Skov, Kirsten (pseucl' for Jette Schønberg): Indefra' - København : Kragesteclet' 1916' - 144 s'

Den kvindelige t'o"opå""n t**per iig ige,nen ;*t;;;;;;' ali imens hun prøver at holde

;;;;;å.it forholcl til en anden kvinde'

U ., r,!,i^ ^r --;na rnrræ.lle om sommeren... København: Forum, i9?9' - 154 s'

Imith-Simonsen, Torill: Ville så gerne fortælle om s

,"'å;illi;ii,i,liJl,l.\::.it*.,-":,j::ffi:ji1fii',|l;['ff,,ffi,.#;Lf.X#il,]lH,l3Hll;"

i., "-. 
taO" ftrholdet til en amerikan'er og en sa

Stefan,Verena:Huclenunderminlrud:selvbiografiskeoptegnelser,digte,<lrømrne'analyser.-
København ' 

AVfOtnOuf iST6' - ilO t' (Org' Tyskland 19?5)

Enromanomenungr.rirra",.o*efterflere"*".i.,rairrds",atskalderudviklingog
forandring ino i t'*oå'ilI;;';il; tt rc'tigt'eastorhold til en anden kvinde'

Sffanclvad, Arme: Vejen tii Sofie' - København.:'Tiderne Skiftet' 1985' - 192 s'

De to veninder ", 
*,å;;;; r<l.voser artia rr,],";d'; RaMi rejser genne]n Europa væk fra et

mislvkket ægteskab i"jffi;;;i;;or sofie bor sammen med en anden kvinde'

Strange Petetsen, Bine: Alt er tilladt' - KøUenn13 : Reitzels Forlag' 1965' - 68 s'

Roman der *.u uo,Ji't'lnåill; '-k14"' 
1960 ;; ;;t['It'*li'"ttovedpersonen Gitte

Drøver at få sryr på 
't^t 

fil;;;;c o"t u"rvat'ii'o'"nttt ttn"'o til veninder og ophold på

PsYkiatriske institutioner'

Srange, Ivan: Monicas have' - København : Stig Vendelkærs Forlag' 1964' - 164 s'

Monica t' tn s'"r o-e begavet kvindel.:::t:T ;;;;;i*ld til sinleundrende 1illesøster Marianne'

Liilesøster har side;;-eG et tuthold til en anden kvinde'

U
S*øm,Bente(pseucl.forKarenAabye):Goddagrnittrjerte.-K,b"olYYo:spekuum'1964'-182s'

Gymnasiet o"'rot' 
''ti"f'' 

iogt"ting' na' *#'"* it*t får at vide' at venindekærlighed ik*e

kan accepteres' r 
'tåått 

p"it' hun at finde 'E;il; 
i;ui'tt og urptø"r på denne måde

ourgivelsernes holdninger'

Svectberg, Annakarin: Din egen'

Sverige 1966)

En kærlighedsroman med to kvinder' Rebecca og Helena'

græske øer'

11

- Køberihavn : Stig Vendelkærs Fodag' 1966' - 178 s' (Org'

De foretager en "bryllupsrejse" til de



ll

L

svedberg, Annakarin: De vingestækkede. - København : Sti-t Vendeitrcærs Irorlag, 1965' -223 s'

(Org. Sverige 1962)' 
iog"n, tlvinaetge jeg søger ffyghed hos partnere af begge køn. Der beskrives bl.a. et besøg på

enhomoseksuel klub i denstockholmske bydel Soder'

Tetevicle, ADne Marie: Lykken har ingen historie. - København : Pan Forlaget, 1991' - 217 s'

En arbejdsløs bibliotekar oplever under en ferietur til Franl«ig en kærliglredsaffære med en ung

kvinde. oplevelsen tår hende til at mindes barndorunen og clet efterfølgende engagement i

kvindebevægelsen.

Thomsen, Mette: Plastik. - København : Lindhardt og Ringhof, 1995' -.129 s'.

Mona vi1 være en pert'ekt Barbie-ciukke. Penge ti1 de plastiske operationel tjener hun sort' for

egentiig er hun bisiandsmodtager på Nørrebro. Men hencles planlægning går i kludder, da hun

møder en lesbisk nabo'

Torr6s, Tereska: Farlige lege. - København : schønbergske Forlag, 1959'-- i61 s' (org' usA 1959)

Meå 1950'"rn", puiirirti. overklassemiljø som ramme fortælles en ligefrem historie om utro§kab'

biseksualitet og trekantsforhoid.

Tønnesen, Pernille: Tilnærmelser: toman. - København: Ro§inante, 1994. - 119 s.

Fotografetr carsten og journalisten Ren6e arbejder fint. sam.men og kommer i det hele taget fint

ud af det safilmet. Han er bøsse - og hun indleder et tblhold til den nye medarbejder, Malene'

Undset, Sigrid: Ierury. - København : Jespersen og Pio, 1950' - 286 s' (Org' Norge 1911)

Malerinden Jenny søger forgæves efter kærligheden. Hun nrøder bl'a. Loulou von schulin' som

angiveiigt går efter *".. 
"od 

blot et aimindeligt venindeforhold' Findes i tlere udgaver'

Vasbo, Vibeke: Al den løgn om kvinders svaghed. - Københav[ : Tiderne Skifter' 1976' - 306 S'

Rornan i dagbogsform som skildler Vibekes oplevelser igenem et halvt åt i oslo' Her arbejder

hun som kranfører, er aktiv i lesbisk bevægelse og lever i en forhold til en anden kvinde'

Vasbo,Vibeke:MirakletiAmalfi.-København:Gytdendal'1984'-151s'
En meget omdiskuteret roman fra den tidligere lesbiske ii'ontkæmper. En lesbisk forfatter

indledJr under en stltdietur til Italien et forhold til en gift - mandlig - sognepfæst'

vesaas, Tarjei: Is-slottet. - København : Hasselbalch, 1963. - 176 s' (org' Norge 1963)

En symuåtk roman hvor den ll-årige Unn forsvinder inrt i et islot. Hendes venindeforhold ti1

Siss har lesbiske overtoner - men bolen handler t'ørst og ti'enrurest orn Unns bearbejdelse af

sorgefl over at have mistet sin mor'

walker, Alice: Farven lilla. - Købeniravn : Lindhardt & Rhghof' 1984. -253 s' (org' usA 1982)

Celiesforvandlingfraensvigtetogundertryktpigetilenmodenogselvbevidstkvinde,som
l,øsriver sig fra den mandsdohineride familiestruktur. Hendes kærlighedsforhold til sangerinden

ShugAverybliverderafgørendevendepunktforatkun:rerealiseredrømmene.
U
Wallin, Marie-Louise: Min Pjuske - min Anna. - Københavfl : Borgen, L975. - 142 s' (Org' Sverige

197s)
En anderledes hestebog, der også handler om lngeborg og Anna' Der 9rytT 

et dybt venskab

mellem de ro piger, o{rngeuorg forelsker sig i Anna. Men ptudselig skal Arura flytte...

White, Antonia: Frost i maj. - København : Tiderne Skifter, 1993. - 185 s. (Org. England 1933)

Den kaLolske pigeskole ,kul r*g. for at overklassens døtre opdrages til selvbeherskelse, iydighed

og udholdenhed. For den unge Nanda er venindekærligheden hendes måde at overleve den

tri*eae og kontrollered, ,"å"n. Romanen foregår i England i århuodredets furste årtier'

12



Winge, Mette: Grønt mørke : en koldtidsroman' - København : Samleren' L994' -269 s'

Krimi. Da direkøren r", ", 
,i"r 

"irtsomhed 
oryrdes tilkalctes kriminalinspektør Karen Brandes'

Ingen i virksomheoens teoeise trar rent mel i posen, og lysky affærer med forgreninger til

,Ojr"a., faUra., sig den - måske lesbiske - politikvindes interesse'

.winterson, Ieanette: Der er andre frugter end appersiner. - København : samleren' 1992' - (org'

*åtJåtå::ilk 
roman om en ung piges opvækst med en religiøs fanatisk mor og med en voksende

erkenrtelse af ar være Å4. 
.fi; 

i;lgeiet brud med modeien, det religiøse hykleri og det

bizarre miljø. Bogen er fihnatiseret og frndes i flere udgaver'

Winterson'Jeanette:Kirsebærretskøn.-København:Samleren,1990.-160s.(org.England

"tJ]"n*r.oran om hundekvinden' hvis størrelse skifter eller.beht: !ryt:"T"d 
plejebarnet

Jordan oplever tun ro+å^tr-Åi*aoo, men hendes rett'ærdigheclssans og naivitet passer ikke til

clen tidsalder, hun er havnet i'

Winterson,Jeanette:Skrevetpåkr.oppen.-Samleren,|g93.-zc,s.(org.England1992)
Louise og Uogens tesulsie i;t'"f; drages mod hinanden' Men da Louise får leukæmi' bruger

t.na"s ,riunOiygdonunen til at skille de to kvinder ad'

Wooctford,Jack:Jalousi.-København:CasperNielsensForlag,lg5?,176s.(org.UsA1935)
Ægteskabet mellem Hyd;ffiil; ou., *f l"næ, kærlige iølelser for veninden Miriam' som

også gengælder o.*' riLll*ootama er under opsejling - men udgangen er ikke specielts

overraskende!

Woolf,Virginia:Mrs'Dallorvay'-København:Gyldendal'1945'-252s'(Org'England1925)
Den 52_årige M*. D-i;;;;*' ,iil;; eå * li;. 

Hendes tr:iste ægteskab står i skærende

kontrast til hendes ungdornstorelskelse i veninden Sally'

Yr'oolf,Virginia:Orlando:eubiografi'-København:Gyldenclal'1962'-227s'(Org'England
1928)

Skikkelsenorlandofølgesiflereårhundredetilbagefral5o0talletsE:qY*ForfatterindenVita
sackville-west'*t tå'åJiåiå;i^"d; ;;;il;*oå 

'nu" 
som mand' snart som kvinde' Bogen

Iindes i tlere udgaver og er filmatiseret' 
.

Zahle, Vilhelmine: Vildsomme veje : to fortællinger' København : Schon' 1890' §y udg'

*liål?hJii3*li.o,.'r:'n*'ar 
den ene "også en kærliglrerlshistorie"'handler om en uns kvindes

dybe forelskels" i ,n uno., [rino". o"r, rÅrt daoskeiortælling mecl lesbisk indhold'

Aabye,Karen:DetsketevedKisumBak&e'København:NytNordiskForlag-'1942'-240s'
Aabye, Karen: f*t* tif I(tilttgaøtn' - X'ttof'o* : Nyt Nordisk Forlag' 1943' - 228 s'

Aabye, Karen: Vi Otr tfst"r f#t' - København : Nvt Ntrdisk Forlag' 1944' - 228 s'

Slægrsroman i g O.f. o^i, tfili.o Brr*., i teO6'-taltets Danmark' I Frankrig oplever en af

dørrene sit livs kærligilo^tiG Åo* winde. D; irun btiver svigtet' vender hun tilbage til

farnirien i »u*orr. 
*lrli;il;;;;Å"d;r, 

?*rr"io pludselig muligt igen' men datteten kører

t^"*atg, galt med hestevognen og dør i ulykken'

13



DIGTE

Clocl, Bente: Imellern os. - København: Gyldendal, 1981' - 80 s'

Den store kærlighed - symbolsk og romantisk - givel kaos trlen er i disse digte også udtryk for

kvindens betrielse. Digtsamlingen-btev indstillet til Nordisk Råds Kulturpris 1981'

Clod, Bente: Opbrud. -I(øbenhavn: Kvi:rdetryk, 1978' - 127 s' :i11'

Forfatterindens debut<ligte - også om lesbiske følelser'

Clod, Bente: Solen i øjnene : digte' - København : Gyklendai, 1986' - 144 s'

OiOrig og blandet digæamling i 5 dete med hver sit tema. Fortælleren er en voksen kvinde, som

fri af kvindeUevægelsens tid markerer sin positur som enegængerske'

Duhnbye, Lisen: Forlis. - Ryslinge : Resonans, 1993' - 70 s'

stærktpersonlige digte om les-bisk kærlighed, om begær og jalousi og om den smertelige

adskillelse.

Duhnbye, Lisen: Grænser : digte' - Rystinge : Resonans, i990' - 46 s'

Digte som i udpræget grad handler om kvindetanker og kvindeliv'

Linnet, Anoe: Glimt. - København : Tiderne Skifter, 1983' - 93 s'

Digie og §angtek§ter tra Arure Lirmets tidlige pladeproduktion. Adskitlige handler om kærlighed

til andre kvinder, eller «le kan tolkes i den retning'

MeyerJensen,Ingrid:Solemærker.-København:Gyldendal'1986'-101s'
åigr. .o*,urL", kærligheclen i mange faser - med rig anvendelse af nanrindtryk.

Møller, Annemarie: At hjertet aklrig må miste sin stefirme' - År'hus : Forlaget Brændenælden' 1992'

-39s.
Dcn kendte kosrvejleder - Rie Møller - skildrer kærligheden. Både til livet og til aodre kvinder

med alt, hvad det indebærer af glæder og sorger'

stefan, verena: Med fødder, med vinger : digte og tegninger. - København : Kvindetryk, 1981' - 50

s, : ill. (Olg. TYsklaud 1980)

Forfanerens illustrerede digt 
", 

et forsøg på at generobre kvinders tabte natur og historie' for

sorn hun skriver: "Kærlighed mellern kvinder heler" '

vasbo, vibeke: Måske harjeg haft en anelse. - København : Kvindetryk, 1980. - 77 s'

Er.kendelsesdigt om t<*iU!n"Oen til andre kvinder og det iesbiske fællesskab' En del af digtene

har erotisk karakter'
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