
- en firserklassiker - satte Danmark 
på verdenskortet

Det registrerede 
partnerskab

Det registrerede 
partnerskab (1989)
En rigtig firserklassiker. Da den kom 
frem, var den nyskabende,  og den er 
siden blevet genindspillet i mange andre 
lande. 
Den havde en lang og vanskelig 
tilblivelsesproces. Det første manuskript 
er fra 1983, men herfra er det kun titlen, 
der har overlevet. Skiftende direktioner i 
produktionsselskabet gjorde det 
vanskeligt at realisere den, men det 
lykkedes til sidst at omgå direktionen - 
the rest is history.

Den første tekst til et lovforslag blev skrevet af 
LGBT Danmark (dengang LBL). Det er herfra 
selve begrebet registreret partnerskab stammer, 
men den endelige lov var enklere. Den borgerlige 
regering var imod, men oppositionen besluttede 
sig for at stille et lovforslag. Et folketingsvalg 
bragte imidlertid de radikale i regering, og 
flertallet forsvandt. Forslaget blev stillet alligevel, 
og de radikale stemte ikke som deres 
regeringspartnere. Dermed blev Danmark det 
første land i verden, hvor par af samme køn 
kunne få papir på hinanden.



De forbudte 
børn

For hele familien 
- hvis du kan få en ! 
Serien om forbuddet mod 

kunstig befrugtning til lesbiske

Alle ni sæsoner 
(1997-2006)

De forbudte børn (1997-2006)

Over ni sæsoner kæmper magthaverne en 
forgæves kamp for at forhindre lesbiske i at 
få børn. Først kommer forbuddet mod 
kunstig befrugtning. Senere bliver det omgået 
af en jordemoder, hvilket tages ilde op i 
Folketinget og fører til det sorteste øjeblik i 
nyere dansk LGBT-historie. De følgende 
sæsoner bliver ret forudsigelige, men finalen 
er et højspændt drama.

I 1997 indførtes forbud mod at behandle lesbiske og 
enlige med kunstig befrugtning. Loven gjaldt alle læger, 
men ikke andre. En jordemoder åbnede en 
inseminationsklinik, hvilket fik Folketinget til at ville 
ændre loven, så den omfattede alle, ikke kun læger. 
Forslaget var reelt et forbud mod, at lesbiske kunne 
blive gravide. Det blev vedtaget. I samme omgang blev 
andre ændringsforslag vedtaget, hvilket betød, at hele 
lovrevisionen blev forkastet ved tredjebehandlingen. 
De følgende år blev det igen og igen forsøgt at ophæve 
det gamle forbud, og det skete overraskende i 2006, da 
en håndfuld Venstre-folk stemte for oppositionens 
forslag. På trods af arg modstand lykkedes det denne 
gang at komme forbuddet til livs. Regnbuefamilier blev 
ikke længere til imod landets lovgiveres intentioner.



LGBT Danmark
præsenterer

Politisk thriller om magtkampen 
der muliggjorde juridiske 
forældrepar af samme køn  

STEDBARNSADOPTIONEN

Stedbarnsadoptionen (1999)

I magtens korridorer er kampen om 
familiernes rettigheder brudt ud. Det er 
en kold tid, stærke kræfter kæmper imod 
en anerkendelse. Oprøret ulmer, men der 
sættes ind fra højeste sted for at slå det 
ned. Alle midler tages i brug, og kampen 
vindes: Danmark bliver det første land, der 
gør det muligt for et barn have to 
juridiske forældre af samme køn.

I 1999 skulle lov om registreret partnerskab 
revideres. SR-regeringen fremsatte et beskedent 
forslag. Under førstebehandlingen diskuterede man 
stedbarnsadoption, og der blev stillet forslag 
herom. Folketingets formand forsøgte via sin 
position at forhindre, at forslaget kunne 
behandles, men hans ret til at gøre det blev 
udfordret. Reelt blev afgørelsen om loven truffet 
ved en flertalsbeslutning i Udvalg for 
forretningsorden, og den gjorde igen Danmark til 
et foregangsland.



Samkønsægteskabet

Genindspilning af klassikeren
 Det registrerede partnerskab

Samkønsægteskabet	  (2012)	  
Samkønsægteskabet	  er	  en	  nyfortolkning	  af	  
klassikeren	  Det	  registrerede	  partnerskab	  
(1989).	  Den	  nye	  version	  er	  mere	  helstøbt	  
end	  originalen,	  men	  den	  havde	  ikke	  
nyhedens	  interesse,	  da	  Alsvarende	  
fortolkninger	  allerede	  var	  lavet	  i	  mange	  
andre	  lande,	  Adligst	  i	  Holland	  (2001).

Partnerskabsloven var meget simpel. Den sagde 
ganske enkelt, at det registrerede partnerskab var 
det samme som ægteskab med nogle enkelte 
undtagelser: Der var krav til partnernes 
statsborgerskab, alt vedr. børn var undtaget, og der 
var forbud mod at blive kirkeligt viet. Med årene 
blev undtagelserne i nogen grad lempet. I 2012 
blev det besluttet, at den almindelige ægteskabslov 
skal omfatte alle. Først året efter blev man dog 
færdige med konsekvensrettelserne i andre love. 
Mange lande havde allerede tidligere åbnet 
ægteskabet for par af samme køn, men ingen af de 
mange forslag i Folketinget i nullerne kunne samle 
flertal.



Lige børn
legekammerater på lige fod

Lige	  børn	  (2013)	  
Børnene	  på	  Regnbuevænget	  er	  udenfor.	  De	  
skal	  stedbarnsadopteres	  af	  deres	  forældre,	  
hvor	  børnene	  i	  resten	  af	  kvarteret	  automaAsk	  
får	  deres	  forældre.
Men	  nu	  skal	  det	  blive	  anderledes.	  Der	  skal	  
leges	  eKer	  nye	  regler,	  regler	  der	  passer	  Al	  
Regnbuevænget.
En	  fortælling	  om	  at	  være	  anderledes	  men	  at	  
få	  lige	  muligheder	  ved	  at	  bruge	  sin	  fantasi.

Efter et års arbejde fremlagde regeringen sine 
overvejelser om, hvordan regnbuefamilierne skulle 
komme ind under børneloven. Men forslaget var 
håbløst, da det i praksis forhindrede en mand, der 
får et barn med en kvinde med en kvindelig 
partner, i at blive juridisk far. Men over få dage 
lykkedes det at få lagt en ny retning, og da det 
endelige lovforslag blev fremsat, var det i 
særklasse. Nu kan en mand, en kvinde og hendes 
kvindelige partner allerede før befrugtningen 
aftale, hvem der skal være de to juridiske forældre, 
når barnet kommer til verden, og så sker det 
administrativt uden stedbarnsadoption. En sådan 
løsning findes ingen andre steder i verden.



Transformers
Mit juridiske køn

Mit	  juridiske	  køn	  (2014)	  
Længe	  kæmper	  transpersoner	  for	  at	  blive	  
anerkendt	  i	  eget	  køn.	  Modstanderen	  er	  et	  
uforstående	  system,	  som	  kræver	  
transformaAon	  og	  cerAficering.	  En	  
langvarig	  proces	  på	  mange	  planer	  leder	  
frem	  Al	  en	  korsvej,	  men	  lige	  Al	  det	  sidste,	  
er	  der	  tvivl	  om,	  hvilken	  retning,	  det	  vil	  gå.	  
Skønt	  stort	  spil	  i	  internaAonal	  klasse	  havde	  
den	  svært	  ved	  at	  få	  tag	  i	  den	  brede	  
befolkning,	  som	  troede	  det	  var	  Sci-‐Fi	  og	  
ikke	  et	  forstod,	  det	  var	  et	  psykologisk	  
drama.	  

Muligheden for at skifte juridisk køn var indtil for 
nylig betinget af et gennemført fysisk kønsskifte. 
Da SRSF-regeringen kom til, skrev den juridisk 
kønsskifte ind i regeringsgrundlaget. Et 
tværministerielt udvalg arbejdede i halvandet år, og 
flere løsningsmodeller var på bordet. Regeringen 
skulle vælge én, og valgte rigtigt, da det kom til 
stykket: Den enkelte skal selv bestemme sit 
juridiske køn. Danmark blev det første land i 
Europa til at indføre frit juridisk kønsskifte, som 
indtil da kun fandtes i Argentina og Uruguay.



Transformers - børnene kommer
Dannelseshistorie om transbørn og -unge

Invasion of the body snatchers 
Gyser om behandlingen af interkønnede 

Alle mine forældre - når der er mere end to
Slægtsdrama

Kommende premierer


