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Vi markerer afslutningen på 2018 med dette nyhedsbrev og en lille julequiz om forfattere til lgbt+ bøger.

Kontingent for 2OL9

Husk at betale kontingent tilstøtteforeningen lor 2OL9. Det er kun på 100,- kr. for et helt år.

Overfør beløbet til reg.nr. 1199 kontonr.422453L.
Du er altid velkommen til at betale lidt ekstra oveni til Støtteforeningens arbejde. På forhånd takl O

Få inspiration til julegaver fra årets nye Igbt+ bøger
Du får hele Iisten i starten af 2019!
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1.
Forfatteren er født 8. august 1960 med sine første offentlige udgivelser i undergrundsmagasinet Zoom i 1979. Efter sin bogdebut

i 1981 er det blevet til mere end 43 udgivelser, som er oversat til flere sprog og mindst 4 er blevet filmatiseret. Er i dag den for-

fatter med flest dansksprogede udgivelser, som også har et lgbt-tema.

Følgende er citat fra en 1-993-udgivelse, fordansket af Ole Knudsen:"Der lå de to skobsbøsser igen på deresafsides hemmelige

sted. Og ingen af dem turde to'detførste skridt. Sådon gik den ene time efter den anden. Den ene dog efter den onden. Den ene

måned... Den ene sommer efter..."

2.
Denne forfatter er født i Åfynøj og har været en del af den offentlige scene siden midten af 7O'erne og har siden med stor flid og

produktivitet udfoldet sig i mange forskellige genrer og sammenhænge. Har bl.a. genfortolket Paulus Første Brev til Korintherne

kapitel 13, også kaldet Kærlighedens h6jsang, fra Bibelen. Er offentlig omkring sin biseksualitet og har annonceret, at der bliver

bryllup med den seneste udkårne i2OL9. Er som forfatter mest kendt for sine lyriske og sangbare tekster, men det er også blevet

til to kontroversielle selvbiografier, med detaljer om forhold og forelskelser til andre kendisser af begge køn.

Følgende er uddrag fra en ret så direkte tekst fra 2009 ("Agend a"): "Jeg vil gå igennem hvod som helst for dig. Om jeg skal ned

på knæ og flirte mig. Og jeg vil gøre hvod som helst for dig, så' det bore ned på knæ og slik' mig"

3.
Hun levede fra 1904-1982 og hed Lydia til mellemnavn. I 1930'erne arbejde hun som udenrigskorrespondent for Politiken med

base i London og siden Paris og blev senere fast tilknyttet Berlingske Tidende. Som forfatter debuterede hun i 1939 og fik siden

sit gennembrud under krigen med en romantrilogi om en viljestærk kvinde i 1900-tallets Nordsjælland. Under krigen var hun

medlem af modstandsgruppen Holger Danske. I hendes bøger er det kvinderne som bærer fortællingerne. Hun var aldrig rigtig

åben om sin egen seksualitet, men med en udgivelse i 1964 under pseudonym blev lidt af sløret løftet. Det er en udviklingsro-

man om gymnasiepigen Bente, der prØver at finde sin identitet som lesbisk i en tid med mange fordomme.
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4.
Han fik udgivet sin debutroman som 2t-årig. Den er i dag oversat til mange sprog - den danske oversættelse fra 2OL5 blev gen-

udgivet på Rosinante forlag i 2018. Han har også fået oversat en grum fortælling om kærestevold. Debutromanen er med stor

succes blevet opført som teaterforestilling i 2018 på den københavnske Edison-scene under Betty Nansen.

Uddrag fra debutrom anen: " på grund of min fors bemærkninger og hån begyndte jeg ot nærme mig drengene i londsbyen.

Setvom jeg kotdte dem mine venner, mit slæng, så var det tydeligt, ot det vor ren fontosi, og ot jeg snorere vor et isoleret

element, der cirklede omkring dem. Jeg vilte aldrig kunne blive integreret i drengenes verden. Der vor ingen ende på olle de

fodboldkompe og ondre orrongementer, mon omhyggetigt undtod ot invitere mig med til. Den slogs ting, som forekommer

voksne så ubetydelige, men som kon mærke et born længe".

5.
Hans far var patriarken og forfatteren, der blev ikonisk for sin samtid - og hyldet og analyseret af eftertiden. "Troldmandens" sØ|1

døde som amerikansk statsborger i 1949 men var oprindelig født i Mrinchen i 1906. Han blev betragtet som outsider og havde to

andre homoseksuelle søskende, Erika og Golo. Sammen med sin familie måtte han flygte fra Tyskland i 1930'erne, først til Paris

og Amsterdam, siden til USA, hvor han mødte sin partner, Thomas Quinn Curtiss. En selvbiografi udkom på dansk i 199L, mens

hans mest kendte bog bygget over medløberen ogteatermanden Gustaf GrLindgens oprindelig udkom i1936 og siden er blevet

både filmatiseret, omsat til teater og udkommet på dansk i flere udgaver, senest i 2018.

6.
Hendes seneste roman handler om at (over)leve i det stille, men modtagelsen er blevet alt andet end stille: den har udviklet sig

til et absolut gennembrud som mainstream forfatter med høje salgstal, priser og rosende anmeldelser. Selv er hun også alt

andet end ,,stille,, i det offentlige liv - kendt igennem flere år som en skarp og kritisk røst fra TV, aviser, instagram og blogs. Den

første roman udkom omkring hendes 27 års fødselsdag i 2003, og siden er det blevet til i alt 6 romaner. Hun bor på

Frederiksberg sammen med sin kone Annette'

Starten fra den seneste roman lyder sådan: "Jeg kunne ikke genkende min mor, som hun lå der på hospicestuen med de

æggegule vægge. Hendes hud vor trukket stromt tilboge over kinderne og den bore isse, og munden var en flænge i onsigtet,

øjnene vor store og sorte og stirrede titbage på mig uden ot btinke. Hun er død, tænkte ieg, mens rummet dreiede, og lugten of

hospitalssprit skar mig i næsen".
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