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J u legodte

r tra bestyrelsen

Sammen med dette Nyhedsbrev får du en liste med et særligt udvalg af skønlitterære LGBT-bøger på dansk. Der er

tale om titler, som bestyrelsens medlemmer selv ville udvælge, hvis vi skulle sammensætte en top-L00 samling af
LGBT

litteratur på dansk.

Vi har udvalgt bøgerne ud fra den lange liste over dansksproget skønlitteratur, som er opbygget og vedligeholdt gennem alle StØtteforeningens mange år. Siden sidste jul har vi skåret de over 1200 titler på listen ned til omkring 1-00,
som vi vurderer til at være i toppen set ud fra litterær kvalitet, historisk kontekst eller betydning for LGBT miljøet.
Det har givet os en masse sjove og interessante diskussioner på bestyrelsesmøderne, og vi håber derfor, at du også

får glæde af listen som inspiration hen over julen eller efterfølgende.
Bemærk at vi har kastet os ud i en eendret kategorisering af de enkelte bøger i forhold til de årlige lister med nye

til medlemmerne af StØtteforeningen i februar måned. Konsekvensen af indholdets
LGBT-favnende karakter er taget, og disse bogstaver er nu brugt til at indikere, hvorfor netop denne titel har en
bøger, som vifortsat udsender

LGBT-relevans. Desuden viser *-markeringen, om det er et bi- eller hovedtema - og U-markeringen om bogen er

rettet mod børn- eller unge.
Glædelig jul & fornøjelig læselystl

Kontingent for 2015
Husk at betale kontingent til Støtteforeningen for 201,5. Kontingentet er kun på 100,- kr. for et helt år. Overfør kontingentet til reg.nr. 1199 kontonr.422453L. Vi har brug for dit bidrag. På forhånd tak O
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Citatquiz
- hvilken bog (fra 2074) og forfatter?
1.
"Tiny Cooper er ikke verdens mest homoseksuelle menneske, og han er ikke verdens største menneske, men hon kunne nok foktisk godt være verdens største menneske, der er virkelig homoseksuel, og hon er også verdens mest homoseksuelle menneske, der er virkelig stor. Tiny har været min bedste ven siden femte klosse, bortset fro i hele sidste
semester, hvor hon hovde trqvlt med ot ofdække, hvor homoseksuel han egentlig vor, og ieg hovde trovlt med for

første gong i mit liv ot hove en vaskeægte Vennekreds, som endte med Aldrig Mere ot Tdle Med Mig grundet to mindre forseelser."

2.
"At fjerne raske bryster er nemmere end ot fjerne syge. Jeg hor besluttet mig for ot gøre det præventivt. Og
metriens skyld. Nu sidder der ikke noget ivejen. Jeg kon igen tæmme en fodbold, som da ieg vor dreng."

for sym-

3.
"l lslqnds hovedstad er der to biografer, Gomle Bio og Nye Bio. Der er forestilling alle doge, en eller to på hverdoge og
tre om søndogen. Hver forestilling vorer fro en til to og en holv time, men på det seneste er filmene blevet så longe,
dt mon nogle gange må vise dem over to oftener. Drengen ser olle de film, der kommer til landet. Som regel går hon i
begge biografer på sdmme dog, og de fleste film ser hon så tit som muligt."

4.
"Mor siger, ot Busser muligvis ikke hor hørt om den, men ot der er en ret spændende by i Ruslond, der hedder At se
problemerne i øjnene, som Busser måske kunne begynde ot interessere sig lidt for, og Busser siger, ot hun foktisk har
været iden by engong, men ot der overhovedet ikke var særligt rart. Mor siger, at det hjælper, hvis man bliver der i
mere end et por minutter od gongen, og Busser siger, at hun hellere vil til Mollorco sommen med mor og Emma og
mig til sommer. Så siger mor, ot vi må se på, hvor monge penge der er tilovers, når Busser engong er færdig med sit
fortøb hos psykologen, og så siger Busser, at psykologen måske også pønser på at toge til Mollorca for Bussers penge
og derfor forlænger forløbet unødigt. Mor siger, ot vi alle sammen kon trænge til ot komme lidt væk fro det hele, og
Busser siger, of hun tror, at psykologen vil elske den der by i Ruslond, som mor toler om, men at Busser og hende til
gengæld vil få det meget bedre of ot toge til Mollorca. Mor siger, ot der er noget, der hedder på kort sigt, og noget,
der hedder på longt sigt, og Busser siger, ot der er en tid til at toge til Ruslond og en tid til ot toge til Mollorco, og så
siger mor, at hun foktisk tror, ot Busser hor ret i, at tiden er inde til ot tage til Mollorco."

5.
"Gronoteksplosionen har sprængt hele hans underkæbe væk. Neden under næsen er der ingenting, mon kon se holsen, gonebuen og udelukkende tænderne i overmunden, nedenunder er der kun en stor mørkerød grød med et eller

andet nede i dybet, det må være stemmeridsen, men tungen er væk, og spiserøret er blot et fugtigt rØdt hul
Edouord Påricourt er treogtyve år gammel. Hon besvimer."
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