DANSK HOMO-HISTORIE
Dansk Homo-Historie er en forening, hvis formål er at indsamle, bearbejde og udgive Dansk Homo-historie.
Materialet skal være let tilgængelig og udgives på et letforståeligt sprog, så også nydanskere og unge der
har svært ved at læse, får mulighed for at kende Dansk Homo-historie, dette uanset om de har
læsevanskeligheder eller ej.
Selv om det er blevet nemmere at finde informationer om Dansk Homo-historie, så er intentionen med
Dansk Homo-Historie, at udgive hele vores historie på et samlet sted for eftertiden, så man ikke selv
behøver at skulle opstøve sådanne og lignende informationer på diverse sider, hvis man lige har glemt en af
de vigtige detaljer i Dansk Homo-historie.
I første omgang vil historierne blive udgivet på siden www.gaymagz.dk. Men på et tidspunkt er det tanken
at det også skal udgives i bog- eller hæfteform, hvis der kan findes økonomi til det.
Vi forventer at det vil tage et par år før vi er igennem perioden 1906-2018, vi har mere end 200 artikler på
to do listen og der kommer løbende flere til.
Den største udfordring er at fremskaffe foto til mange af historierne, da de kun findes i billeddatabaser som
ikke er gratis tilgængelig og ret bekostelige.
Da billeder i dag, næsten er vigtigere end tekst, for at gøre læseren interesseret i at læse artiklerne, er dette
et must.
Vi arbejder alle som frivillige, men det vil også være nødvendigt at tilkøbe ekspertise, foto og artikler.
Vi håber derfor at der er private og firmaer, som vil give donationer/sponsorater til dækning af de løbende
udgifter, da det ellers vil begrænse dele af vort arbejde.
Vi har i 2018 et budget på 66.000 kroner.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte undertegnede.
På forhånd tak og med venlig hilsen

Dansk Homo-Historie
Bert Svalebølle
Tlf.: 4093 1977
Mail: bert@gaymagz.dk
Web: gaymagz.dk
CVR: 39463903
Nemkonto: 9570 12590741

