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lndbinding af tidsskrifter
Sidste år blev der i Biblioteket startet et projekt op med indbinding af danske tidsskrifter, da Støtteforeningen gav penge

til dette vigtige formål.
Projektet er ført videre i år, og i alt 8 bind er aftrentet hos
bogbinderen i pænt indbundet stand. De 8 bind omfatter Front,

Hot Side, Hovs-a-visen og Hvidløgspressen.

Fra: Alle os
Til: Alle jer
Støtteforeningen har igen i år fornøjelsen at kunne sende en lille julegave til alle foreningens medlemmer.

I 1996

udgav Støtteforeningen to

lit-

teraturlister:

For nylig er Copenhagen Gay & Lesbian Film Festival,
Eos, Hvis tårer var guld, Kvinder-kvinder, Københavns Nyt
ag Nyhedsbrev fra Biblioteket desuden blevet afleveret, og
de forventes færdigindbundne i detnye år.
Desværre er der igennem årene blevet stjålet mange blade
fraBibliotekets samlinger - især dem mednøgne mænd - men
også seriøse tidsskrifter er forsvundet. Der kræves derfor et
stort opsøgende arbejde for at forsøge at gøre årgangene af
tidsskrifteme komplette: medlemmer, venner og bekendte har
velviiligt hjuipet nled at udftlde disse huiler - tusind tak for ddt.

I denne omgang

mangler der dog fortsat nogle numre af
Forbundsnyt, Eo s og Wnnen . S å hvis nogen skulle ligge inde
med gamle blade, hører vi gerne nærmere - eventuelt lan til
kopiering vil også være en fin §ælp.
Bengt Olson

Bibliotekets økomonri
Afhidtil ukendte årsager er Bibliotekets budget blevet kraftigt beskåret, så det nu kun er på 4.500 kr. pr. ar, hvilket svarer
til abonnementer på ca. 10 udenlandske tidsskrifter. Biblioteket kan ikke drives med så ffi midler - der skal jo være penge til
indkøb af den nye litteratur, til erstatning af stjålne bøger, til
indbinding af PAN-bladet, til kontorartikler mv.

Gaf6møde 8. december kl. ,lZ - ,lg
Den 8. december var der Caf6møde om nyere, dansk homolitteratur. Flere aktivister fra biblioteket fortalte om udvalgte
titler. Suzy Mikkelsen gennemgik blandt andet Marianne Larsens fire romaner om Bodil og læste op fra den seneste, "Gæster hos hinanden", mens Lars Bo L. Hansen rosende omtalte
ungdomsromanen " Genvej e " af Jack Gantos. I 0 - T 2 interes s erede var mødt op til arrangementet. Biblioteket overtog de bøger,
der var indkøbt til arrangementet, og fi k derved dækket en række
huller i bibliotekets bestand af nyere dansksproget bøsse-lesbisk litteratur. Stor ros og tak til Københavnsafdelingens bestyrelse for det flotte initiativ.
j
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"Bøsselitteratur

på

dansk"

(Liueraturliste nr. 1)

.

"Lesbisk litteratur
(Litteraturliste nr. 2)

på dansk"

De to lister, derbegge var udarbejdet af Gert Poulsen, blev udsendt til

alle Støtteforeningens medlemmer
som tak forjeres støtte.
Forrigejul udarbejdede Gert et supplement til de to lister med danske
bøsse-lesbiske titler fra 1997. Dette
supplement blev udsendt til Støtteforeningens medlemmer i december
1997 som en lillejulehilsen.

Da vi har erfaret, at foreningens
medlemmer og andre er meget glade
for listerne, har Gert - denne gang i
samarbejde med Sanne Juhl - udarbejdet et supplement med danske
I 998-udgivelser med bøsse-lesbiske
temaer.

Vihåber, at den lille julegave giver
jer inspiration til julegaveindkøb, julelæsning eller måske til et besøg på
Biblioteket.
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Nye blograf,ier i Biblioteket

Vellykket fødselsdag

fra Græsrodsfonden udbygger Bibliotekets samling
of biografier med over 60 nye titler

keret, at det i år - den 17. oktober - er 15 år siden, Biblioteket
åbnede for udlan. I øvrigt er det
20 år siden, de første initiativer
til et bibliotek i LBL blev taget.

Penge

I december sidste år - ligesom
forrige år - modtog Biblioteket en
gave fra Græsrodsfonden til ind-

køb af udenlandsk faglitteratur.
Denne gang er pengene forfrins-

vis blevet brugt til at udbygge
samlingen af biografier med en
lang række nye, engelske titler.

eåde videnskah og

sladder
Biografier dækker et bredt fagområde og nmlmer foruden levnedsskildringer og s elvbiografi er
ogs å erindringer, personalhistorie, dagbøger og brewekslinger.
Bøgeme spænder fra tykke videnskabelige værker baseret på
flere års forskning til tynde og
overfladiske, men aktuelle, præsentationer af livet i billeder.
På engelsk er biografier en levende genre med en lind strøm af

nye udgivelser, og der skrives
jævnligt nye bøger om kendte personlighedeq selv om de i forvejen er skildrede i litteraturen.

Biografier kan også være mere
eller mindre sande; der findes
selvbiografier, som er mere fiktion end fakta, og autoriserede
biografier, hvor der er taget lovligt mange hensyn til både døde
og nulevende personer, og hvor
myterne plejes omhyggeligt. På
den anden side kan de uautoriserede biografer give sig til at referere så perifere venner, at det
mest ligner sladder. Biografier
skulle jo geme være autentiske.

"Outing" i biografier
En tilbagevendende debat i en-

gelske dagblade handler om afsløringen af homoseksuelle forhold, der f. eks. bygger pånye kilder som gamle kærestebrev, der

er gravet frem af glemslen, eller
interviews med tidligere venner

I efterårsferien blev det mar-

og elskere. Nogle gange er det
folkekære personer, som får nye
sider belyst, og kritikken s)rnes,
athemmeligheder skal forblive i
det skjulte, mens andre vejrer
skandale og ikke mener, at man
bør være så ærbødig.

Dagen blev fejret som en rigtig fødselsdag med lagkager og
varm chokolade, og efter denne
yppige indledning gik man over
til de hårde pakker: Dag Heedes
foredrag om Karen Blixen.

Biografier kan være yderst velskrevne og læsningen en sand
fornøjelse, fængslende som en
roman eller underholdende som
en krimi, hengiven og poetisk eller oprigtig og råt afslørende, eller humoristisk og rigt anekdofisk
fortalt.

Med udgangspunkt i sin netop
forsvarede ph. d. afhandling havde Dag Heede - meget apropos
- valgt atfortælle om opfattelsen
af "biblioteket" i Karen Blixens
forfatterskab. Et noget mere dunkelt og fvetydigt sted end det
fredsommelige udgangspunkt for
almen oplysning, som vi normalt

Det er mange gange også god
faglitteratur med en grundig dokumentation på baggrund af en
entusiastisk research. Et levende
portræt af f.eks. en legendarisk
kunstner kan dermed også være
en skarpsindig skildring afhans
eller hendes samtid.

Kik bag kulisserne
Mange biografier giver et sjæl-

opfatter et bibliotek som. Men
måske LBL's bibliotek med sit
udgangspunkt netop i brugernes
seksualitet alligevel nærmer sig
den blixenske opfattelse?

Efter foredraget besvarede
Dag Heede spørgsmåI, som især

drejede sig om Blixens yderst
særprægede fremstilling af kønnene og deres indbyrdes forhold.

dent indblik i en fascinerende
verden, et kik bag kulisserne hos
de rige og kendte, indsigt i intrigerne i Hollywood, kendskab til
modeskabernes sære forretringsverden eller til musicals på
Broadway. En biografi over en
forfatter kan samtidig give et
enestående overblik over det litterære England såvel som en
ekstraordinær social indsigt.

En spændende og lærerig eftermiddag og et vellykket - og
velbesøgt - arrangement helt i
Bibliotekets ånd.

En god biografi sætter også
ens eget liv i perspektiv.

for et år. Og vi håber, at rrgtig
mange vil fortsætte deres med-

Listen over de nye biografier
i Biblioteket, som p.t. er på over
60 titlen kan tilsendes efter

lemskab af Støtteforeningen.
Som det fremgår af forsiden er
Bibliotekets økonomiske situation yderst anstrengt.

henvendelse.

Bengt Olson

Biarne Stavnshøj

Kontingent {999
Vi vedlægger girokort til indbetaling af kontingent for 1999.
Kontingentet er stadig 100 kr.

Der er stadig brug for Støtteforeningen - og for dig!

