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Bibliotekets ud klipssamling
- elr guldgrube med 3O.OOO udklip
Biblioteket har en samling af avisudklip, der ajourføres løbende. At samle avisudklip af boganmeldelser blev påbegyndt
i 1983 i forbindelse med åbningen af Biblioteket og er forsat
lige siden. Efterfølgende er der også blevet samlet filmanmeldelser, teateranmeldelser og omtale af kunst, af musik og
af personalia.

Anmeldelser af bøger, hvor homoseksualitet ikke indgar, kan blive taget med, men Biblioteket anskaffer
dem ikke. Omtale af andres litteratur kommer med - hvis det er rele-

Samlingen dækker altså kulturelle emner i bred forstand.
Gennem en venlig gave af supplerende udklip går samlingen
nu tilbage til 1968.

I disse mapper er ogsåjournalister
sat ind - det vil sige beskrivelser af
enkelte emner, kronikker og læserbreve, som jo ikke er bøger. Omtale
af kunstbøger er dog henvist til

Hvorfra?
Der er klippet systematisk igennem alle årene i Politiken,
Information og PAN-bladet. Rent sporadisk bliver der også
suppleret med materiale fra andre dagblade såscm Berlingske Tidende, Ekstra Bladet og B.T. samt fra ugeblade og månedsmagasiner. Også udklip fra engelske aviser og blade finder vej til samlingerne, hvis de skønnes interessante nok.

Hvordan?
Samlingen består pt. af 137 brevordnere med plasticlommer, hvor udklippene er lagt ned. Hver brevordner indeholder
ca. 115 lommer, og med ca. 2 udklip pr. lomme løber det i alt
op påover 30.000 udklip!

Samlingen er underopdelti Bøger, Film, Kunst,Musik,

a, Te ate r, Te gn e s e ri e r o g i Tid s s krifter. Udklippene er ordnet alfabetisk efter personnavne bortset fra under
Film,hvor det er filmtitlen, der er afgørende, under Teater,
hvor det er skuespillets navn, som bestemmer pladsen, og under Tidsskrifter, hvor bladets navn er afgørende.
P e r s onali

Bøger
Den vigtigste del af udklippene handler om bøger, og de er
ordnet efter forfattemavne. Litteratur i almindelighed såsom
anmeldelser af skønliueratur (romaner, noveller, krimier og
digte) og af faglitteratur er samlet her. Udklip om biografier
er dog sat på plads efter den pågældende person.
Generelt bliver der her samlet udklip om forfattere, som er
kendte som bøsser eller lesbiske, det vil sige, at det er forfatterskaber, som er emnet, lige såvel som de enkelte bøger.

vant selvfølgelig.

kunstmappeme.

Srrosl
Her befinder sig en blandet skare
bestående af arkitekter, billedhuggere, blomsterbindere, designere, fotografer, guldsmede, malere, modeskabere og tegnere" Omtale af udstillinger er selvfølgelig også med her.

Biografier af enkeltpersoner sidder
dog underBøger, mens scenografer
er placeret under Teater.

Teater
Det er ikke kun skuespil og skuespillere, der er anbragt under Teater,
men ogsåballet og balletsf erner,
dans og dansere, drag shows, musicals, radioteater og revy.
Opera er dog placeret under Mu-

sik.

lllusik
Disse brevordnere indeholder ikke
kun sangere og musikere, men også
komponister og pianister mv. Her er
også anmeldelser og omtale af cd'er,
plader og koncerter.

Det handler mest om pop og
rock, men den klassiske musik
er også repræsenteret.

Personalia
Udklip om personer, som ikke
hører til nogle afovenstående,
grupper bliver samlet under
Personalia. Her er en del petitj oumalistik opsamlet s ammen
med kuriosa og sædvanlig sladder fra ugebladene.

Benna ll/lortensen
Den 12. september i år mistede vi en respekteret og markant
kvinde i det københa',mske bøsse/lesbiske arbejde. Benna
Nlortensen døde af den kræft,
som hun i mange år ikke mærkede noget til, og som vi alle
derfor troede var et overstået
kapitel.

At det hele skete på kun ganske få uger, var et chock for

Denne del af udklippene afslører over tid hvem, der fylder
i medierne, og viser vores ima-

både familie, kolleger, venner
og ikke mindst de mange be-

ge på kulturfronten.

kendte i miljøet. Den Benna,

lntet register

som havde været livlig og
sprudlende den ene uge, var
pludselig væk for altid et par

Der er intet register over udklippene, hvor man kan slåop
og se, hvad der findes om en
enkelt person. Det er imidlertid
nemt at slå op i brevordnere, da
udklippene er ordet på en simpel måde.
I nogle tilfælde bliver man
nødt til at slå op i to eller tre
brevordnere for at finde det hele. Tag for eksempel Andy
Warhol: Litteratur med og af
ham er sat ind under Bøger.
Hans film findes iFilm,hans
malerier er placeret i Kunst og
så videre.

uger senere.
Hendes store berøringsflade i
det bøsse/lesbiske miljø - ikke
bare i Danmark, men også i de
nordiske lande og rundt om i
Europa - var frugten af mange
års udadvendt arbejde både i
forskellige lesbiske sammenhænge, som Nordisk Kvindeforum, men af ogsåbestyrelses- og aktivistarbejde i Lands-

foreningen for Bøsser og Lesbiske. I flere Ftr var Benna
Mortensen medlem af Køben-

havnsafdelingens bestyrelse,
aktiv i Lesbiske over 40, seni-

orarbejdet osv. - og til det sidste havde hun sit eget faste
torsdagsprogram i Radio Rosa.

Kun et par år nåede Benna

Støteforeningen - Biblioteket
for Bøsser og Lesbiske. Arbejdet for at fastholde, bevare og
formidle den bøsse/lesbiske del
aflitteraturen og kulturen har
altid været en hjertesag for
hende - og bestyrelsesarbejdet
blev et afde steder, hvor hun
kunne fremme dette område.
Vi vil alle savne Bennas positive og inspirerende indsats i
bestyrelsen - ikke mindst hendes evne til at tænke stort uden
at miste jordforbindelsen. En
varm og nærværende kvinde kollegaog veninde - har forladt
os.

Æret være hendes minde!
Gert Poulsen
Besry*relsen

Støtteforeningen - Bib lioteke r
for Bøsser og Lesbiske

iltedlem i 20OO

Anvendelse
Udklipssamlingen er at betragle som en kæmpe encyklopædi, hvor man kan slå op og
læse om bøger, film, kunst, teater, etc. Den har en stor underholdningsværdi for den, som er
interesseret. Udklippene kan
ikke lånes, men der kan selvfølgelig tages kopier.
Udklippene kan også bruges
som et hurtigt opslagsværk.
Mange journalister, forfattere
og forskere har gennem årene
draget nytte af denne unikke
sarnling.

Bengt Olson

Bestyrelsen vil gerne benytte
lejligheden til at takke alle vores trofaste medlemmer for jeres støtte gennem årene.

Vi håber, at I gerne vil fortsætte som støttemedlemmer i
2000. Og vi vedlægger derfor
et girokort til indbetaling af
kontingentet for 2000. Kontingent er stadig kun 100 kr. for
hele året.

Hvis du ikke selv ønsker at
fortsætte medlemskabet, kunne
du måske give girokortet videre
til en af dine venner.

Bestyrelsen

at

være med i bestyrelsen for

Bestyrelsen
ønsker alle
støttemedlemmer
glædelig jul
og

godt nytår

