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Årets bogindkøb
Støtteforeningen bruger hvert år et beløb til indkøb
af bøger til LBL's bibliotek. I år har støtteforeningen valgt at købe:
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Axel Axgil 90 år

Nyudgivelser:
Lotte lnuk: Sultekunstnerinde. (2004)
Kirsten Jacobsen: Perlerne. Christian Kampmann
- hans tid, oprør og familien Gregersen. (2004)
Nis .Iakob: Mesteren fra Mors. (2004)
Christian Kracht: 1979. (2004)
Sven Halse (red.): Livet som indsats. Livshistoriske satsninger og iscenesættelser. (2004)

Salam Pax: Bagdad-bloggen. (2004)

Gilles Rozier: Kærlighed uden modstand. (2004)

Bestyrels"rr .ril h"r*"J rette en
varm tale til A*"1 Axgil, som
; {"rbirrJelse meJ sin 90 års
{rJr"lrJag {ratal sig saver os i
steJet trJ or.r, at gæsterne loJ

Strtt"{oreningen b"t*rln"

Michael Svcnnevig: I forlængelse af koens horn.
Indiske oplevelser. (2004)

*"J

et penseL"l"b.

Louise Welsh: Det skjulte rum. (2004)
Minna Winsløv: f)et blå trafiklys. Hvad Bibelen
virkelig siger om homoseksr"ralitet. (2004)

E, flot sestus [r, ".

garnrnel

{rontL*mper!

Nedenstående er bøger blevet købt på bogudsalg:

Axel Boisen: OBLS. Oplysning om Bøsser og
Lesbiske

til

Sarnfundet.

Leonora Christina Skov (red.): De røde sko, Feminisme nu. (2002)
Jonas Gardell: En UFO gør entt6. (2002)

Hold dig ajour

Tot.ras Lagermand Lundme: En dreng. (2002)
Peter Legård Niolsen (red.): Når mænd elsker
mænd og kvinder elsker kvinder. I 60 års danske
forlællinger om bøsser og lesbiske. (2003)

Klaus Riltrjerg: Nansen og Johansen. Et vintereventyr. (2003)
Leonora Christina Skov: Rygsvømmeren. (2003)

Mofii Mzki og Christian Skeel: Rejsebog. (2002)

Nu kan du få direkte besked om forfatterarrangementer, nye bøger mv.

Alt, du skal gøre, er at titmetde dig
Bibtiotekets mailingtiste. Gør det i
dag!

Endelig er tblgende to bøger blevet købt i udlandet:
Jonathan Gathorne-Hardy: Alfred C. Kinsey. A

Biography. (2005)
David Leavitr & Mark Mitchell (ed.): The New
Penguin Book of Gay Shorl Stories. (2004)

Send navn og e-mail adresse tit:
bibtiotek@tbt.dk. (Du kan setvføtgelig
også komme ind på Bibtioteket, ringe
etler sende et atmindeligt brev.)

SffiffifuWæMs * ffimæ&mæ ffiåækms
an må sige, at Sarah Waters' forfatterskab

har været en succes indtil videre. Tre romaner er det foreløbig blevet til - hvorafden første,
Tipping the Velvet, blev tv-filmatiseret af BBC i
2002, og den tredje, Fingersmith, netop er blevet
det. Den midterste roman, Affinity, har foreløbig
kun materialiseret sig som bog, men er dog også
omsat til et {ilmmanuskript, som er sat til salg.

Cl

D

arah Waters har udtalt, at tr-filmatiseringeme
af hendes bøger. sådan set er ok, me een. . . må-

ske lidt for mainstream, lidt for overfladiske og
mindre homo, end hun kunne have ønsket.

lidt

\ rfen man behøver nu slet ikke vente på den
1V1"". eller den anden filmatisering - bøgeme er
gode i sig selv! Så hvis du ikke allerede har stiftet
bekendtskab med Sarah Waters tbrfatterskab, er
sommerferien en oplagt lejlighed.

A lle Sarah Waters bøger foregår i Victoriatidens
Alngland. Inspirationen til den f'ørste kom, da
hun skrev ph.d. i engelsk litteratur om bøsse/lesbisk
litteratur i det 19. århundrede. Imens hun skrev,
formede der sig en rolnan i hendes hoved. Hun
prøvede endda at skrive både aflrandling og roman
på dn gang, men det var trods alt for hårdt. Så da
hun var færdig med sin ph.d., gav hun sig selv et
år til at få id6en ned på papir i romanform. Det tog
dog i8 måneder at skrive Tipping The Velvet, som

udkomi

1998.

rfaipping The Velvet handler om østerspigen Nan,
I hrit liv bliver vendt op og ned, da hun forelsker sig i varietdsangerinden Miss Kitty, der optræder i drag. De to kvinder tager sammen til London
og indleder et fbrfiold, men da Kitty svigtcr, kaster
Nan sig i stedet over Londons subkulturer. Hun
udfolder sig blandt andet som trækkerdreng, som
holdt kvinde hos en dekadent overklasselesbisk og
som socialistisk agitator. Tipping the Velvet er en
udpræget lesbisk bog, og dertil morsom, farve- og
begivenhedsrig.

A fflnity (På dansk: Sjælesøstre), som er titlen
Apa Sarah Waters anden bog, er mere grum
og handler om Victoriatidens kvindefængsler. En
intellektuel, yngre pebermø bliver besøgsven hos
en kvindelig fange. Hun fascineres voldsomt af den
unge, smukke - og spiritistiske - kvinde, og følelserne gengældes. Eller gør de?

Sarah Waters

T\en tredie roman. Fingersmith (på dansk:
IJn-rrt.rpil), handler om Sue, der er opvokset
som plejebarn i Londons slum rnidt i 180O-tallet og
oplært som lommetyv. Hun oveftales til at deltage
i et svindelnummer, hvor den rige pige, Maud, skal
fianarres sine penge. Sue er helt rned på iciden, rnen
da hun møder Maud og sød musik opstår, bliver
hun alligevel i tvivl...

Ci

arah Watcr har modtaget Somerset Maughamog Sunday Times'"Young Writer of the

Dprir"n

Year"-prisen for Affinity. Hun blev nomineret til
både Booker Prize og Orange Prize for Fingersmith, kåret som Årets Forfatter 2002 af British
Book Awards og af litteraturmagasinet Granta udpeget til at være en afde 20 bedste britiske forfattere i den kåring, de foretager hvert 10. år.
C1 arah Waters skriver i øjeblikket på sin fierde

DUog.

som crplanlagt

ril udgivclsc ifcbruur

2006. Denne gang har forfatteren valgt at forlade
Victoriatidcn med alle dens eksotiske rekvisitter. I
stedet skulle bogen efter rygter at dømme komme
til at handle om en gruppe kvinders liv i London i
1940'erne og vært: mindre hæsblæsende handlingsorienteret og mere impressionistisk end de andre.

Tipping the Velvet, Virago 1998

Affinity Virago 1999 (På dansk: Sjælesøstre, Lindhardt og Ringhof,200l)
Fingersmith

;

Vtrago

2

002 (På dansk: Rænkespi l,

Lindhardt og Ringhof, 2003)
Hann, Wrago 2006

Referat af generalforsamlingen

i

Støtteforeningen for Biblioteket for Bøsser og Lesbiske
søndag den 6. marts 2005 kl. 15
Formanden bød velkommen, hvorefter der blev valgt en dirigent og en referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet til formanden.
Formanden afgav sin mundtlige beretning og nævnte blandt andet, at
hæftet med bestyrelsens kanonforslag er blevet trykt i ekstra eksemplarer og
kan fås i Biblioteket.
Kassereren gennemgik foreningens regnskab. Der har pga. store gavebeløb

været ca. '15.000 kr. i indtægter i 2004. Der var store udgifter til bogindbinding, men det skal sammenholdes med, at der stort set ikke blev brugt
midler til indbinding i 2003. Desuden har Støtteforeningen givet bøger
til Biblioteket på grund af Københavnsafdelingens dårlige økonomi. Medlemstallet er det højeste siden 2001, ligeledes har foreningen den høieste
kassebeholdning nogensinde. Ceneralforsamlingen godkendte regnskabet.
Bestyrelsen har fastsat kontingentet

til 100 kr. pr. år som hidtil.

Da der ikke var indkommet forslag fra medlemmer, gik man over til valg af
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen blev genvalgt som foreslået og består
således fortsat af: Bengt Olson, Bjarne Stavnshøj, Eva Serner, Cert Poulsen
og Sanne Juhl med Hilde van Arkens og Ole Bødker som suppleanter. Lars
Bo Laurenborg Hansen blev genvalgt som foreningens revisor.

Det blev foreslået, at Støtteforeningen indkøber en pc og stiller den til
rådighed for Biblioteket - især med henblik på opbygning af et elektronisk
kartotek over bogbestanden. Forslaget drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

