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Hvor"dart gør du?

Som man nok kan gætte, har
jeg været Iidt på den med den
Ovenstående- spørgsmål srillede mine kolleger i Støt_
lesbiske lincrattuliste. Godt nok
tefore,ingens besryrelse, da snakken faldt p{hvordzur
har jeg læst en hel del, rnen ar
pokker jeg fik safiunensat og kommenterei de første to
huske alle titlerne og give dem
boglister orn henholdsvis leibisk lirterarur og bøsse_
en god beskrivelse har il<ke været
litterattur, som er sendt til alle medlemmer *f støtt helt neint. I{er har den norCiske
foreningen.
bibliografi af bl.a. Gerd BranNår man skal udvælge skønlittexære bøger med et te_
tenberg, På sporet af den tabte
ma, r,il det ofte \ræle en meget perosrnlig irur-clering, om
lyst (1986), været en god tU*lp
indholdet er tilstrækkeligt siorf eiler oÅ det rydeli"gt
sammen rned en bibliografi af
falder ind under det r.,algte tema. ]eg har derfor bel
Lone Hyben Sejr, Litteratur om
qrælser mig til et udvalg - så har jeg ikke raget mlmden lesbiske på dansk (1980).
for fuld eller foregøjlet, at det er iLltirnative f,ster. AmMit ønske er, at listerne må
bitione' om at ffi alt det væsentligste mecl har seidørblive brugt ril gtæde og inspiragelig været til stede, m:n man måjo starte et sted, og
tion for de mange, der holder af
derfor er der lrun et udr,,alg.
romaner) noveller eller digte,
Når bøgerne er forsynet med en lille undertekst, syfl_
som handler om os og vores liv
j.g godt, det kan forsvares, at rædslerne også ei Å.d. Med listerne i hfurden kan man
!t
Så må l.aseren selv_afgøre, om bogen alligevj
gå ombord i sit bibliotek, sin
$der så
spændendc, at der kan bruges et par timJr på den. I an_
boghandler, et antil<variat eller
dre bøger er homoseksuariiete, & spørgsrnår om tolkhvorfor ikke i LBL's bibliotek i
om at læse det mellem Iiniernå, .ti., i eftertidens
Teglgårclsstræde, som har (næsforståelse af indholdet. f)en slags, synes jeg selv, er
ten) det hele.
sgSn{mt'e,.rner1jeg har dog piøvei nt b*fr*rrrå dirr.
Pianen er, at Støtteforeningens
titler i uCvalget.
medlemmer skal beriges rned
]eg har selv læst e1 hel det af bøgerne, da jeg i g0'erne flere lister i fremtiden. Indtil vivar med til at lave det danske bidråg til en,roidirk bibdere arbejder jeg med biografier,
liografi over original bøsse/esbisk f,teratur. Den har
som der har været rrytig mange
selvfø§elig dannet grundstammen i begge lisrer, som
af de senere år.
så er.udbygget med de oversane bøger og de
titier, som
Ønsker man ar give en af lier udkommet siden. ]eg har b*gt fnt,, bibtiotek en
sterne til andre, er de til salg i
hel del, fordi næsten alle bøgerne find.es her. Nogle af
LBL's bogcafe i Teglgårdsstræde
dem, synel jeg, fortjente at 6fi,re læst, andre harieg
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srykket.
snydt med og skimmet indhoidet igennem.
God
Den danske database DANBIB har først og fremmest
læsel1.st!
været nyftig til at finde oplysninger om origlnale
eller
førsteudgaver af de valgte titreq men det ha] været kaGert
talogen og bogbestanden i LBL's bibliotek, som har
Powlsen
været den største hjælp.
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Nye bøger i Biblioteket - boggayer fra støtteforeningen
Støtteforenrngen har et
par gange ydet boggarrer til
Bibliotekct. Baggrunden for
gaverne har især været et
ønske om hjælpe biblioteket
til at ud§,lde nogle af de
huller, som er opstået i samlingerne i de perioder, hvor
biblioteket har haft dårlig
(eller nærmest ingen!) øko-

nofiu.
Dyre, danske bøger
De økonomiske problemer har først og fremmest
ramt indkøbene af de dyre,
danske bøger, og det er derfor i.sær danske bøger, der
er blevet prioriterer højt i
boggaverne.
Blandt de danske bøger er
en stribe ungdomsbøger

(flere af dem er omtalr iLæselpt i Iån-Bladeq nr. 5,
96), ft Katarina von Bre-

dows "Felicias sommer",
Tom Lennons "Kærligheden
kommer til byen" og Tor
Fretheims korte, men meget
smukke ledæsningsbog
"Kysset der fik sneen til at
smelte".

Der er også flere almindclige romaner imellem, som
Erik Fosnes Ffansens "Falketfunet", Peter Camerons
"Weekend" og Ånchee Mins
to bøger "Rød Azalea" og
"Katherine".
OSså lagbger
Af fagbøgerne kan nævnes
Poul Behrends store Thorkild Hansen-biografi,

"Dj ævlepagten", h'ror den
unge Thorkild Hansens på
mange måder mere end tveYdige forhold til en rig, parisisk baron spiller en cenrral
rolle, og Thorkild Hansens
egen, noget mindre åbenhjertige d"gb"S fra samme
periode, "Et atelier i hris".

Derudover er der så selvfølg.lig også indkøbt en del
engelsksprogede bøger,
blandt andet biografrer og
lesbiske krimier.

Tilfredse lånerne
Og både lånerne og biblioteksgruppens medlemmer
sæfter pris på fornyelsen:
ikke mange af de nye fuger
er at finde på hylderne!
Bjøme Støvnshøj

Kaf6en

f ulehilsen

LBL har åbnet en (bog)cafe, Kafeen, i huset i Teglgårdsstræde.
Ud over bogsalg
og de sædvanlige cafetilbud bliver
der også
ofte afholdt
særlige arrangementer; et af
de første, der fandt sterl i
november, var en velbesøgt
og velll'kket aften med de
tre forfattere Bente Cl"{
Carsten Nagel og Karsten
Skarvbq der læste op af egne telster - nye såvel som
gamle.

Der planlægges flere

Med den vedlagte liste over lesbisk litteratur på dansk

bogarrangementer af
denne slags.
Kafdens program findes
Kalenderen i Xpansion.

ønsker S tøtteforeningens
bestpelse alle medlemmer
en rigtig glædelig jul og et
godt nytår med mange gode
læsestunder.
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Besryrelsen

Kafden har åbent mandag
til fredag mellem kl. 17 og
19. Så det var mæke værd at
kombinere det næste besøg
på biblioteket med en tur på

Kafren...
Bjøme StønnshE

