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Referat al generatforsamlingen den l6' marts
den ,,$å" litterarur' Generalforstøtteforelingens geleralforsamlilg fal{t :r.-d d*.
sunlingen ve{tgg 9.td?t følgenev
16. marts kl. l5 i Bi6liotekets lokaler'i feglgår.lsstræde
de udtalelse til Biblioteksgrup13.
pen:
Der var et fint fremmøde, og formandens beretning'
blev
der fremgik af forrige nummei af nyhedsbrevet,
ny
forrige
i
ligesom legnskabet, der også-1ar opqykt

n3arUr..r, §'odkendr af genåraffiorsamlingen ' Herudorer
veeltog geferalforrr*lit g.tt, at kontingent forbliver
uændret, kr. 100 årligt.

Da generalfors amlingen n åede .til dagsordenens. punkt
fem, iorslag fra medlimmerne", blev der ivrig diskus.sion,'idet prJbe' Schaldernose) en af initiati'tagerne. til
Støtieforeiiitigcn, har tIe frcmsei"dt et fcrs ! ag, scm. gik
pL at Støtieforeningens skullemedvirke til at sikre'
Bi"J
at der'ikke i fremtiden fasseres/sælges materiale fra
blioteket, før alle urclre mutigheder er forsøgt-(1§:*pelvis optevaring hos private, fx SBBL's eller LBL's
medlemmer eller andre).
Baggrunden for forslaget var nAturlig'is, at der hur-

tigtlfierfl

y"tningentilTegtgår9:...............strædevaroPstået

piadsproblelrteq-som - midlertidiSt - var blevet løst
.,.4 en del af den ældre udenlandske tidsskriftsbestancl var blevet kasseret (dog ikke danske tidsskrifter
og ikke ting fra før 1970). Diskussionen på generalfor,åilirg..t i'irr., at der gennemgående var enighed- om'
genat kassation er en dar[§og ubehagelig losning- Til
gæld måtte man også t! i åjt tt", al der er pladsprg.bltville
mer, sollt er svære-at løse. Den optimale løsning
værq at LBL lejede et egnet magasrnnrn'

;

Preben Schaldemose tilføjede, at hans forslag egendig
et,
mere var en opfordring tit Biblioteksq"Pry" end
forslag til koi«et hurfuing fra Støtteforeningens side'
Diskussionen munded. ud i, at Bibliotekets vigtigste
opga\rc i denne sammenhæng er at sørge for opbevarindanske (evt. nordiike) materiale og specielt

!åirra.,

,,

St øn efor e rting e n s g

ette

r ølfw -

sønli.rrg ser med. bclyrlring på' (et..
vohsetafu bøhov fn ntøgøsinpløds til
Bib liot e ket s s ømling er G e n' erølfor Biblitt s ønling en opfardrer derfrn
rcfugrappert

til snørest nt'alilp øt

øriejde for en ltold.bør løstir'tg, srnn

sibrir

rå'd-i.ghed nver pøsse?td'e

*tø-

ør køx øtion er

g øsinptøds, s åle d.es
-pg
ø. ptødnnøng eI ønd,g ås."

Herefter genvalgte generalforsamlingen sår'el besqtsl5s
som revisor.

Efter en snak om Biblioteksgruppens forl'rold, antal medlernmer osv. og om ultal besøgende
og lfurere i Biblioteket sluttede
.r, ko.t, men god og givende generalforsamling.
Bjøme Støttsnhqj
referent

Ny faglitteratur På Biblioteket
Sidst i 1996 modtog Biblioteket et støtebeløb fra
Græsrodsfonden,,fortrinsvis
til indkøb af udenlandsk litterafl.rr af mere eller mindre
videnskabelig karakter". Det
beq'der, at der i løbet dforåret er købt en mængde engelsk fagliteratur, i alt ca.
60 titler.

Der er både kendte og nye
overraskende emner blandt
de anskaffede bøger, der
spænder fra aktuel videnskab, or.er nlttige oPslaPr,ærker til udfordrende un-

derholdning.

I USA og England er der
fortsat et boom af faglitteraftr om bøsser og lesbiske,
og almindelige boglader har
hele reoler sPe,:ielt til GøY
wrd. Lesbiøn Stødies. Fagbø-

ger skrevet af akademikere
om bøsser og lesbiske udkommer inden for aile mulige humanistiske fag.

Der er mange historiske
r,ærker, som gennemgfu I'ores r,,erden fra antikken til i
dag. Den skiftende holdning
gennem
tiderne bliver belyst, men
også den nære fortid bliver
nndersøgl : fx 2. verdenskrig, årene frem til Stoneu,all og bøssebevægelsernes
berydning herefter.

til homoseksualitet

Biografrer og memoirer er
også faglitteratur- Da det
ikke længere er sffengt nødvendigt at skjule sin seksuelle orientering, tegner Personhistorien nu mere hele og mere interessante - Por-

ff æfter. Kendtes erindringer

udtryP1rc kærligheden,

beskriver ikke l«rn forholdet
til kæresten) men også ægteskab og børn, forretning og
den professionelle verden og
meget andet.

afsløret.

Nutidig akademisk diskurs
handler i høj grad om kornmunikation og konstruktionen af homoseksualitet.
Andre fagområder, hvor livet undersøgs og diskuteres,
er emologi, sociologi og religion. Det diskuteres, hvordan bøsser og lesbiske Porræfteres i moderne media
som T! og hvordan de repræsenterer sig selv i Politik,
iport, militæret og i uldervisning. De Politiske bøge1
behanfuer klasse og race, frigorelse og rettigheder samt
lovgirning i forskellige lande.

Biseksualitet, Pardannelse,
partrer- og forældreskab er
.rr', g..ttt*d for hele bi"4
og ikke kun enkelte kaPitler
som tidligere.

bliver

Film, teater og PoPmusik
bliver selifølgelig gransket,
og det pår'ises, hvor bøsser
og tot,itt. har sat fingerafrq,k på kulruren.
Sport er vel nok et af de
mest internationale l«rlrurfænomener, og i deme stærke
heteromiljø komnrer bosser
og lesbiske i mediernes søgalo. Det giver selrfølgelig
anledning til bogudgivelser'

I virkeiigheden overlaPPer

flere fagområder hinanden i
de enkelte bøget. En bog
om kvindelige fi lrnstjerner)
som elskede andre ksinder,
er ikke kun Personhistorie
og skjulte liv. Det er også
siowbiz - srudier der skabte
stjernernes forløjede image
gennem den trYkte Presse.
Bøsser og lesbiske har

i

voksende grad skabt sin egen presse, og i USA er der
blevet udgivet ca' 2.600 Pu-

blikationer med alt fra radiPrivatlivet er ikke længere
og
kale ugeaviser til flotte, glitskjult for offentligheden,
tede tidsskrifter. ?ressehistoder vil komme en strøm af
rien er samtidig et bidrag til
bøger, hvis formål er at erohistorieskrimingen om den
bre bøssers og lesbiskes del
bøsse-lesbiske ber'ægelse,
af kulturhistorien. I litterasom jo sdmulerede denne
turvidenskaben genlæses
fanta.s ti ske udvikling'
gamle tekter med'lYserøde
briller', hr.'or den dYbere mening fortolkes og forklares: En samler liste o'er den ny
Hvordan følelsesmæssige og engelske faglirteratur kan fås
seksuelle relationer mcllem .,.å h.n.,.nå"he til unclermænd er blevet skildret i
t"gn.d".
renæsfra
skønlitteraruren
sancen til modeme tid bliver
Bengt alson.
afdækkeg og de limerære
Fonnmtd.
midler, der blev brugt for at

