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ALMS Conference Berlin 2019
Under overskriften Queering Memory blev der i slutningen af juni afholdt en tredages international konference i

Haus der Kulturen der Welt i Tiergarten. Der deltog over 350 mennesker fra over 40 lande, hvor mindst 1"5 var dan-
skere, bl.a. Ann, Joachim og undertegnede, som sammen på en stand for LGBT Danmark / Biblioteket præsenterede
Støtteforeningens mange pjecer til fri afhentning.

ALMS står for Archives, Libraries, Museums and Special Collections. Konferencen henvender sig til alle personer in-
denfor private eller akademiske arkiver, biblioteker og museer, og til ansatte.såvel som frivillige. Den blev arrangeret
af Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft og har tidligere været afholdt i Minneapolis, New York, San Francisco, Amsterdam
og i London. Se mere om selve konferencen her:
https ://q ueera I msberl i n 2 Ot9.de I
Der var et omfattende program med 157 fore-
drag, fem filmmatineer, tre optrædende kunst-
nere, samt en aften med en teaterforestilling og
en anden med otte dokumentariske film. Næv-
nes bør tillige ll fotografiske udstillinger eller
bidraEmed-kunstBlancne*r.ttenrtirrverv-årderen-
velkomstreception på Schwules Museum (stort
arkiv i kælderen og bibliotek på første sal:

https://www.schwu lesm useu m.de/bibliothek-
archiv/ ), en længere åbningsseance med et fler-
tal af taler, og en afsluttende samling rned en
stribe debattører. Der var også mulighed for at
melde sig til to guidede ture i bydelen Schone-
berg, en lesbisk- og en bøsse-relevant.

23 organisationer såsom arkiver, museer og universiteter havde stande med bøger, pjecer og andet informationsma-
teriale. Her tog LGBT Biblioteket sig godt ud, idet det farvestrålende banner, som hvert år i august hjemme bliver
brugt i Pride-paraden, var hængt op bag standen.

Det siger sig selv, at det slet ikke er muligt at overvære det meste af ovenstående program, så her er blot nogle en-
kelte betragtninger om hørt, set og tænkt. Denne begivenhed gav selvf6lgelig anledning til at hilse på flere af LGBT

Bibliotekets udenlandske kontakter.

Skaberen af ALMS konferencerne Jean Tretter var blandt de indledende taler på åbningsseancen. Han har overgivet
sit eget meget internationale arkiv til Tretter Collection på universitet i Minneapolis. LGBT Biblioteket har i sin tid
sendt diverse overskud at bøger og tidsskrifter til Tretter Collection. https://www.lib.umn.edu/tretter

Raimund Wolfert fortalte om det udførlige website om Eva Siewert, som han og tre kvinder har udarbejdet. Han er
aktivist i Magnus-Hirschfeldt-Gesellschaft, og han er en meget flittig forsker i bøsser og lesbiskes historie. En lang
række tidsskriftartikler har han produceret, og han har også fået udgivet diverse bøger. LGBT Biblioteket har i gen-
nem årene haft nytte af den gode kontakt til ham, og han har bl.a. gjort opmærksom på den ældste danske lesbiske
roman fra 1883. https://magnus-hirschfeld.de/

Runar Jordåen fra Skeivt arkiv på Universitetet i Bergen beskrev breve fra den norske Ebbe Hertzberg til den danske
Poul Andræ i begyndelse af forrige århundrede. Skeivt arkiv har for fireÆem år siden niodtaget både bøger og tids-
skrifter fra LGBT Biblioteket, og de er tilsyneladende først ved at blive registrerede nu. https://skeivtarkiv.no/en

Præsentationen af Bøssernes Befrielses Front (BBF) var baseret på en kommende bog af Ole Kongsdal og Kristian
Tofte. LGBT Biblioteket har i denne forbindelse været behjælpelig ved researchen af BBFs historie med diverse ind-
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bundne tidsskrifter såsom Pan-bladet og Seksualpolitik. Andre danskere som havde indlæg på konferencen var Peter

Edelberg og Dag Heede. Peter introducerede et nyt projekt, hvor ambitionen er at skrive skandinavisk LGBT historie

fra 1948 til 2018, og Dag foredrog om Lilli Elbe i en sektion med rubrikken Trans & lntersex Autobiographies as Archi-

ves. Sidst men ikke mindst skal det fremhæves, at teaterforestillingen på den første dag var den danske musical The

Einstein of Sex, der handler om Magnus Hirschfeld, som for netop 100 år siden åbnede lnstitut ftir Sexualwissensch-

aft på det sted, hvor Haus der Kulturen der Welt befinder sig i dag,

Bengt Olson

Genera lforsa m li ng i StØtteforeni ngen LG BT Da nma rks Bi bl iotek 26. ma rts 2OL9

Bengt bød velkommen og forestod

1: Valg af dirigent og referent
Sanne valgtes til dirigent og Bjarne til referent. Sanne konstaterede, at indkaldelsen var udsendt med den foreskrev-

ne frist på 3 uger, og at generalforsamlingen dermed var lovlig indkaldt. Herefter gav hun ordet til Bengt for

2: Bestyrelsens beretning
Den skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Hertil tilføiede 8engt, at Biblioteket i 2018 modtog

105 bøger, heraf 11fra støtteforeningen, resten direkte fra forlagene. 60 af titlerne er indtilvidere registreret på

Bibliotekets hjemmeside. Beretningen blev godkendt.

3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Gert gennemgik regnskabet og takkede for de mange støttebeløb, hvoraf en del er store. Blandt udgifterne nævnte

Gert den relativt store portoudgift, som skyldes, at foreningen foretrækker at udsende nyhedsbreve og bogkataloger
pr. brev i papirudgave. Men hovedudgiften er som sædvanlig indbinding af tidsskrifter; det er dyrt, men vigtigt med

henblik på bevarelse for eftertiden. Herudover er der mindre, administrative udgifter. Årets resultat er et underskud
på 1.545,86 kr. Set over de seneste ti år er resultatet dog i plus. Regnskabet blev godkendt.

4: Fastsættelse af kontingent
Gert forklarede, at bestyrelsen fortsat mener, at kontingentet skal holdes på et rimeligt og rundt beløb. Heri var ge-

neralforsamlingen enig, og kontingentet blev derfor som foreslået af bestyrelsen fastholdt på 100 kr. pr. år.

5: Forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

5: Valg af bestyrelse
Bestyrelsen foreslog genvalg af Bengt, Bjarne, Eva, Gert og Sanne til bestyrelsen samt Hilde som suppleant. Alle var

villige til valg og genvalgtes som foreslået og med akklamation.

7: Valg af revisor
Lars Bo L. Hansen genvalgtes som foreslået og med akklamation.

8: Eventuelt
Der blev spurgt til de nye lokaler (Vestergade 78E,4.1, som LGBT Danmark flytter til, og Bibliotekets forhold. Bengt

svarede, at der er meget plads, men at det ikke vil være muligt at aflukke Biblioteket som nu. Der er kun 3 meter
vægplads, så der vil være brug for nye, mobile reoler, som også kan fungere som rumdelere. Anders har målt op, at

der kan skaffes plads til ca. 105 hyldemeter, mod Bibliotekets nuværende ca. 95. Men i forbindelse med flytningen
vil lagerpladsen hos Shurgard blive opsagt; desuden vokser Bibliotekets bogbestand hvert år. En positiv fornyelse ved

Iokalerne er, at der er elevator og en lift fra gården op til indgangen.

Dag Heede oplyste, at Wilhelm von Rosen netop var død og begravet i stilhed, og opfordrede Støtteforeningen til at

skrive mindeord, da WvR var den "ideologiske" bagmand bag oprettelsen af Biblioteket og Arkivet i det daværende

Forbundet af 7948 - landsforening for bøsser og lesbiske (nu LGBT Danmark). WvR var dog mindre tilfreds med den

praktiske udformning af Biblioteket med udlån af krimier og skønlitteratur generelt, han havde forestillet sig et mere

videnskabeligt bibliotek.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for det talstærke fremmøde,
Bjarne Stqvnshøj


