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lambda nordica
lambda nordica, som grundades i 989, är en
nordisk tidskrift om homosexualitet på vetenskaplig grund. Här presenteras forskning och
teori inom de humanistiska. samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga områdena
som behandlar kvinnlig och manlig homo- och
bisexualitet.
/ambda nord/ca strävar efter att vara ett forum
för diskussion och debatt och att inspirera till
mer nordisk forskning kring homosexualitet.
Tidskriften introducerar också den internationella litteratur som finns inom om.rådet
Gay and Lesbian Studies.
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"Både och/ och /varken eller" ... l
Ledstjärnan som vakat över tillblivelsen av detta, i bibemärkelse historiska,
nummer av lambda nordica på tema bisexualitet och bi teori har haft mottot "låt
oss inte fastslå vad bisexualitet/biteori/bistudier är". Vi som deltagit har med
andra ord var och en en tolkning av fältet bistudier/ biteori (och poängen med
det) men har inte för avsikt att komma med ett gemensamt manifest i stil med
"Bitheory - detta är det och detta är det bra förf mot". Här kan man alltså inte
finna ett tvärsäkert konstaterande som kan användas för att bildligt slå omgivningen i huvudet med. Möjligen kan m an finn a samstämmiga argument för att
bisexuellt begär finns.
Den gemensamma nämnaren för de medverkande i numret är att alla är "akademiskt uppvuxn a'' med queer-theory, postmodernism och posefeministiska
teorier, men var och en på sitt eget vis. Vi har rötter i såväl sociologin, etnologin,
social/kultur antropologin, gen usvetenskapen, sexualitetsforskning soin i histona.
Jag vill passa på att racka alla medverkande, först och frä mst de som medverkat direkt i fo rm av artiklar: Anna Adenjij, Karin Ekström, Sara Edenheim och
Malena G uscavson. Malena Gustavson har, fömtom sitt bi teoretiska kunnande,
ett akademiskt "know how" som har varit en ovärderlig hjälp i mitt redaktörsarbete. Jan Magnusson, redaktionssekreterare för lambda nordica, skall ha ert
store tack som både trott mig om att kunna ro iland projektet och på själva
projektet i sig.
Som gästredaktör för numret hoppas jag att läsningen både ska ge en smak av
vad som gjorts och vad som görs just nu och inspirera till vidare forskning.

Hanna Bertilsdotter

5

