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Homophilos bibliophilos
Fra en af de store pionerer i den danske homo-

bevægelse - Helmer Fogedgaard - er der kom-
met en større boggave af homorelevant litteratur.

Støtteforeningens bestyrelse har boggaven under

opsyn, indtil der bliver mulighed for at indlemme
den i Danmarks vel nok største samling af bøsse-
lesbisk litteratur, LBL-biblioteket i Teglgårdsstræde.

Hvem var rrHomophilost'
For Støtteforeningens yngre medlemmer kan vi

oplyse, at Helmer Fogedgaard var med til at stifte
både Forbundet af 1948 og medlemsbladet "Ven-

nen". Han var i mange år redaktør af "Vennen", og

en af de få offentlig kendte homoseksuelle debat-
tører på Cen tid", hvcr han blandt andet skrev under
pseudonymet " Homophilos'.

lnternationalt er Fogedgaard således kendt som

ophavsmanden til udtrykket "homofil". Selv om det
ikke længere er så udbredt i Danmark, blev ordet i

S0'erne og 60'erne opfattet som etpolitisk korrekte
udtryk, da det betoner følelser til eget køn og ikke
kun sex.

Uden for den homoseksuelle verden er Helmer
Fogedgaard også en anerkendt og respekteret ka-
pacitet inden for både astrologi, teosofi og Marti-
nus' kosmologi. Og ægte bogelskere vilvide, at
han i mange år tillige var redaktør af både Exlibris-
Nyt og Nordisk Exlibris Tidsskrift.

Aktiv debattør
Der står ganske vist 1907 på fødselsattesten,

men Fogedgaard har indtilfor nylig været en enga-
geret og flittig deltager i samfundsdebatten. Han er

kendt fra avisernes spalter for en saglig og til tider
ganske skarp pen.

Da livspartneren og vennen Johnny gik bort tid-
ligere i år, tog Fogedgaards liv en ny drejning, og

han er nu flyttet fra villaen i Rudkøbing på Lange'
land. Og selv om det materielle gods aldrig har op-

taget ham synderligt, er han alligevel gået ind på at
sikre sin store bogsamling for eftertiden.

Således har blandt andre Kunstmuseet i Hjøning,
der har specialiseret sig i exlibris, fået en stor bog-
gave. Det samme har Teosofisk Forenings bibliotek
iÅ.rhus. Og nu er den hornorelevante del af sam-
lingen kommet til København med den gamle
kampfælle Axel Axgil som mellemmand.

Vil du vide mere
Vildu læse mere om Helmer Fogedgaard, udgav

han i 1977 sin selvbiografi "Sådan er jeg". Og sam-

men med AxelAxgilskrev han "Homofile kampår"
(1985), som nu ligger frit tilgængelig på nettet på

adressen: www.mobilixnet.dk/-mob61 36æ44W

Gert Poulsen
SBBL's bestyrelse

Kontingent for 2OO2
lkke bare julen og nytåret er lige om hjørnet - også et nyt foreningsår

venter. Derfor har vi vedlagt et girokort for at opfordre dig til at fortsætte
din støtte til BIBLIOTEKET FOR BØSSER OG LESBISKE idet kommende
år.

Kontingentet er fortsat 100 kr. om året - men du er selvfølgelig velkommen til at give et højere bidrag.

Vores bankkonto er hos BG Bank reg. nr. 1199, kontonr. 422 4531.

Tak på forhåndl



{ O.OOO kr. fra Pan Fonden tit bøger og bogindbinding

I maj fik Biblioteket tildelt en stor legatportion fra
Pan Fonden:

10.000 kr. til indkøb af bøger og

8.000 kr. til tidsskriftindbinding.

Pengene faldt - som sædvanlig - på et tørt sted,

ikke mindst da Bibliotekets (og alle andre grup-
pers) budgetter i Københavnsafdelingen blev sus-
penderet i andet halvår af 2001. Som et kuriosum

kan det nævnes, at ingen i Biblioteket, eller Støtte-
foreningen for den sags skyld, ved hvem der har

søgt penge på Bibliotekets vegne. Men tak skal

vedkommende have, sammen med Pan Fonden

naturligvis.

Danske titler
Pengene skal bruges inden udgangen af året, og

det er de næsten også: Der er indkøbt en stor del
af de, primært danske, bøger, der savnedes i

Biblioteket, som fx John Ramsters,,Simon elsker
også kvinder", Cohn T6ibi*s,Blackwater Fyrskib"

og en fagbog som Poul Houes "Menneskelinien 
-

mellem Johannes V. Jensen og Herman Bang". Et
større værk som Kvindebiografisk Leksikon er og-
så blevet købt ind.

Legat til Biblioteket

Lesbisk skønl itteratur
Desuden er der indkøbt en række stærkt savne'

de, lesbiske, skønlitterære titler, hvoraf kan nævnes
J.M. Redmanns,Lost Daughters" samt den Booker-
pris nominerede,HotelWorld" af Ali Smith.

Indbinding af tidsskrifter
Pengene til tidsskriftsindbinding er gået til blandt

andet indbinding af Pan-Bladet 1999-2000, Zink
(alle udkomne numre) og HomoDialog. En af de
nærmeste dage vilÅrhus Nyt - det længstlevende
af LBL's lokale blade - blive indleveret til bogbind-
eren, så det kan bevares for eftertiden.

At Biblioteket således selv har haft mulighed for
at betale for indbinding har be§det, at vi i Støtte'
foreningen selvfølgelig har besluttet ikke at yde

vores sædvanlige støtte til dette formå|, men vente

til næste år, hvor vi til gengæld kan yde en større
støtte end ellers.

Bjame Stavnshøi
S88L's bestyrelse

Litteraturliste fra støtteforeningen til medlemmerne

Traditionen tror har SBBL fornøjelsen at vedlægge en lille
julegave til medlemmerne i form af en ny og aktuel

oversigt over homolitteratur.

Du kan bruge den som inspiration til dine julegave-
indkøb, eller du kan forkæle dig selv med en god bog til
når du skal slå mave oven på julespiseriet.

Uanset hvad, så håber
alle vores medlemmer en rigtig glædelig laesejul

SBBL's bestyrelse

vi, at du får glæde af listen. Og vi ønsker
og et godt bognytår.


