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Biblioteket atter åbent for udlån
Efter genetableringen, som beskrevet i forrige nuflrmer af Nyhedsbrevet, er Biblioteket igen blevet åbent for
udlån af bøger. Det skete den 30. september 2008. Åbningstiden er fremover tirsdage kI. 17 - 20, hvor der er

mindst en person til at passe vagten.

Ligesom tidligere kan medlemmer af Støffeforeningen også låne. Husk, at der skal vises sygesikringsbevis ved

lån af bøger. Adressen på Strøget er Nygade 7,2. sal. Gadedøren er låst, så man skal ringe på for at blive lukket

ind.

Biblioteket mere end 25 år

Den 17. oktober 1983 åbnede Biblioteket for udlånet, mer25 års jubilæet for dette er endnu ikke blevet fejret,

da lokalerne ikke er præsentable. Der står fortsat bordplader og papkasser med diverse ragelse i det ene kontor
med faglitteraturen, men der er planer om, at også dette rum skal indrettes til et mødelokale. Biblioteket er dog

ældre, idet Forbundet af 1948 allerede i 7O'erne havde lidt bøger stående på en reol i kontoret på Åbenrå 33,

hvilket den gang blev nævnt i Pan. Det var gaver fra medlemmerne til F48.

I marts 1979 togWilhelm von Rosen konkret initiativ til oprettelse af et fungerende bibliotek ved et fem siders

oplæg til hovedbessrelsen, som derfor nedsatte et biblioteksudvalg. Der manglede et kulturelt centrum parallelt

med LBLs sociale virksomheder, og hovedopgaven var at indsamle, bevare og gøre materiale tilgængeligt, som

belyser vores kultur i fortid og nutid.

Navnet blev det lange "Forbundet af 1948. Landsforening for bøsser og lesbiske. Bibliotek og Arkiv", og

arkivarbejde blev beskrevet i oplægget som f.eks. overtagelse af foreningens eget arkiv. Til bibliotek var der

foruden bøger også tænkt på avisudklip, lydbånd, film, grammofonplader, billeder og plakater.

Der var dog ingen lokaleforhold, og bøgerne blev samlet i et skrummel af et skab. Det varede dog et stykke tid,
efter LBL i 1980 havde købt lokaler i Knabrostræde3,før Bibliotek og Arkiv fik egne fusiske rammer.

Arbejdet gik med at lave litteraturlister over bøger pildansk, som var efterspurgt fra både ind- og udland.

Listerne blev også anvendt til spirende indkøb.

I l98l samledes biblioteksgruppen om mandagen og gik i gang med at opstille et bibliotek.I første omgang

blev et lille rum, der fandtes på den ellers tomme etage over Pan Disco i sidebygningen, taget i brug. Metalreo-
ler i rummet blev gjort rene, og der blev skaffet to skriveborde og et højt skab fra en nedlagt fabrik, og de blev

stillet udenfor. Så kunne der bringes orden på bøger og tidsskrifter, der havde ligget i flyttekasser indtil nu.

I1982 blev indkøbte reoler monteret og stillet indenfor nogle søjler, der bar pakhusets etager, og der blev sat en

dør i med hængelås. Der kom også borde og stole. Der blev annonceret efter bøger og modtaget mange bogga-

ver. Indsamling af bøger og registrering på kort blev tdført, stempling og registrering af tidsskrifterne på kar-

dexkort tog fart. Pan-redaktionen begyndte at bruge bladene, som var fremlagt på skrå hylder.

I 1983 blev lokalet malet, og der blev bygget skillevægge af gipsplader og lægter mellem søjlerne, og det af-

skærmede mod Pan redaktionen, der havde ffiet resten af etagen. Alle bøger blev katalogiseret fra samlingen, fra
indkøb og gaver, og plastning af bøger blev påbeglmdt. Abonnementer på udenlandske tidsskrifter blev startet

op. Antikvarbøger som overskud fra boggaver blev solgt eller byltet. Det lille rum blev taget i brug til Arkiv.

Om efteråret kunne Biblioteket altså åbne for udlån af bøger.
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Bjørn Ignatius Øckenholt, Andersson og kærligheden

Kommissær, meget hurtigt fhv. kommissær Andersson dukker op allerede i flere af bagsideteksterne
i B1ørn lgnatius Øckenholts første bog, Bagsrdetekster. At han i bogens egen bagsidetekst udstyres
med en heteroseksuel romance er ironisk, for hans største kærlighed, en smuk kinesisk yngling,
findes allerede, inden historien rigtigt er kommet i gang, parteret i sorte plasticsække. Først i Sagde
De Andersson? En-kegebeg (2007), den seneste (sidste?) omgang iAnderssonsagaen, ser
forfatteren ud til endelig igen at unde ham lidt måske vedvarende lykke. Stemningen i øvrigt er
nærmest som i noirtegneserien (uden billeder!) Kommissæren følger op, mens forfatterens (den
fiktive) optræden i egen historie ligner genrelegene i de senere historier. De mange uafklarede
spørgsmål og løse ender medvirker til læserens forvirring, måske frustration, og hører naturligvis
med til noirgenrens desorienterede uhygge - men når det kommer til stykket er det væsentlige
kærlighedshistorien, ikke krimien. Selv om der således er meget, mest godt at sige om Sagde De
Andersson, er den alligevel ikke helt på højde med nogle af de tidligere titler, først og fremmest fordi
den ikke er helt så sprogligt veloplagt.

Til gengæld er Bjørn Øckenholts seneste trykte litterære opus, Jonas og kjærligheden, fuldstændig
plet- og lydefri (måske bortset fra det let vrængende "j" i "kjærligheden"). En lille tindrende historie om
kærlighed, beskrevet så læseren føler sig 15-årig og ikke bare ny-, men for aller-, allerførste gang
forelsket. En historie, som ved noget afgørende om kærlighedens væsen, noget som Jonas og
Sebastian til deres forvirring og tab først må erfare selv. En ganske enkel historie, og ganske kort
(den kan læses på fem minutter og læses højt på et kvarter), som samtidig ender et helt andet sted
end ventet. En perle!

Kan bøgerne ikke findes på biblioteket eller i en boghandel, kan de skaffes samme sted, som man
kan læse B1ørn Øckenholts bogmesseroman, Elbo Lobce og det foldede hjerte. u.rww.ignatius.dk
under Foriaget.

SBBI-, ønsker dig et godt nytår!


