– BBF’s Historie 1971-1983 –

Rids af BBF’s historie
Søndag d. 27. juni 1971 blev der i København (ligesom i andre store byer) afholdt en demonstration
i anledningen af 2-års dagen for oprøret omkring bøssebaren Stonewall Inn i Christopher Street i New
York, hvor bøsser for første gang satte sig til modværge mod en politirazzia. Arrangør var Forbundet
af 1948. På mødet blev der holdt taler af formanden m.fl. Vi var nogle stykker som syntes der skulle
ske noget mere, så vi lavede en spontan demonstration op og ned ad Strøget. Desuden mødtes vi næste
aften (mandag) og blev enige om at fortsætte med mere direkte aktioner, og det var starten på Bøssernes Befrielses Front, BBF (som vi i begyndelsen bare kaldte Bøsseaktivisterne).
Strukturen skulle være anarkistisk, dvs. så lidt struktur som muligt. Alle skulle have lige stor indflydelse, alle skulle kunne stemme den første dag de kom. Det besluttende organ blev det ugentlige
møde, Mandagsmødet, og det holdt vi fast i lige siden. De allerførste møder blev holdt forskellige
steder, senere i Huset i Magstræde, senere igen i F-48’s lokaler, fra 1976 i Bøssehuset i Christiania.

1971
Af aktiviteter det første halve år var der bl.a. følgende:
Manifestationer i Fælledparken til de ugentlige beatkoncerter. Vi sad sammen i en gruppe og viste vi var
bøsser, under en transparent med teksten
BØSSERNE ER HER OSSE, og vi uddelte løbesedler
til de andre i parken.
Danseaktion på Rådhuspladsen med efterfølgende
demonstration ned ad Strøget. Det var dengang forbudt at mænd dansede sammen offentligt.
Kronik af Ole Kongsdal m.fl. i Information 31.7.
Medvirken i Peter Ringgårds film Homofile.
Deltagelse i det første sexseminar i Århus; vi var
med i en paneldiskussion sammen med bl.a. repræsentanter fra F-48.

Fra en af BBF’s første manifestationer i Fælledparken, sommer 1971.
Foto: Ole

1972
Antallet af deltagerne i mandagsmøderne var i denne periode 10-20.
Internt seminar med målsætningsdebat i Teglgårdsstræde 11.-12.3.
Deltagelse i sexseminar i Århus med bl.a. Reimut Reiche 13.-14.5.
Fortsatte manifestationer ved de ugentlige koncerter i Fælledparken.
Natlig aktion i Fælledparken. Udgangspunktet var et forsøg på at få kontakt med de bøsser som vandrede rundt i mørket for at knalde. Til formålet havde vi medbragt tæpper, lys, te og kaffe, hjemmebagt kage og musikinstrumenter. Resultatet var at de fleste af bøsserne i buskene flygtede over hals
og hoved.
Deltagelse i årets Christopher Street Liberation Day-arrangement i Fælledparken, arrangeret af F-48.
Forespørgsel om nogle fra BBF ville opstille til bestyrelsen i F-48. Kaj Kyvsgård stillede op og blev
valgt. Det blev starten på et rimeligt løst samarbejde mellem de to organisationer.
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Deltagelse i årets Thylejr, arrangeret af Det Ny
Samfund. Siden 1972 var der hvert år BBF’ere i
Thylejren. Foruden at vi boede og hyggede os
sammen, i Bøsselejren i Lejren, holdt vi også møder
for resten af lejren med virkelig positiv effekt.
Deltagelse i stort internationalt Seksualpolitisk
seminar i Århus 9.-10.9., der gav stor presseomtale.
En udløber af dette var en danseaktion på restaurant
Cabana, hvor bøsser tidligere var blevet smidt ud
hvis de dansede sammen. Det udviklede sig til et
stort slagsmål, hvor flere bøsser kom på hospitalet. Fra Thylejren august 1972: BBF’eren Erik. Foto: Ole
Selvfølgelig nægtede politiet at optage rapport.
Restauratøren blev tvunget til at tillade bøssedans senere efter en boykot fra adskillige orkestre.
Flere danseaktioner i København, som blev fulgt op af henvendelser til bl.a. Handelsministeren om
ophævelse af danseforbuddet; det var ifølge politivedtægten ikke tilladt personer af samme køn at
danse sammen på offentlige steder. Forbuddet blev ophævet på BBF’s foranledning senere i 1972.
Seminar på Det Frie Gymnasium 7.-8.10. Her blev det vedtaget at holde introduktionsmøder for nye
bøsser i BBF, og at gå ind i en isolationsfase uden politiske aktioner indtil vi havde fundet frem til et
mere varigt politisk grundlag.
Et par BBF’ere trådte ind i redaktionen af bladet Seksualpolitik.
Kontakt til BBF’s søsterorganisation FHAR i Frankrig. Deltagelse i international bøsse/lesbisk konference i Milano 15.10., arrangeret af FHAR og den italienske organisation FUORI.

1973
Et år med øget aktivitet, øget antal aktive (15-25) og øget
(pseudo)konfrontation med et forholdsvis traurigt resultat.
Etablering af boggrupper og skolingsgrupper.
Radioudsendelse med Erik Thygesen (sendt i P2 5.3.), hvor ca.
8 BBF’ere fortalte om bøssebefrielse. Udsendelsen blev senere
trykt i bogen Mænd, det svækkede køn.
I slutningen af Erik Thygesens udsendelse sagde vi at vi gerne
ville komme ud på skoler og læreanstalter og holde foredrag. Det
blev optakten til én af vores mest succesfulde aktiviteter. Vi fik
masser af invitationer og fandt efterhånden et forholdsvis fast
system at køre møderne efter: 2-3 korte oplæg (fx BBF’s historie, BBF’s ideologi, ”Bøsse med eller uden tårer”), derefter gruppediskussion med afsluttende plenum. Et arbejde med fine erfaringer.
Vedtagelse af en bestemmelse om, at for at kunne repræsentere
BBF udadtil, skulle man have gennemgået et skolingskursus.
HAW i Berlin holdt Pfingst-Aktion hvor ca. 10 fra BBF deltog
og samtidig inviterede HAW til København til sommerens Christopher Street Liberation Day.
Møde i Det Ny Samfund om BBF.
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Claus Clausen, Philip Lauritzen & Erik Thygesen:
Mænd – det svækkede køn. Indhold bl.a. interview
med BBF’ere v. Erik Thygesen: ”Det er godt at være
bøsse?” – Tiderne skifter, 1974.

– BBF’s Historie 1971-1983 –

Trykning af relevante tekster, bl.a. Ambitiøs, fritidsbevidst, normal af Reiche & Dannecker, Bøssemanifest af Carl Wittmann, Kapitalisme, kærlighed og klassekamp af Henning Bech.
Undersøgelse af og angreb på lærebøgers behandling af det ”delikate” emne: homoseksualitet.
Behov for egne lokaler. Efter at have overvejet forskellige
muligheder, besluttede vi os for et hus i Christiania. Vi brugte
et halvt år og adskillige kræfter på at indrette stedet. Desværre
var ikke alle lige udholdende, så det blev en lille gruppe på 46 personer der kom til at tage det store slæb. Dette kunne ikke
undgå at skabe splittelse, som dog ikke var alt for alvorlig.
Stedet blev færdigindrettet i juni og var i brug i godt et halvt
år, da forskellige omstændigheder plus vinterkulden gjorde at
mandagsmøderne blev lagt tilbage til F-48’s lokaler.
I juni var vi for første gang medarrangør af Christopher Street
Liberation Day, sammen med F-48 og Lesbisk Bevægelse; et Bøssehuset i Christiania. Foto: Ole
meget vellykket arrangement med stor presseomtale. Vi
havde besøg af ca. 20 aktivister fra HAW i Berlin, fra feminist-afdelingen, som lærte os en masse,
bl.a. brugen af make-up og drag som provokation. Dette blev endnu et splittelses- og stridspunkt. I
disse dage var det at lokalerne i Christiania blev åbnet med en stor fest hvor ca. 100 mennesker deltog.
Plancheudstilling og uddeling af løbesedler på Strøget. 3-4 var i kjoler.
Efter en del diskussion om berettigelsen af en fastere struktur, tog vi på et internt seminar på Axelhus
ved Ringsted 29.9. med ca. 24 deltagere. En af hensigterne med strukturen var at få en eksklusionsparagraf, da vi havde besvær med bestemte personer. Det lykkedes også, men desværre tydeliggjorde
seminaret også visse forskelle i holdninger, populært sagt mellem teoretikere og praktikere, og efter
det ellers meget vellykkede seminar faldt en del mennesker fra.
En af de 3 ekskluderede ødelagde lokalet i Christiania, så året sluttede i det hele taget sørgeligt.

1974
Dette år er ét af de mere stille, med enkelte højdepunkter.
HAW på besøg 5.-6.1. Møde om BBF’s & HAW’s programmer.
Fortsat dæmpet aktivitet på læreanstalter, således 14.1. på Blågårds
Seminarium, 17.2. på Den Sociale Højskole.
Ved kommunevalget i marts dannede 4 fra BBF Bøsselisten og stillede op på Christianias fælles Valgborgliste, hvor vi var med til at
få valgt 1 mandat til Borgerrepræsentationen.
Atter deltagelse i Christopher Street Liberation Day og i den årlige
Thylejr.
Meget få mennesker til møderne omkring sommer, kun 4-6 deltagere. Fra september (i al fald) afholdtes møderne i F-48’s lokaler i
Maritime i Nybrogade. Fra efteråret kom der efterhånden flere
mennesker til møderne. For at komme i gang med noget, planlagde
vi en fest i Brumleby på Østerbro. Den blev vellykket med over 250
deltagere og meget fin stemning. Desværre glemte vi at skaffe materiale om BBF til festen.

1975
Et år med kolossal fremgang.
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Plakat til kommunalvalget 1974.
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Starten var en invitation fra Homosexuella Socialister i Stockholm til et arrangement i pinsen. Vi var
11 fra BBF, og det blev en uforglemmelig oplevelse, hvor vi stiftede bekendtskaber og mange gode
kontakter. (Læs PAN 3/1975: Skæve dage i Stockholm.)
BBF’eren Bent Jacobsen udsender pladen Bøsse på Demos. I den efterfølgende presseaktivitet bliver
BBF omtalt et utal af gange.
For 3. år i træk var vi medarrangør af Christopher Street Liberation Day i Fælledparken. Det blev et
stort tilløbsstykke med demonstration gennem København. Om aftenen holdt vi fest i Christiania med
ca. 300 deltagere. Vi havde gæster fra Sverige og Tyskland, ca. 35, som vi havde det skønt med i 34 dage.
Bøsselejr i Thy i DNS’s sommerlejr.
Nye introduktionsmøder med stor deltagelse, bl.a. efter Christian Kampmanns fremtræden. Fin reklame for BBF. Mange nye medlemmer.
Skoling nr. 1 af BBF’s medlemmer startede.
Vi ”invaderede” Mandebevægelsen med stort udbytte; bl.a. deltog vi i et
seminar, hvor vi var med til at hæve stemningen betydeligt.
Deltagelse i et seminar i Lund der udartede sig skandaløst, idet beboerne
i det omliggende beboelsesområde klagede over at de kunne se ind ad
vinduerne til lokalerne hvor seminaret afholdtes.
Møde på Universitetet for de danskstuderende sammen med Mandebevægelsen, Kvindebevægelsen og Lesbisk Bevægelse 12.11.

Christian Kampmann 1976

Møde i Huset 22.11. til fordel for et venstreorienteret værtshus, hvor BBF
gjorde en fantastisk god figur. En god aften at være homoseksuel på!

1976
Et år med både fremgang (næsten for meget), afmatning og konsolidering. Også året hvor mandagsmøderne flyttes til Christiania igen.
Møder med Mandebevægelsen om fælles hus gav intet resultat; Mandebevægelsen flyttede alene ind
i Dronningensgade 14.
Årets første møder i Pan Club (Maritime) er overbesøgte og præges af megen snak og ubeslutsomhed.
Den store tilstrømning skyldes nok for en stor del den megen presseomtale i forbindelse med Chr.
Kampmanns fremtræden som bøsse.
For at finde et fælles ståsted og samle de mange nytilkomne op, besluttede vi at lave et stort skolingsprogram (nr. 2) som alle skulle deltage i. I løbet af foråret bevirkede skolingen at medlemstallet
faldt.
Seminar 23.-25.1. i Tisvilde (Pension Kildegården, se Seksualpolitik nr. 2, 1976). Debatten afsporedes noget af en diskussion om hvorvidt der var en junta i BBF, så selvom seminaret havde været godt
og varmt, efterlod det et ret blandet indtryk hos flere af deltagerne.
Vi arrangerede støtte- og propagandafest for BBF i Brumleby 28.2. Den var vellykket med over 300
mennesker og en meget fin stemning. Desværre glemte vi at skaffe øl til baren, så vi midt i festen
måtte låne det halve af Pan Clubs lager.
15 års lavalder for homoseksuelle forhold vedtages i Folketinget, ikke mindst pga. BBF’s aktive indsats og samarbejde med VS.
BBF flytter sine møder tilbage til Bøssehuset i Christiania mandag den 5.4. med et stort fakkeltog fra
Pan/Maritime i Nybrogade, efter at møderne havde været holdt dér et par år. Vi havde politieskorte
hele vejen, og det var en smuk tur gennem byen i regnvejr.
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Christopher Street-demonstration i Fælledparken med 10 talere, bl.a. Chr. Kampmann, og sange af
bl.a. Homosexuella Socialister fra Sverige. Der var mange med i demonstrationen, også fra udlandet,
og en del var i dametøj. Vi havde arrangeret happenings rundt om i byen: plancheudstilling på Strøget, ”pik-nik” på Nationalmuseet i Brede og havefest i et bøssekollektiv.
Bøsseseminar i Thy i DNS’s lejr. 1. uge eksternt seminar for hele lejren med oplæg og gruppediskussioner, afsluttet med en stor bøssefest; stor tilslutning og interesse. 2. uge internt BBF-seminar med
BBF København og BBF Odense; BBF Århus stiftedes. Ca. 100 bøsser fra Danmark, Tyskland, Sverige m.m. deltog i lejren. Dét år blev bøssernes køkken for alvor berømt, og vores tilbud til den øvrige
lejr om ”døgnservice for seksuelle eksperimenter” var meget populært.

Thylejren 1976: Kø til Bøssemad

Thylejren 1976: Bøsserne spiser ved bålpladsen

Thylejren 1976: 2 mands-telt & fællestelt

Thylejren 1976: Scene fra bøsselejren

Plancheudstilling m. underskriftindsamling i august i anledning af hetzen mod bøsser i Montréal pga.
Olympiaden dér.
Vi lavede et tehus på Blågårds Plads på Nørrebro, tildels som solidaritetsaktion med Nørrebros Beboeraktion, der kæmpede imod saneringsplanerne for kvarteret. Vi var også senere med i aktionerne
mod nedrivning af en børneinstitution i Todesgade. Til sidst måtte vi dog opgive tehuset, dels pga.
manglende tilslutning, dels fordi det lå i en nedrivningsejendom og fordi det nærmest blev ”overtaget”
af sprittere fra kvarteret.
BBF’ere deltog i planlægningen af Mandeudstillingen i Huset.
Pædagoggruppen startedes i Thy, men gik senere i opløsning. Vi kikkede på undervisningen i seksuallære i skolen og andre steder, læste undervisningsmaterialerne kritisk osv.
Vi deltog i møder om seksuelle minoriteter på skoler, bl.a. på Frøbelseminariet 3.9.
I løbet af året blev der trykt meget materiale og spredt meget papir med tanker og oversættelser.
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Vi indlod os også i debat med ”frisindede” fremtrædende heteroseksuelle ved debatter og skolingsmøder i Bøssehuset.
I efteråret (december?) blev der holdt et seminar på Fyn. Det skal have været meget rart og hyggeligt
og mere præget af stor selskabelighed end megen faglighed og saglighed.
Ved juletid kaster BBF sig ud i showbranchen og opfører sit første teaterstykke, som er et krybbespil
over juleevangeliet. En stor succes, der bliver starten til meget teater- og festvirksomhed.

1977
Et uhyre aktivt år. Vi flyver og farer hid og did og lærer meget, både i homo- & heteroseksuel sammenhæng.
Året begynder med blokaden af Berlingske Tidende, som BBF deltog i sammen med den øvrige venstrefløj. Vi får tæsk og chikaneres, men det var en god aktion.
BBF’s teatergruppe optrådte i Det Røde Hjørne 25.1.
med stor succes. Succesen blev gentaget i Loppen
hvor vi arrangerede en bøssefest for alle.
BBF’s teatergruppe deltog i en fest i Den Grå Hal i
CA 19.3.
Vi deltog i CA-demonstrationen den 1. maj med slogans, bl.a. NED MED PIKIMPERIALISMEN.
Vi holdt det første seminar på Øgården i Bregninge i
Vestsjælland 9.-5.6. Her blev mandagsmødernes
struktur taget op til kritik, og det blev besluttet at forslå
at møderne i stor udstrækning skulle foregå som gruppearbejde.

Teater på Det Røde Hjørne

Deltagelse i årets Christopher Street-demonstration.
Bøsseseminar i Thy i juli, meget lignende dét i 1976, ca. 100 bøsser deltog. Dette år gennemførte vi
et storstilet undervisningsprogram i seksualitet for alle i Thylejren, under stor gruppeaktivitet. Bøsselejren afsluttedes med det berømte Lorteshow, der for alvor slog vores navn som teatermagere fast.
Den første Bøssekaravane rejste landet rundt i et par uger med teaterforestilling efter lange forberedelser hele foråret. Deltagerne lejede en bus og kørte over Fyn op gennem Jylland; undervejs opførtes
synge- og dansespillet om den evige undertrykte bøsse på de store
provinsbyers torve og endte i Thylejren, hvor teaterstykket opførtes.
I Esbjerg blev karavanen vist ud af byen.
Demonstration i Esbjerg mod politiets fremfærd under Bøssekaravanens besøg tidligere på sommeren, med den begrundelse at man ikke
ville have massagepiger i byen. 25 fisseletter tog af sted med 1000
obskøne kager, som de delte ud sammen med løbesedler om politiets
fremfærd. Modvilligt lod vi os drive bort af betjentene. Stor succes:
mange handlende kom klappende ud af deres butikker, og vi fik god
presseomtale.
En kedelig udløber af denne aktion var at én af deltagerne
havde ”solgt” historien til Ekstra Bladet, så politiet i forvejen vidste
hvad der skulle ske. Vedkommende blev senere på et Mandagsmøde
bebrejdet sin tåbelighed og blev ekskluderet.
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Deltagelse i den første store offentlige demonstration arrangeret af RFSL i Stockholm. Vi var de
eneste i make-up og dametøj og vakte stor opsigt. Til den officielle fest om aftenen i Medborgarhuset
blev vi vist ud; men Homosexuella Socialister arrangerede en fest i et kollektiv, hvor vi havde en
vidunderlig aften.
Stor støttefest for Seksualpolitik i Den Grå Hal, med 1500 deltagere. Optræden af teatergruppen Det
Gale Hold fra BBF, som senere blev til Bøssekoret. Bod med bladsalg, salg af proviant, musik, sang
og lysshow. Festen gav et overskud på 11.000 kr.!
Andet seminar på Øgården 9.-11. december med deltagelse fra hele landet. Her blev der bl.a. lavet et
flykapringsspil af én af arbejdsgrupperne: nogle bøsseaktivister kaprer et fly og kræver løsladelse af
alle homoseksuelle fanger. Fin idé!
Møder på skoler og seminarier, bl.a. på Krogerup Højskole i december.

1978
Året der var slået stort op fra starten, men faldt sammen før det rigtig kom i gang; dog ikke uden
betydelige hændelser.
I januar serie om bøsser i Ekstra Bladet ved Lizzie Bundgård. Det var en stor manifestation der løb
over 5 dage, og foregav at fortælle sandheden om bøsser i en række interviews. Serien blev fulgt op
af en kommentar af BBF med præcision af vores idéer og mål, en kommentar som bladet mærkelig
nok bragte uden at ændre et komma. Men de havde jo også fået en hel uges skandalehistorier.
Deltagelse i aktivitetsuge på CA med teatergruppen, deltagelse i afvigerhæren, seminar i Bøssehuset
i weekenden.
Vi besluttede at der skulle være konstant vagt i Bøssehuset, fordi CA var truet med nedlæggelse,
og 2 BBF’ere flyttede ind. Dette blev senere til et forsøg på at etablere et bøssekollektiv i huset,
hvilket dog udartede til alm. beboelse, en tilstand der varede til 1981/82 på godt (man kunne altid
træffe bøsser i huset) og ondt (af og til følte dem udefra at de kom til besvær).
Deltagelse i kommunalvalget i København, med Bøsselisten i
valgforbundet Valgborg. Det blev nægtet os at deltage under vores ”feministnavne”: Nelly Nylon, Wanda Liszt, Vulgerda Hansen, Gulnare Olsen osv. Vores krav blev fremsat i Regnbueavisen og i bladet København. Vi fik omkring 400 stemmer på programkrav som Op i røven med borgerrepræsentationen, Al magt
til lokalrådene og Flere natbusser.

Deltagelse i CA’s 1. maj demonstration. F-48 deltog i demonstrationen for første gang!

Bøsselistens & Valgborgs plakat for kommunalvalget

Deltagelse i et lands-bøsseseminar i Skanderborg, arrangeret af BBF-Århus. Seminaret afspejler en
stor forskel i livsstil mellem kontinentets og øernes bøsser: de første anser længe de sidste som
forlystelsessyge gæs.
Deltagelse i årets Christopher Street-arrangement ved teatergruppen. Årets arrangement var samtidig
F-48’s 30 års jubilæum, og der var fest i Nørrebrohallen.
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Lille, meget hyggelig bøsselejr på Anholt sammen med DNS. Også bøsser fra Tyskland deltog.
Thylejren var lukket pga. gulsot.

Lejren på Anholt 1978: Kris & andre studerer Ekstra Bladet

Lejren på Anholt 1978: Ole (Viola) slår pløkker i fællesteltet

Deltagelse i OOA’s march mod atomkraft. Vores slogan: NEJ TIL ATOMKRAFT – JA TIL
BØSSEKRAFT.
Stor bøssefest i Loppen på CA med musik af Søsterrock og Parkering Forbudt (orkester af teenagedrenge). Flere medlemmer af Lesbisk Bevægelse var med til festen; det var rart!
Deltagelse i møder på skoler o.l.
På et mandagsmøde beslutter vi efter diskussion at hente planker på en kommunal udgravning til
vores nye ”hems”. Samtidig vil vi gerne aktionere mod en løgnagtig og dybt krænkende artikel i
POLITIKEN, der påstår at små drenge sælges til rige amerikanere, der efter endt brug kvæler drengene
og kaster dem bort i plasticposer. Ved midnat besætter vi bladets redaktion og får gennemført et
dementi i form af en kronik om vores oplevelser af denne form for diskrimination. Derefter henter vi
flere kubikmeter planker til hemsen. En herlig bøsseaktionsnat!
I årets løb små interne fester i Bøssehuset på lørdage, som alternativ til bøssebarerne inde i byen.
Strikkeklubben startes. Det er en åben gruppe for socialt samvær, pludren, diskussion m.m. Gruppen
mødtes på skift hos deltagerne.

1979
Året med de sidste større udfoldelser i længere tid. Det begyndte ellers strålende.
Vi begyndte med at deltage i en natlig belejring af den svenske ambassade, i protest mod den svenske
regerings nedlæggelse af Christianias svenske søster Mullvaden i Stockholm. Belejringen udarter til
en storslået legen ét-tagfat med strømerne, og Mullvaden eksisterer ikke længere. Oh Sverige!
Seminar i april på Øgården. Et meget forrygende seminar, hvor det almindelige samvær blev dyrket
mere end de dybsindige diskussioner. Det gav kræfter til mere arbejde, bl.a. Bøssekaravane 2.
Sammen med F-48 arrangerede vi en demonstration (og en herostratisk berømt sultestrejke) ved den
iranske ambassade, i protest mod mordene på bøsser i Iran. Demonstrationen gennem byen var meget
visuel og magtfuld. Desværre er det også nogenlunde det sidste der sker i større sammenhæng, bortset
fra følgende:
Karavane 2 drager Jylland rundt med bus og opfører et ”skole”-stykke, med stor omtale til følge. I
lighed med sidste karavane blev der filmet under hele turen.
Karavanerne har været af stor betydning, både for dem der var med og for de bøsser der mødte
dem i de forskellige byer, hvor bøsser ikke er et hverdagssyn fordi de skjuler sig.
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Deltagelse i årets Thylejr.
På ny demonstration i Esbjerg, sammen med F-48, mod politiets
fremfart. En bøsse var blevet myrdet i Byparken, og under opklaringen af sagen blev så mange af byens bøsser, som kunne opspores,
afhørt og ført i kartotek, der ikke blev destrueret efter sagens afslutning. Det blev ellers afsløret (af morderen selv) at morderen var en
heteroseksuel udlænding.
Stor Bøssefilmfestival i Filmmuseet i november-december, arrangeret af en gruppe BBF’ere. En kæmpesucces med fulde huse.
I årets sidste måned var al BBF’s aktivitet ellers henlagt til Christiania, hvor vi deltog i ”Junkblokaden” der rensede fristaden for
hårde stoffer. I samme periode forsøgte vi at drive Rockmaskinen
som lørdags-tamtam for bøsser; men de store drømme blev aldrig
rigtig til noget, selvom meget uforlignelig underholdning og god
musik blev fremført.
Plakat fpr Bøssefilmfestivalen i 1979

1980
Forholdsvis let at beskrive: Det år hvor BBF begår kollektivt selvmord og arrangerer sin egen begravelse under festlige former.
Ingen arbejde og ganske trægt fremmøde. Det skal dog nævnes at flere gamle BBF’ere er aktive i
F-48 og påvirker det gamle forbund med BBF’s idéer.
Årets eneste aktion går ud på at overmale byen med homoseksuelle slagord. En sjov og festlig aktion,
der bl.a. efterlader Domkirken så overmalet som et offentligt pissoir, i smukke farver som børn ka’
li’ det.
Beboelsen i Bøssehuset er nu til mere skade end gavn og en kilde til strid og kævl. Efterhånden engagerer fristadens bøsser sig i andet arbejde, og ikke engang Christopher Street gider vi deltage i.
I 9-året for vores stiftelse nedlægger vi os selv og afholder vores begravelse som en dejlig fest.

1981
Vores 10-års jubilæumsår er et totalt flop, idet liget dårligt kan bevæge sig. Kun ganske få mandagsmøder i hele det år, og de har mere karakter af tilfældighed end af planlægning.
Den eneste synlige rest af BBF, foruden Bøssehuset, er Bøssekoret, der har fremgang og succes
netop i dette år. Og det er nu slet ikke så ringe (synes Viola).

1982
Et spøgelse går gennem Bøsseverdenen. Liget vågner og begynder igen at røre på sig.
I begyndelsen af året mødes en del sørgende efterladte igen
i Bøssehuset efter at det endelig er lykkedes at sætte en stopper for beboelsen af huset. Det første møde beslutter at nu
skal det fan’me være, og mandagsmøderne bliver igen regelmæssige. Vi beslutter at danne en direktion og foranstalte kæft, trit og retning. Dette viser sig dog unødvendigt,
idet savnet af BBF samler en bunke alvorligt arbejdende fisseletter, for hvem det arbejdende anarki ikke er ukendt.
Årets første aktion skulle have været en kulturfestival i Bøssehuset, men blev i stedet til den berømte Bøsserup Pige-
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garde, der blev ét af højdepunkterne i det københavnske Karneval.
Bøssekoret får hårdt brug for et teater og bygger sammen med en række mandagsmøder scenen i
Bøssehuset, en arbejdsaktivitet der sætter gang i brugen af huset.
I juni-juli opfører koret så det sensationelle Melodi Grand Prix, der sætter byen på den anden ende.
Det Gamle Bøssehus har aldrig i sin lange historie været så besøgt: op mod 100 mennesker hver aften
i 10 dage! Det giver blod på tanden og lægger grunden til de ugentlig tilbagevendende lørdagsaftner
i Bøssehuset. Og dermed opfyldes den gamle idé med Rockmaskinen.
På sommerens ølejr for bøsser på Rugård Strand beslutter en gruppe bøsser at de mangler et levende
BBF. De indkalder til møde i Bøssehuset, uvidende om at BBF stadig lever og uden at informere det
altbestemmende Mandagsmøde. Derved bliver et ellers velbesøgt re-etableringsmøde noget kaotisk
og uoverskueligt frustrerende for de fleste. Trods dette bliver resultatet grundlæggelsen af De Lyserøde Pantere, af vittige hoveder også kaldet BBF’s ungdomsafdeling. DLP er i løbet af sine første
måneder blevet til et aktivt arbejdende faktum i BBF med ugentlige møder, og de er mødre til novemberseminaret og til Finlandsaktionen, der bliver planlagt til december.
Lørdag i Bøssehuset. Fra juli har der hver lørdag været fest i Bøssehuset med optræden og servering.
I bestræbelserne på at skabe et alternativt sted at mødes under rare former, har lørdagene udviklet sig
til at være hjemme hos bøsserne i deres egen dagligstue, og besøgstallet er i stadig stigen. En ting der
længe har stået på ønskesedlen er dermed gået i opfyldelse, den foreløbige prik over i’et i et fantastisk
lovende år. Et berigende år at være bøsse i.

1983
Lørdagsaftnerne og teateraktiviteterne fortsætter. Bøssehuset udvikler sig til en virkelig bøssekulturfaktor, som der ikke findes mage til i andre lande!
I juli drager Bøssekaravane 3 af sted på sædvanlig vis, og den ender efter rundtur i den danske provins
i årets Thylejr.

Dagligt liv i Bøsselejren i Thy 1983

Bøssekaravanen ankommer til Thy 1983

Skurvognen i Bøsselejren i Thy 1983

Martin i Bøsselejren i Thy 1983
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Bøsselejren i Thy, som er præget af den nye punk-generation, og De Lyserøde Pantere, er vistnok
den sidste BBF’ere – nye som gamle – deltog i. Vi havde et provokerende slogan: Vi véd at alle mænd
er bøsser, som nogen tog os meget ilde op. Men det er jo dog så sandt som det er sagt! 2 af veteranerne
havde pga. erfaringer med det barske klima i det nordenfjordske lejet en skurvogn, som hele den lille
bøsselejr sad og skuttede sig i når blæst og regn fejede gennem kniplingerne i det ellers så yndige
bøssetelt på ”Den Sorte Firkant”. Vi havde det ellers herligt og kom godt ud af det med de nye punkere,
hvoraf de mest udholdende i sommerens løb forvandlede sig til rigtige Thy-indianere. En pragtfuld
oplevelse!
Det år berørte vi så småt emnet om den nye ”bøssecancer”, der senere kom til at hedde AIDS. Den
gang var vi lidt skeptiske; vi var i tvivl om det nu var noget der virkelig fandtes eller det var noget
heteroerne havde fundet på fordi vi havde fået tilkæmpet os for mange civile rettigheder. Vi var ikke
helt overbevist om at det var alvor, og vi var imod den skræmmekampagne som Forbundet af 1948
havde medvirket til.
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
Det er så hvad vi foreløbig har fået skrevet ned. Vi fortsætter nok en dag, når vi har fået samling på vores righoldige
arkivmateriale. Alle bidrag til udfyldning af huller eller udbedring af fejl i denne beretning og til videreførelse af
BBF’s krønike er mere end velkomne!
Forfattere: Jens Henriksen (Fru Henriksen) (1971-75), Ole Kongsdal (Viola) & Sven Omann (Wanda) (1976-78),
Sven/Wanda (1979-82), afslutning om 1983: Ole/Viola. Hele materialet er redigeret af Viola/Ole i juni 1991, i
anledning af BBF’s 20 års-jubilæum, i fuld forståelse med Wanda/Sven. Den seneste tilføjelse om AIDS er skrevet
af Kris Tofte/Lille So. – Portrætter herunder:

Jens (/Fru) Henriksen

Ole Kongsdal/ Viola

Sven Omann/ Wanda

Kris Tofte/ Lille So

Fra BBF’s 10 års jubilæum i Bøssehuset

Flere billeder 
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Flere billeder:

Stonewall Inn, Christopher Street,
New York

Demo på Strøget 27. juni 1971 efter Christopher Street Liberation Daymødet i F-48’s lokaler Maritime

Finn Mikkelsen & Vagn Christensen i filmen “Homofile” af Chr. Hartkopp

Fra Thylejren sommer 1976: Skilt med teksten ”Bøsse er skønt. Til festen i
dag kan I se det, og i morgen kan I selv bekræfte det”. Desuden (på de små
skilte, på forskellige sprog): ”De forlader nu den heteroseksuelle sektor”.

Plakat for BBF’s første danseaktion
16.10.1971

Ole Kongsdal i Fælledparken sommer 1971 med hjemmemalet T-shirt

Fra Thylejren sommer 1976: BBF’erne Sven/Wanda & Ole/Viola lakerer negle
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