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Referat af
Generalforsamling i Støtteforeningen LGBT Danmarks Bibliotek22. marts 2015 kl. 15

Bengt bød velkommen og forestod

1: Valg af dirigent og referent

Sanne valgtes til dirigent, og Bjarne til referent.

Sanne konstaterede, at indkaldelsen var lagt i post-

kassen den 24. februar 2015, og at generalforsamlin-
gen dermed var lovlig indkaldt. Herefter gav hun ordet
til Bengt for

2: Bestyrelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt sammen med

indkaldelsen. Bengt tilføjede, at den nye hjemmeside
var blevet yderligere fcrbedret, idet links nu åbner: i et

nyt vindue i stedet for som tør at åbne i samme vindue.

Beretningen godkendtes uden afstemning.

3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet

Gert forelagde det reviderede regnskab tor 2014. Støt-
teforeningen havde i2014 55 betalende medlemmer.

Udgifterne omfattede som sædvanlig indbinding og

indkøb af bøger. Dertil kom etablering og drift af
hjemmeside, en udgift foreningen ikke tidligere har
haft. Den årlige udgift er 168 + 45 kr.

Udgifter til porto og kuverter svinger i forhold til antallet
af udsendelser, 3-4 pr. år. Boglister osv. lægges op på

hjemmesiden, men udsendes også til medlemmerne
pr. brev. Trods udgiften fastholdes brevene, til gen-
gæld fyldes kuvefterne hver gang så meget som mu-
ligt.

Banken koster 25 kr./måned.

Årets resultat er et overskud på 3.894,14 kr. Det gode

resultat skyldes især en stor donation på 2.000 kr. i

forbindelse med generalforsamlingen i 2014, men og-
så at der kun er indbundet 6t bind tidsskrifter (Out &
About).

Regnskabet blev godkendt.

4: Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev som foreslået af bestyrelsen fast-
holdt på 100 kr. pr. år.

5: Forslag fra medlemmer

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

6: Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslog genvalg af Bengt, Bjarne, Eva,

Gert og Sanne til bestyrelsen samt Hilde som supple-
ant. Alle var villige til genvalg og valgtes som foreslået.

7: Valg af revisor

Lars Bo L. Hansen genvalgtes som foreslået.

8: Eventuelt

Der blev spurgt til en almindelig dag i biblioteket, hvor
mange besøg er der fx pr. gang. Bengt svarede og

fremviste besøgsstatistikken og forklarede, at der er
mange studerende, både fra gymnasier og unlversite-
tet, blandt de besøgende. De to, der passer biblioteks-
vagterne, er begge pensionister; i Støtteforeningen og

biblioteksgruppen er aldersspredningen større. Der

kommer et-to nye medlemmer i Støtteforeningen pr.

år. Den blev som bekendt stiftet i en nødsituation, men

støtter nu også driften af LBGT Danmarks bibliotek.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen kl.

15.32.

Bjarne Stavnshøj



Den mærkelige og gådefulde Leif Rovsing

Det er sundere, at unge mænd står i forhold til hinan-
den end til kvinder, da de derved undgår kønssyg-
domme. Homoseksualitet er smukt, rent, hygiejnisk og

æstetisk, og det er kun uvidenhed, som får nogen til at
se homoseksualitet som forkeft og perverst. Det fØrste

udsagn er, ud over at være forkert, tydeligt misogynt
og sexistisk, men bortset fra det vil holdningerne næp-
pe udløse andet end et, måske lettere undrende skul-
dertræk.

Da de blev udtalt, på et udvalgsmøde i DBU den 21.

april 1917, var der imidlertid ingen, der trak på skulde-
ren, tværtimod blev de opfattet som en voldsom pro-

vokation. Set på afstand er det også svæft at forstå, at

manden, der f remsatte udtalelserne til sit forsvar, har
kunnet tro, at han kunne tjene sin sag på denne måde:

Den store Sædelighedssag 1906-07 og Militærskanda-
len i 1911 var blandt de mest omtalte af de adskillige
skandalesager, der i det foregående tiår havde udstillet
den almindelige moralske afsky for homoseksualitet og

(mandli ge) homoseksuelle.

Manden, som forsvarede sig, var Leif Rovsing (1887-

1977), på det tidspunkt en af Danmarks bedste tennis-
spillere. Han var årellør blevet bedt om at trække sig

fra sin klub og om ikke at deltage iturneringer i Norden
på grund af et tilfælde, hvor han skulle have forsøgt at

forløre en 18-årig mand. Da han i klubbens, B. 93's
øjne ikke overholdt de opstillede betingelser, blev eks-
klusionen forelagt DBU, som stadfæstede og skærpe-
de den: En mand, som ikke blot var homoseksuel, men
også prædikede dens velsignelser, havde efter DBU's
opfattelse ingen plads i dansk idræt, hvor de anså ham

for en alvorlig fare for ungdommens moralske og fysi-
ske sundhed. Sagen kørte frem og tilbage de følgende
år, men i 1928 gjorde en dom i Øslre Landsret en ende
på den, og Leif Rovsing f ik aldrig lov til at spille tennis i

dansk klubregi.

Rovsing udtalte en gang, at "tennis er mit liv", og da

han var en yderst velhavende mand, sørgede han på

storslået vis for, at eksklusionen fra de københavnske
tennisklubber ikke kom tilat betyde, at han måtte give

afkald på sit elskede spil: Han fik simpelthen bygget en

f ornem tennishal, et "Verdens Sports- Etablissem ent",

som stadig kan beundres på Rygårds A116 i Hellerup,
og stiftede samtidig Dansk Tennis Club. Hal og klub
ejes og administreres af Dansk Tennis Fond, som Leif
Rovsing testamenterede sin formue til, og som blandt
sine fundatsbestemte formål har nedbrydelsen af for-
domme.

Rovsings personlige baggrund var usædvanlig. Han
var søn af en ugift tjenestepige og kunne som sådan
se frem til et liv i fattigdom. lmidlertid blev han som
halvandetårig adopteret af grosserer Elif Rovsing,
sandsynligvis hans biologiske far (bemærk også lighe-
den mellem de tos fornavne), og da denne døde, gjor-

de arven Leif økonomisk uaf hængig som 22-årig. Den
økonomiske uafhængighed og den usædvanlige fami-
liebaggrund er måske en del af forklaringen på, hvor-
dan han har kunnet tro, at han kunne klare f risag ved
at skønmale mandlig homoseksualitet: Han følte sig
højt hævet over det øvrige samfund og dets regler,

samtidig med at han tydeligvis aldrig rigtig forstod,
hvor voldsomme reaktioner det kunne udløse, når han

demonstrerede sin foragt for de samme regler.

Leif Rovsings foragt for, hvad samfundet i almindelig-
hed måtte finde passende, ses måske tydeligst i I Tro-
pesol og Måneskin (1959; den kan lånes på LGBT
Danmarks bibliotek). Her fortæller han ikke blot indgå-
ende om sine forhold til purunge drenge på Bali (hvor

han opholdt sig flere gange i 1930'erne), men bringer
også nøgenbilleder af sig selv. På Bali hentede han i

øvrigt også inspiration tilen del af udsmykningen isin
tennishal.

I 2O12 udgav Dansk Tennis Fond på forlaget Rhodos
Ren6 Kurals bog Out! - om Dansk Tennis Club og

tennisspilleren Leif Rovsing. Rækkefølgen i undeditlen
er ikke tilfældig, Ren6 Kural er arkitekt, og det er hal-

len, der er bogens udgangs- og omdrejningspunkt. Det

er også i redegørelsen for hallens bygningshistorie og

dens arkitektoniske forudsætninger, at fodatteren er
stærkest, mens han i de biografiske og seksualhistori-
ske afsnit er mere på udebane. Helt galt går det i en

note om "homoseksualitet" i det antikke Grækenland,
hvor han overtager en stærkt heteronormativ fotlolk-
ning af spørgsmålet fra en oversætter af Platons Sym-
posion og bruger den til at tilbagevise Flovsings syns-
punkter. Det er usædvanlig klodsede krumspring over-
sætteren foretager for at bortforklare den antikke græ-

ske "homoseksualitet", så man kunne synes, at Ren6
Kural burde have undret sig og ikke henholdt sig til en

enkelt forsker. Men det er en spændende og oprØren-

de historie, han kan fortælle i den meget smukt tilrette-
lagte og udstyrede bog, så man hænger som læser på

- og ville bare ønske at få endnu mere at vide om den

mærkelige og gådefulde Leif Rovsing.

Bjarne Stavnshøj


