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Bengt bød velkommen og forestod

1: Valg af dirigent og referent
Sanne valgtes til dirigent, og Bjarne til referent.

Sanne konstaterede, at indkaldelsen var udsendt med
den foreskrevne frist på 3 uger, og at generalforsam-
lingen 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 Støtteforeningen i år
ikke blot som vanligt havde fået indbundet tidsskrifter,
men også et antal ældre bøger, som pga. dårlig lim-
ning var ved at falde f ra hinanden. Det drejer sig om
fire (pornografiske) bøger {ra forlaget Svea (Robert
Gay: Bøsseliv i København og Trækkerdrenge, Ludvig
Malmsten: Bøsser og bøsserinder og Charles Queens:
Farlige drengebekendtskaber) samt Sigurd Wåle:
Sandheden nr. lll (duplikeret hæfte).

Beretningen blev godkendt uden afstemning.

3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Gert forelagde det reviderede regnskab lor 2015. Drift
af hjemmeside er en ny udgift iforhold tiltidligere, den
beløber sig til 21 3 kr.lår for sitet og domænet. Pofto er
en stor udgift, men vi lægger vægt på at udsende ny-
hedsbreve osv. i papirform, også ud fra det hensyn, at
de fleste af medlemmerne befinder sig i de ældre år-
gange. Til gengæld fyldes kuvefterne hver gang så
meget som muligt, fx med en bogliste.

Servicegebyret er fastholdt på 300 kr. pr. år og inklu-
derer diverse kontoudtog osv. på papir - til stor glæde
for revisor.

Årets resultat er et lille overskud på 160,52 kr. Ved ca.
50 medlemmer løber foreningen rundt med mulighed
for at støtte Biblioteket med indbindinger og bogkøb.
Biblioteket modtager en del af årets relevante danske
bøger direkte fra forfatterne eller forlagene, nogle gan-

ge som resultat af en henvendelse f ra Bibliotekel. Øv'
rige bøger indkøber Støtteforeningen så vidt muligt -
helst antikvarisk eller på tilbud.

Regnskabet blev godkendt uden afstemning.

4: Fastsættelse af kontingent
Der foregik en længere debat om, hvorvidt det ville
være rimeligt at hæve kontingentet. Bestyrelsen me-
ner, at en stigning skal begrundes med et konkret pro-
jekt. På den baggrund blev kontingentet som foreslået
af bestyrelsen fastholdt 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 interessen for foreningens pjecer -
da der jævnligt må suppleres med nye eksemplarer,
må de siges at være efterspurgte. Der blev ligeledes
spurgt til lånerlallet - det er svingende, men stabilt. Ud
over lånere bliver Biblioteket besøgt af mange, som
bruger det til studieformå|, fra folkeskole- til universi-
tetsniveau, senest bl.a. af en dansklæsende tysk for-
sker.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og
takkede for fremmødet.
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r, men hvad med Patricia selv?
Et homoblik på forfatteren bag filmaktuelle Carol

Bogen udkom første gang i 1952 under pseudonymet
Claire Morgan og med titlen Ihe Price of Sa/t I littera-
turens verden dikterede tiden, at alle, der var "på den
forkefie side" af heterohegnet, var dømt til at ende på
en psykiatrisk anstalt, eller alternativt drukne sig i

swimmingpoolen, hvis de stadig ikke efter utallige hel-
bredelsesforsØg var i stand til at vende retningen på
deres seksualitet den rette vej. Men lhe Price of Salt
endte helt tidsatypisk lykkeligt for det depraverede
kærlighedspar og solgte i over 1 mio. eksemplarer i

paperbackudgaven, som udkom året efter.

Anden gang, bogen udkom, var i 1 990 under fodatte-
rens rigtige navn: Patricia Highsmith og nu med titlen
Carol, og lige siden har verdens lesbiske spurgt sig
selv, om grunden tilførsteudgavens pseudonym kunne
være, at bogen byggede på noget selvbiografisk, altså
om Highsmith selv kunne være lesbisk?

I anmeldelser og pressemeddelelser i forbindelse med
f ilmatisering en af Caroler det nok ikke gået hen over
hovedet på en eneste kvinde med et godt øje til andre
kvinder, at de to hovedpersoners første møde i vare-
huset Bloomingdale's faktisk bygger på en virkelig
hændelse. Her var den kun 27-årige Highsmith nemlig
i 1948 ansat som juleassistance, da det skæbnesvang-
re møde med en noget ældre og sofistikeret udseende
kvinde på udkig efter en dukke til sin datter fandt sted.

Hvad, der imidlertid ikke er blevet gjort så meget ud af,
er, at Highsmith arbejdede i varehuset for at få råd til
sine (førnævnte) terapeutiske "omvendelses" timer,
hvis formål det var at få hende til at falde lidt mere
naturligt i armene på sin mandlige tilbeder, forfatteren
Marc Brandel. De forudgående terapitimer må imidler-
tid betragtes som noget nær spildte, for Highsmith
noterede sig ikke blot den blonde kvindes adresse
(som hun havde f ra salgskvitteringen), hun stalkede
hende endda til den velstillede bydel, hvor kvinden
boede med sin mand og datter; ikke for at mødes, men
for at observere. Her måtte Highsmith imidlertid opgive
sit forehavende, da hun følte sig for eksponeret i de
fine omgivelser, relativt fattig som hun var på det tids-
punkt. Dog mente hun, at hun havde fået et kort glimt
af genstanden for den intense interesse bag ruden af
en forbipasserende bil. Hvad Highsmiih derimod ikke
vidste (og aldrig fandt ud af) var, at Mrs. Kathleen
Senn Richardson, som den tilbedte hed, udover at
være stærkt alkoholiseret også adskillige gange havde
været ude og inde af psykiatriske hospitaler og endte
med at tage sit eget liv i en garage kun 4 måneder
efter Highsmiths forgæves stalking i 1951.

Men betød det så, at Highsmith var lesbisk? Af hendes
egne efterladte notater, som bogen The talented Miss
Highsmith af Joan Shenkar (St. Martin's Press, 2009)
bygger på, afsløres det, at hun iforbindelse med sit
terapiforløb var blevet tilbudt en støttegruppe, primært
bestående af gifte kvinder... med homoseksuelle ten-
denser (!). Og ja, pengene til terapi må endegyldigt

anses for at være givet dårligt ud, for Highsmith note-
rede i den forbindelse i sin dagbog:"Perhaps I shall
amuse myself by seducing a couple of them".

Patricia Highsmith, som hun så ud på udgivelsestidspunktet, til
venstre - og en al de første udgaver af hendes roman til højre.

Men selv om hun fra 4O'erne til 7O'erne var en del af
først New Yorks dernæst Paris' skjulte homoseksuelle
undergrundsmiljø, forblev Highsmith i skabet. Fortielse
udgjorde fundamentet i hendes liv, og på andre områ-
der end at skjule sin seksualitet har forlielsen vist også
været nyttigt, for af notaterne fremgår det, at det tilsy-
neladende ikke var vanskeligt for hende at have hele
tre forhold kørende på samme tid, stik den!

Eller The Price of Sa/t udgav Patricia Highsmith 20
romaner og 9 novellesamlinger, som hun vandt flere
litterære priser for, men Carolvar den eneste bog i

hendes forJatterskab, der ikke byggede på et kriminelt
plot, og selvsagt den eneste bog med en eksplicit ho-
moseksuel kærlighedshistorie.

I årtier benægtede Highsmith rygterne om, at hun hav-
de skrevet The Price of Salt, men i 1990 gik hun som
nævnt med til en ny udgave - under eget navn, hvori
hun i efterordet forklarede, at hun oprindelig havde
besluttet at udgive under pseudonym, bl.a. for at hen-
des læsere ikke skulle associere hende med homo-
seksuelle emner.

Men hvor bogen var ungdommelig og optimistisk, var
Highsmith nu selv blevet en utilnærmelig 69-årig
gammel kvinde. Hun tilbragte sine sidste år i Schweiz,
hvor hun døde alene i 1995, 74 år gammel. Bag sig
havde hun et hav af forhold til kvinder, men ingen, der
varede over et år.

Eva Serner
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