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Bittersøde Eros - Sapho nyoversat til dansk
Vi ved meget lidt om den historiske Sapho. Hun levede i slutningen af det 7. århundrede f.v.t. i Mytilene, hovedbyen
på Lesbos, og blev sandsynligvis omkring 55-60 år gammel. Hun var født ind i en velhavende, aristokratisk familie,
som af politiske grunde blev tvunget i et 10 år langt eksil på Sicilien, men siden vendte tilbage til Lesbos. Det er sådan cirka det, vi ved. Resten er gætværk. I hendes egne digte er hendes navn skrevet Psappho (tUanQul).
Sapho var kendt og beundret over hele den antikke verden, både i sin samtid og i de efterfølgende århundreder.

Platon kaldte hende'den 1.0. muse'. Hun blev udvalgt af alexandriske lærde som en af antikkens nikanoniske digtere, og mens Homer blev kaldt 'Digteren' med stort D, blev hun kaldt'Digterinden'. Hun gav os udtrykket - og idden
om - den 'bittersøde kærlighed', der kan 'stikke som en bi'. Mange af hendes kærlighedsdigte henvender sig til kvinder og er også tydeligt skrevet af et kvindeligt jeg (det kan bl.a. ses af grammatikken).
Sapho menes at have skrevet omkring 10.000 linjer lyrik i sin levetid. Desværre er kun omkring 650 linjer bevaret.
Der findes kun 6t komplet digt, resten er fragmenter. lnden for de seneste ti år er der dog fundet nye fragmenter.
Digtene er nyoversat i 2018 af Panagjota Goula og udgivet på forlaget Multivers. Det lille hæfte kan købes for 65 kr.

Fragment 94:
Athis vendte oldrig tilboge til mig
leg ønskede ot dø
do hun gik hulkende bort
og blondt meget ondet sogde:
"Ak Sopho, det er så ulykkeligt!
leg sværger, ot jeg forloder dig modvilligt."
Så sogde jeg farvel, gå nu og vær glod
men du må ikke glemme, hvor meget jeg hor elsket dig.
Skulle du det, så vil jeg minde dig om
hvor skønt vi havde det
hvor ofte du hor ligget ved min side
bekronset med violer
og flettede holsbånd af forårsblomster
om din sorte hols
Hvordan du i kongelige solver og myrro
hoi ligget på det bløde leje
og slukket dit begær blandt unge piger.
Og der var ingen dans, fest
eller leg på stronden, hvor du ikke vor med
Og ingen hellig lund
som ikke gov ekko of vores sang.

Referat af
Generalforsamling i Støtteforeningen LGBT Danmarks Bibliotek 20. marts 2OL8 kl. 20.00
Støtteforeningens formand, Bengt Olson, bød velkommen og forestod
1: Valg af dirigent og referent
Sanne Juhl valgtes

til dirigent og B}arne Stavnshøj til referent.

Sanne Juhl konstaterede, at indkaldelsen var udsendt med den foreskrevne frist på 3 uger, og at generalforsamlingen

dermed var lovlig indkaldt. Herefter gav hun ordet til Bengt Olson for
2: Bestyrelsens beretning
Den skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Hertil tilføjede Bengt, at Støtteforeningens årlige
pjece, Nye BøEer, numrene fra1998 til 2016, nu er blevet indbundet, ligesom Støtteforeningens tematiske boglister
fra 1996 til 2017 .l den skriftlige beretning nævnes det, at Homotropolis 2015-2017 og MIX Copenhagen 2OL5-2O17
står for at skulle indbindes; det er nu sket, ligesom det er tilfældet for Out & About 2017. lndbinding koster ca. 1.000
kr. pr. bind.

Beretningen blev godkendt uden afstemning.
3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Gert forelagde det reviderede regnskab for 2017 .lndtægterne bestod af kontingentindbetalinger og støttebeløb, i alt
7.55L,23 kr. Udgifterne bestod af '1..316,25 til indbinding og 3.530 kr. til intkøti af en større mængde regnbuefrimærker; portoen for et almindeligt brev er desværre steget med en krone, men der er "basisporto" (8 kr.) til mange forsendelser endnu. Herudover er der mindre udgifter til hjemmeside og servicegebyr (bank), men ingen til bogindkøb, da LGBT Danmark i2Ot7 stod for denne udgift (for første gang i mange år). Resultatet er et overskud på
2.797,98 kr. (mod et u nde rsku d på 3.496,7 4 kr. i 201,6).
Pr. 31. december 2OL7 var StØtteforeningens kassebeholdning 53.808,09 kr.; iflg. generalforsamlingsbeslutning kan
der af foreningens formue til støtteformål (fx indbinding og bogindkøb) kun disponeres over det belØb, som overstiger de 30.000 kr., der er afsat til evt. sikring af bogsamlingen i tilfælde af LGBT Danmarks nedlæggelse.

Regnskabet blev godkendt uden afstemning og med akklamation.

4: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev som foreslået af bestyrelsen fastholdt på 100 kr. pr. år.
5: Forslag fra medlemmer
Der var indkommet et forslag om, at kommunikationen med medlemmerne i højere grad skulle ske med elektronisk
post.
Generalforsamlingen tilsluttede sig dette forslag, og næste Nyhedsbrev vil indeholde en opfordring til medlemmerne
om at indsende mailadresser med henblik på dette. [På et efterfølgende bestyrelsesmØde kom det dog frem, at boglisterne med indscannede forsider af ophavsretlige grunde ikke kan udsendes elektronisk.l
5: Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslog genvalg af Bengt, Bjarne, Eva, Gert og Sanne til bestyrelsen samt Hilde som suppleant. Alle var
villige til genvalg og valgtes som foreslået.
7: Valg af revisor
Lars Bo L. Hansen genvalgtes som foreslået og med akklamation.

8: Eventuelt
Det blev nævnt, at StØtteforeningen i 2OL9 kan fejre 25-års jubilæum. Der fremkom forslag om, at jubilæet kunne
markeres med - mindre og billige - arrangementer. Det blev overladt til bestyrelsen at forestå dette.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen kl. 20.45 og takkede for fremmødet.
Bjarne Stavnshøj

