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Axel Axgil hor forlodt os

"Modtog min sidsie
kcerligste hilsen"
skrev Axel i det
brev, hvor hon
meddelte, ol hon
hovde forlodt den-
ne verden, og som

blev sendt ud efter
hons død den 29.
oktober 201 l. Hon
blev imponerende
96 år. I brevel øn-
sker hon biscettelse i

dybeste stilhed og
uden hø[tidelighe-
der of nogen orl,
og Axels urne blev

nedsot på grovstedef Regnbuen på Assisiens Kir-
kegård ved en enkel ceremoni.

Regnbuen, der er et fcelles grovsted for homosek-

suelle, hovde Axel selv vcErel en of initiotivtoger-
ne til. Hon vor i det hele loget en ivcerkscetier, og
mest of oh er hon kendt for stiftelsen of Forbundet
of 1948, senere koldel Londsforeningen for Bøsser

og Lesbiske og nu LGBT Donmork, men monge
ondre iing hor hon også sol i gong eller vcerei
med til ot skobe.

I begyndelsen of 1980'erne blev LGBT Biblioteker
opreltet under novnet Bibliotek og Arkiv, og her
vor Axel med til ol få gong i indsomlingerne of
orkivmoteriole. I monge år deltog hon oktivt i

orbeider med orkiveringen of vcerdifulde privote
somlinger og foreningspopirer. Arkivet blev efter-
hånden selvstcendigl orgoniseret i Londsforenin-
gen, og nu er del overdroget til Rigsorkivel.

LGBT BIBLIOTEKET

Do Axel i sin tid flyttede fro Regstrup til Volby,
hvor der vor mindre plods til opbevoring, gov hon

bøger og indbundne tidsskrifter til Biblioteket. Og
detle hor gentoget sig nogle gonge i onledning of
oprydning i orkiv og bogsomling på den senere
odresse i sydvestkvorleret.

Vi hor med Axel misiet et lrofost medlem i Støtie-
foreningen. Hon deltog i den stiftende i generol-
forsomling i foråret 1994, og hon holdt kontokien
ved lige og sendle bl.o. iulehilsener til bestyrelsen
med tok for orbeidet med bevorelse of Bibliote-
kels vcerdier.

I 2001 henvendte Axel sig med spørgsmålei, om

Støtteforeningen ville vcere medvirkende til oi
bevore Helmer Fogedgoords homofile bogsom-
ling. Selvfølgelig ville vi det, og Axel to§ flere
gonge iil Rudkøbing, hvor Helmer do vor på ple-

iehiem, og hon lovede lister over somlingen, der
blev holdt møder om sogen, og hon sørgede til
sidsi for, oi bøgerne kom til Københovn.

I onledning of Axels 90 års fødselsdog frobod
hon sig gover, og i sledet for bod hon eventuelle
givere om st belcenke Støiteforeningen med pen-
ge. Del vor megei smukt formidlef. og der kom

over 3.000 kr. ind på foreningens konlo od denne
vei.

Axel hor besleml i sit testomente, oi hons bogsom-
ling skol gå lil et homofih bibliotek, og LGBT Bibli-
olekei hor lige modtogel bøgerne. Tidsskriftsom-
lingen vil også blive ofhenlet, mens hons monge
popirer og korrespondoncer vil gå til Rigsorkivet.

Bengl Olson
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Den longe qfsked

Den engelske forfotter Alon Hollinghursts seneste romon, Ihe
Sironger's Child kom den 24. iuni i år, hons første efter Ihe
Line of Beauty, som udkom og modtog Mon Booker-prisen i

2004. Året efier blev den som den første of hons romoner
oversot til donsk som I skønhedens ijenesle. I 2O12 vil The

Slronger's Child følge under titlen Den longe ofsked.

Alon Hollinghursts romoner kon olle, med undtogelse of den
korte lhe Spell (nr. 3 i rækken), lceses som historiske romoner.
De io førsle. Ihe Swimming-Pool Librory og The Folding Stor,
forløber begge i to spor, historie og nutid. I lhe Swimming-
Pool Librory lro I 988 kon også nutidsdelen siges ot Yære
historisk, idet den skildrer "the lost summer of its kind ihere
wos ever to be", det vil sige den sidste løsslupne periode,
inden oids-epidemlen for olvor brød ud. I skønhedens lpnesle
er enklere bygget op og skildrer høidepunktet, eller måske
snorere lovpunktet of Thotcher-perioden med den unge bøsse

Nick Guest som iogttoger of og deltoger i lølerne - lndtil hon

må betole prisen"

I Den longe ofsked er tidsperspektiyet bredt ud, det første of
de i olt fem longe ofsnit (originolen er på godt 560 sider)
foregår i I 9l 3, det sidste i 2008. I forbindelse med udgivel-
sen hor Hollinghursl i interyiew udtolt, ot hon ikke længere
betrogter sig som "goy wrller", og de megei detolierede
skildringer of bøssesex, som korokteriserede de tidligere
romoner, er do også forsvundet, ligesom de førsie romoners
næsten entydige nutidsfokus på bøssemiliøet er blevet ofløst
of en bredere somfundsskildring. Alligevel er den mondlige
homo- og biseksuolitet ollestedsnærværende også i Den longe
ofsked, ikke blot hos en stor del of personerne, men også som

en temotisering of udviklingen i de måder, det hor været
muligt ot leve (homolseksuoliteten på, fro den fuldstændige
usynlighed i I 9l 3-ofsnittet til åbenheden og de registrerede
portnerskober i 2008"

Men romonens hovedtemo er dens drilske udforskning of
erindringen og dens upålidelighed" I første ofsnit er den
purunge George hjemme på besøg fro universitetet og hor
medbrogt sin ven - og elsker - Cecil, odelig, digier og stu-

dentikos norcissist. For George er der tole om den store kær-
lighed, som hor trukket hom ud of hons skol, om ikke ud of
skobet - det loder sig ikke gøre i I 9l 3. Cecil er derimod

gonske vist seksuelt betoget of den uskyldige George, men

hqn hor i weekendens løb, tyder det på, hoft gong i både
husets tienesiedreng, den lidr celdre noboungkorl og Georges
lillesøster Dophne. Og det digt, som Cecil skriver på, tilsyne-
lodende med George som modtoger og i hvert fold med
softige homoerotiske possoger, ender hon med ot overrcekke

- i en possende purgeret version - til Dophne som lok for
besøgei.

Dette digt, belitlet fwo Acres efter Georges og Dophnes
borndomshjem, bliver lcesebogsstof, do Cecil få år senere er
foldet i l. verdenskrig og opnår stotus som, obsolut mindre,
klossiker.

De følgende fire ofsnit hor hver iscer nye hovedfigurer, men

Cecil, hons digt og hons digterstotus dukker konstont op, og
tvetydighederne og fortielserne omkring digtet og dets op-
ståen bliver mere og mere intenst udforsket som ofstonden til
offottelsestidspunktet øges, og de Involverede personer får
leveret deres egne, upålidellge. versioner of, hvod der egeni-
lig skeie. lronisk nok loder forfotteren den version. der mest

ligner, hvod lceseren hor mødt i første ofsnit, være den, som

George, nu i høi grod befriel for sine livslonge hemninger of
en fremskreden demens, leverer til en ung biogrofiforfotler -
mens hon loder sin ene hånd glide længere og lcengere ned
od den unge monds ryg.

I modsætning til romonens personer får lceserne. hvis de er
opmærksomme, svoret på monge of historiens små gåder i
løbet of romonen. Men Hollinghursi mener det olvorligt, ot vi

oldrig kon få den sonde version, så heller ikke læserne får
olle svor, fx røbes Cen præcise føCsel:doto, som kunne ofgø-
re et i romonen omdiskuteret fodderskobsspørgsmå1, oldrig,
og slulningen, som gonske vist åbner helt nye perspektiver,
der giver læserne en onden forståelse of tidligere forløb,
åbner i longt høiere grod for nye gåder og trcekker fuld-
stændig iceppet væk under ethvert håb om ot kunne opnå en

udtømmende og obiektiv forståelse of fortiden. Som næsten

oltid hos Hollinghurst er sluiningen følelsesmæssigt trøstesløsr

"Alt goor i Bøtten", som H. C. Andersen siger i lonle fondpine.

Kort sogil Endnu en fremrogende romon fro Alon Hollinghurst,
som de donske læsere, ikke mindst læserne of dette nyheds-
brev, kon se frem til ot stifte bekendlskob med i det nye år.

Ejorne Sfovnshøi
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