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Bengt bød vetkommen og forestod dagsordenens pkt. 1:

1: Valg af dirigent og referent
Sanne btev vatgt som dirigent og Bjarne som referent.
Sanne takkede for vatget og gav ordet til Bengt tit bestyrelsens beretning.

2: Bestyrelsens beretning
v - var udsendt med indkatdetsen. Bengt titføjede, at udover debøger, som Axe[ Axgit har testamenteret tit Bibtio-

teket, og som er nævnt i den skrifttige beretning, var der også en det tidsskrifter, især pornobtade, som Axel

setv havde udgivet i den testamentariske gave til Bibtioteket. De forskettige titter var ikke registreret i Det Kon-

gelige Bibtioteks REX-katatog og de btev derfor titbudt KB, som har modtaget dem, dog ikke som en del af den

atmindetige samting, men i Håndskriftssamtingen i Axe[ Axgils arkiv, hvorved de desværre ikke vit kunne søges"

De bøger, som LGBT Danmarks Bibtiotek atterede har, og som for manges vedkommende indehotder Axets hånd-

skrevne notater og indktæbede bilteder mv. er hverken KB etter Rigsarkivet (som har Axets øvrige arkiv) interes=

seret i. Beretningen godkendtes uden afstemning"

3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Årsregnskabet var [igetedes udsendt med indkatdetsen, og Gert gennemgik regnskabets poster.

lndtægter og udgifter ligner de tidtigere års og består for indtægternes vedkommende af kontingenter (4.700

kr. ) og støttebetøb (1 .739 ,13 kr. ), for udgifternes af indbinding af tidsskrifter (2.250,75 kr" ), bogindkøb tit Bibti-

oteket (2.387,36 kr.) og servicegebyr til banken (300 kr.). I att udviser regnskabet et overskud på 1.510,02 kr.

Regnskabet godkendtes uden afstemning"

4: Fastsættelse af kontingent
Bestyretsen foreslog fasthotdetse af kontingent på 100 kr. årtigt, hvitket btev vedtaget uden afstemning.

5: Forslag fra medlemmer
Der var ingen forstag.

6: Vatg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
Bestyretsen, dvs. Bengt Otson, Bjarne Stavnshøj, Eva Serner, Gert Poutsen og Sanne Juht, med Bodi[ Pa[tesen og

Hitde van Arkens som suppleanter, btev forestået genvatgt. Atte btev genvatgt som forestået.

7: Valg af revisor
Lars Bo Laurenborg Hansen btev som forestået genvatgt som revisor.

8: Eventuelt
Der var intet under eventuett.

Generatforsamlingen afstuttedes kt. '15.25, og dirigenten takkede bestyretsen for god ro og orden. Ud over besty-

retsen var der to medtemmer til stede.
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Et monstrum

Omkring forrige århundredeskifte trivedes en puritansk forestitting om, at kutturette fremskridt betates
med en høj pris i form af fysisk og psykisk forfatd, en forestilling, som gik godt i spænd med - og næredes
af? - de samtidige dekadente og æsteticistiske strømninger, der i den litterære verden personificeredes af
fx Oscar Witde og Herman Bang (men i Bangs titfætde ikke spittede samme rotle i hans værk).

I Johs. V. Jensens roman Hjulet, der udkom 1905 som en setvstændig efterføtger til lladame d'Ora fra året
før, ser og bekriger han dette indbitdte forfatd med en voldsomhed, som synes at pege på, at temaet har
en hett persontig aktuatitet for forfatteren.

Hjulet fortætler historien om den unge digter Ratph Winnifred Lee og hans konfrontation med retigions-
svindleren A. O. Cancer i den sunde industriby Chicago. Lee og Cancer er fættes om deres begejstring for
det nye, teknikken, fremskridtet - og for Watt Whitman. Men hvor digteren i Whitmans fodspor vil lovsynge
den frie, rationelte og sunde mand i sine vers, vil Cancer udnytte sin indsigt i den nye tid tit at erobre ver-
densherredømmet gennem en ny, setvskabt religion, hvis profet han har udset Lee til at være. Som navnet
siger, er Cancer en pervertering af fremskridtet, og det understreger Jensen ydertigere ved at gøre ham
homosekue[.

Jensen var setv en spinkel og fysisk kejtet mand, og hans poseren som fx storvildtjæger overbeviser ikke
om, at han ikke vitte befinde sig bedre bag et skrivebord. Men fascinationen af fremskridtet og industriali-
seringen (og af Whitman) har han til fæltes med Lee, og det er svært ikke at opfatte den fysisk stærke,
unge digter som et ideatiseret setvportræt - og ikke at se Lees afskybtandede fascination af Cancer og hans
afsluttende mord på ham som en ekorcisme af forfatterens egen mere etter mindre erkendte homofascina-
tion, ja, hvis man accepterer denne tætte retation mettem forfatter og hovedperson, står det nærmest
direkte på side 197: "Havde Lee ikke i en vis sjætetig Forstand været foretsket i Cancer charmeret af
ham...?" Lidt mere indirekte, så at sige på læserens ansvar, fremgår det af Jensens berygtede kronik i Poti-
tiken den 30. november 1906. Her henviser han netop ti[ Hjulet, hvor han, som han skriver, har "søgt at
skildre en Mands forrykte Titbøjetighed for sit eget Køn med att, hvad dertil henhører", og fortsætter med
at fasts[å, at han "virketig har Grund til at tro, at mere end 6n Abnorm her i Landet har taget den til lnd-
tægt for sin 'Sag', ja vel endogsaa set et Dokument deri, der gjorde mig mistænkt setv. Jeg henviser til
Bogen, hvad Offentligheden angaar, og for Resten saa lad hvem der vil komme frem og prøve mig persontig,
jeg er til enhver Tid rede med Kæp etter de bare Næver." ("Kæp" er virkelig Jensens ord!)

Hjulets kvindesyn er hetterikke forsarte sjæte og fremgårfx af en passage som denne: "CancervarMas-
semenneske, Fortidstype nok til at gøre det ud for en Kvinde, han var just saa titbagebleven i Udvikting,
saa ansvarstøst fortøjet og saa fattig paa Neruer, at han skønt han var af Hankønnet kunde gaa ind i Niveau
med Naturen og Kvinden. ... Han var som Kvinden født Forbryder - men han savnede Kvindens Frugtbarhed!"
(s. 197-198). Den uforkortede passage er om mutigt endnu mere forvrøvtet.

Som en hett konkret ittustration af tidens forfatdsforestitting optræder en sinkeagtig, uduelig og grotesk
overvægtig søn af en naturligvis sef made mittionær: Den unge mand btiver fejtagtigt opfattet som Cancers
morder og ender med bogstavetig talt (og med forfatterens tettede bittigetse?) at blive sønderrevet levende
af en rasende fotkemængde. Denne udryddelse af den fysisk og mentatt usunde rykker sammen med Jen-
sens (også i Den lange Rejse udviktede) id6 om, at det er jyske stammer, som er trængt ned gennem Euro-
pa og videre mod vest, og som takket være deres sundhed, initiativ og stadige længsel er den egenttige
drivkraft bag Amerikas storståede industriette og kapitalistiske udvikling, romanens hotdning fartigt tæt på

fx nazisternes senere ideer om sundhed og race - setv om det retfærdigvis skal tilføjes, at Jensen fra star-
ten tog stærk afstand fra nazismen.

Trods sine groteske sider og sit passagevis storståede sprog er Hjulet en kedetig og [angtrukken læseople-
vetse. Den er og btiver et monstrum, som ubeloremt rumsterer rundt i Johs. V. Jensens forfatterskab og den
danske (homo)titteraturhistorie.
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