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Læsefrugter
LGBT Danmark var

-

-

jo oprindelig en forening for

homoseksuette; det var den stadig, da dens bibliotek åbnede, og det spejler sig naturligvis i
bibtiotekets samlinger, setv om der nu gøres en
indsats for at få også "8" og "T" inkluderet. Hvis
det nu var en del af denne indsats ligefrem fx at
bestitte romaner, er det svært at forestitte sig et
resultat, der bedre kunne afbalancere samlingen
end John lrvings seneste, I dn person. Fortætleren og hovedpersonen Bil[ er en snart 70-årig,
erktæret og praktiserende biseksuel forfatter,
som allerede fra han er helt ung, btiver "varm på
de forkerte", ikke blot drenge og mænd, men
også æ[dre kvinder og mand-tit-kvinde transkønnede. I ån person er ikke en traditionel spring
ud-roman; Bitt skat ikke kæmpe for at acceptere
sin egen seksualitet, romanen beskæftiger sig i
stedet med omgivetsernes forsketligartede reaktioner på Ailt og hans seksue[le udfotdetser i det
bornerte tittebymitjø i 50'ernes Vermont. Romanen er ikke bygget op med en sammenhængende
intrige elter en stigende spændingskurve fra
først til sidst, der er snarere tale om en række
af sigende episoder fra Bitts [iv, ofte meget morsomt, men også næsten ubærtigt sørgeligt i scener, der genopfrisker erindringen om, hvordan
aids hærgede fra 80'erne og frem. Brydning spitler en stor rotte romanen igennem, men etters
kæmpes der ikke meget. Tit gengætd kæmper
romanen selv en stille og meget underholdende
kamp for seksuel frihed og et generøst syn på
andres seksuetle lyster. Stærkt anbefalet!
John lrving: I ån person,
Lindhardt & Ringhof 2O12

Der er mange æbter i mytotogiens og sagnenes
verden, mest berømt selvføtgetig det æbte,
hvormed Eva fristede Adam (setv om det, ironisk
nok, i den oprindelige tekst vist nok bare er "en
frugt"). Et æbte med næsten samme mytiske
status er det, som fatdt og fik lsaac Newton til at
indse tyngdekraften, men i modsætning tit Bibetens kan dette æbte ifølge en ny stor, dansk biografi om ikke ses på udstitting, så dog i hvert fatd
føres titbage tiI hovedpersonen setv. Det kan en
anden historie også, i hvert fald indirekte: I
1689, da han er 46, møder Newton den 25-årige
schweiziske matematiker Nicolas Fatio de Duit[ier, og "synes, " som det formuleres i den meget
korrekte biografi, "straks at være fatdet for den
unge mand". Newton var kantet, ugift og tilsyneladende uden nære venner, og de eneste breve,
hvor han giver udtryk for hengivenhed, er netop
skrevet ti[ Nicolas, bt.a. fortætler han ham, at
han ville glæde sig, hvis han (dvs. Nicotas) bosætter sig i Cambridge, og han lover ham øko'
nomisk støtte. Newton omtater ham næsten som
en medarbejder (det skete ikke med andre), og
han ptantagde, at Nicolas skutte stå for den første genudgivetse af hovedværket Principia. Venskabet var intenst, men kort, og nogle har totket
Newtons mentate sammenbrud i 1693, som en
reaktion på afbrydetsen af det, men det kan ikke
underbygges. "På en afstand af knap 325 år er
det", som C. H. Koch skriver, "næppe muligt at
sige noget præcist" om forholdet meltem Newton og Fatio. Vottaire, som havde sine oplysninger fra den tæge, som var hos Newton, da han
døde, fortætter, at Newton atdrig havde nærmet
sig en kvinde. Måske vitte det attigevel have
krævet en Adam, hvis det havde været Newton,
som i Edens have skutle fristes med et æbte.
C. H. Koch: lsaac Newton - geniet og
mennesket, Lindhardt & Ringhof 2013

Bjarne Stavnshøj

T

Generalforsamling i Støtteforeningen LGBT Bibtioteket
24. marts 2013 kl. 15
Formanden bød vetkommen og forestod
1: Valg af dirigent og referent
Bodit valgtes tiI dirigent, og Bjarne tit referent. Bodit takkede for vatget og konstaterede, at generatforsamtingen
var lovlig indkatdt. Herefter gav hun ordet til Bengt for

2: Bestyrelsens beretning
Bengt henviste tit den skrifttige beretning, men tilføjede, at han havde fået et spørgsmå[ til bemærkningen om
smiteys i bibtiografien, og forktarede, at de nye smileys erstatter de hidtidige tre stjerner.
Der kom desuden et spørgsmå[ om foreningens medtemstat, som har været stagnerende i de seneste år; nogte "gamle" medlemmer har meldt sig ud, hetdigvis er der dog også kommet nye tit. Det højeste medtemsta[ har været 104.
3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Gert gennemgik det udsendte regnskab. lndtægter er kontingenter og støttebetøb, udgifter er primært indbindinger
(af tidsskrifter) og køb af bøger tit Bibtioteket. Årets resuttat er -1 .119,30 kr. Underskuddet dækkes af foreningens
formue. I øvrigt er det første gang siden 2002, at der har været underskud.
4: Fastsættelse af kontingent (for 20141
Bestyrelsen forestog fortsat kr. 100, hvitket blev vedtaget uden modstemmer.
5: Forslag fra medlemmer
lngen.

6: Valg af bestyrelse
Bestyretsen forestog genvatg af Bengt, Bjarne, Eva, Gert og Sanne til bestyretsen samt Bodit og Hitde som suppteanter. Alte var vil[ige ti[ genvalg og valgtes som fores[ået.

7: valg af revisor
Lars Bo L. Hansen genvatgtes som foreslået.

8: Eventuelt
lntet.
Dirigenten afstuttede generatforsamtingen kt. 15.20 og takkede de to ordinære medtemmer for fremmødet.
Bjorne Stavnshøj

