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På den forkerte side
Nyhedsbrevet hør mødt Lucy Ludvigsen,forføtter til årets lesbiske nyhed, romanen På denforkerte
side. Romanen skildrer en ang ørbejderkvindes oplevelser i det lesbiske klubmiljø i 1960'ernes

Københøvn.

"Vi er i 1967. Tidenfør Kvindebevægelsen. F'ør
ordet "lesbisk" blev brugt - og "bøsse" kun var et
skældsord. Her møder vi den 22-årige Vivi, der
kcemper med stigende tvivl om sit seksuelle ståsted.

Inderst inde ved hun, at hun er til kvinder. Men
hvordan kan hun nogensinde indrømme det overfor
sig selv og sine omgivelser, når hun ikke ønsker at
være på denforkerte side? "

Sådan lyder starten afbagsideteksten på Lucy
Lu<lvigsens bog, På den forkerte sicie, der udkom
dette forår. Vi har spurgt Lucy Ludvigsen om bag-
grunden for, at hun skrev bogen.

- Jeg har mange gange i private sammenhænge

fortalt om, hvordan det var at være lesbisk i klub-
miljøet i 1960'erne, og jeg er også mange gange

blevet opfordret til at skrive om det. Til sidst satte
jeg mig ned og gjorde det.

Romanen, der bygger på Lucy Ludvigsens
egne oplevelser i 1960'ernes homomiljø, skildrer en
tid og et miljø, som kun er lidt beskrevet i dansk
litteratur. Alene af den grund bør bogen kunne til-
trække mange læsere. Men det er ikke kun for at
give et tidsbillede, Lucy Ludvigsen har skrevet
romanen.

- Vi tror, vi har det så nemt i dag. I det ydre har
vi det også bedre, lovene er blevet ændrede, og folk
er tilsyneladende mindre fordomsfulde. Men turder
overfladen og især i de personlige relationer er det
det samme som før. Det hører jeg hele tiden histori-
er om fra de unge. De får stadig problemer med
familien, de føler sig stadig nødsaget til at fl1tte fra
udkantsområderne og ind til de store byer.

- Jeg har rejst rundt og været med til mange
Pridearrangementer forskellige steder i Europa. Og
det er en sorg at se, hvor svært det stadig er i mange

lande. Det kan hurtigt blive sådan igen også her.

Goder kan blive taget fra 6n.

Bogens hovedperson, Vivi, er et barn afarbej-
derklassen. Hun bor i en lille toværelses på Vester-
bro og keder sig i sit job som kontormus i et forsik-
ringsselskab. Et lyspunkt er kollegaen Søren, der er
bøsse, og som introducerer hende til homomiljøet
på dansestedet Tyren i det indre København. Vivi
bliver en del af en gruppe lesbiske, der kommer fra
samme miljø som hun selv"

- Jeg er siden blevet opmærksom på, at der var
flere miljøer i miljøet, fortæller Lucy Ludvigsen. -

Jeg har interviewet nogle ældre lesbiske, som var
med i en veluddannet klike i 1960'erne" De blande-
de sig dog ikke med "pøblen", som jeg var en del
af" Vi talte slet ikke safirmen på tværs af de skel
dengang. Der var også et miljø, der centrerede sig
omkring Jeppes Klub - hanlebbeme med deres

femmekærester, og "må jeg danse med din dame"-
stil.

Lucy Ludvigsen arbejder for øjeblikketpb atftt
en lektørudtalelse, så bogen kan blive solgt til lan-
dets folkebiblioteker.

- Jeg har fået kritik for, at jeg ikke er mere
politisk eller reflekterende. Men det fandtes ganske

enkelt ikke i det miljø, jeg kom i dengang. Vi snak-
kede ikke rigtig sammen. Vi sagde da en hel masse,

og råbte op, men vi talte ikke om følelser eller poli-
tik. Jeg hørte faktisk aldrig nogen som helst tale om
politik. Højst om at noget var "uretfærdigt". Der var
ikke den store refleksion. I Istedgade, hvorjeg er
opvokset, talte man i klicheer og læste kun Roman-
bladet. Jeg har gengivet tiden, som jeg oplevede
den dengang. Jeg har forsøgt at skildre det miljø.



Lucy ved endnu ikke, om der kommer en fort-
sættelse på historien om Vivi. Men hun er blevet
bidt afat skrive.

- Jeg går og brygger på noget, siger hun. I star-
ten var det budskabet snarere end skrivegenet, der
drev mig" Men så begyndte jeg at gå på en masse
skrivekurser. Jeg begyndte at skrive helt anderledes
og udvikle mig skriveteknisk. Så det kan være, jeg
skriver om, hvordan det går Vivi fremover. Men det
kan også være, jeg skriver noget helt andet.

På denforkerte side kan lånes på LGBT Bibliote-
ket. Du kan læse en anmeldelse af romanen på
panbladet.dk

I starten af efteraret 201 I slår Biblioteket dø-
rene op for et forfatterirffangement med Lucy Lud-
vigsen" Datoen er endnu ikke fastlagt, men det bli-
ver sandslmligvis i september. Arrangementet vil
blive annonceret på Bibliotekets hjemmeside, på
LGBTs onlinekalender, i Out & About og i dags-
pressen.
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