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På den forkerte side
Nyhedsbrevet har mødt Lucy Ladvigsen,forfutter til årets lesbiske nyhed, romanen På denforkerte
side. Romønen skildrer en ung ørbejderkvindes oplevelser i det lesbiske klubmiljø i 1960'ernes
Københøvn.

"Vi er i 1967. Tidenfør Kvindebevcegelsen. Før
ordet "lesbisk" blev brugt - og "bøsse" kun var et
skældsord. Her møder vi den 22-årige Vivi, der
kæmper med stigende tvivl om sit sel<suelle 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
vcere på denforkerte side? "

Sådan lyder starten afbagsideteksten på Lucy
Ludvigsens bog, På denforkerte sicie, der u«ikom
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 under
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 flytte fra
udkantsområdeme 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 dn.

Bogens hovedperson, Vivi, er et barn af arbej -

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 soiir hun selv"

- Jeg er siden blevet opmærksom på, at der var
flere miljøer i mlljøet, 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 "pøblerr", som jeg var en del
af. Vi talte slet ikke sammen på tværs af de skel
dengang. Der var også et miljø, der centrerede sig
omkring Jeppes Klub - hanlebberne med deres
femmekærester, og "må jeg danse med din dame"-
stil.

Lucy Ludvigsen arbejder for øjeblikket ph at fh
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 gåpå en masse

skrivekurser. Jeg begyndte at skrive helt anderledes

og udvikle mig sl«iveteknisk. 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 afefteråret 201 I slår Biblioteket dø-
rene op for et forfatteralrangement med Lucy Lud-
vigsen" Datoen er endnu ikke fastlagt, men det bli-
ver sandsynligvis i september. Arrangementet vil
blive annonceret på Bibliotekets hjemmeside, på

LGBTs onlinekalender, i Out & About og i dags-
pressen.

Bodil Pallesen og Hilde van Arkens

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for LGBT Biblioteket
27.marts 2011 kl. 15.00 i Biblioteket, Nygade7,2.th.

Bengt bød velkommen og forestod dagsordenens pkt. 1:

1 : Valg af dirigent og referent
Sanne blev valgt som dirigent og Bjame som referent. Sanne takkede for valget og konstaterede, at generalfor-

samlingen var lovligt indvarslet"

2 : Bestyrelsens beretning
- var udsendt med indkaldelsen" Bengt tilføjede, at arbejdet med "Bøsse/lesbisk Bibliograh", som er nærmt i be-
retningen, fortsætter, og at der vil være arbejde til mange år endnu. Beretningen godkendtes uden afstemning.

3 : Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Årsregnskabet var ligeledes udsendt med indkaldelsen, og Gert gennemgik regnskabets poster. Indtægterne er

primært kontingenter og støttebeløb;i2}l}betalte32 medlemmer kontingent for året og 12 for 2077,o9 da kon-
tingenterne ikke periodiseres i regnskabet, indgår hele indtægten i 20l0-regnskabet. De faste udgifter er porto og

bankgebyrer, hvortil kommer de traditionelle udgifter til indbinding (i 2010 Out & About) og til indkøb af bøger
til Biblioteket. I alt betød det et overskudpå 1.204 kr. i 2010. Af kassebeholdningen pr.31-12-2010 på 53.845,87

kr. er 30.000 kr. efter generalforsamlingsbeslutning reserveret til sikring af LGBT Danmarks bogsamlinger, mens

resten kan anvendes til foreningens drift og til støtte for Biblioteket" I øvigt er Støtteforeningen ved at overgå til
netbank, og pga. de kommende temmelig store portoforhøjelser vil der fremover i højere grad blive kommunike-
ret elektronisk med medlemmeme" Herefter godkendtes regnskabet uden afstemning.

4: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog fastholdelse afkontingent for 2012 på 100 kr., hvilket blev vedtaget uden afstemning.

5: Forslag fra medlemmer
Der var ingen forslag.

6: Bestyrelsen blev foreslået genvalgt, dvs. Bengt Olson, Bjame Stavnshøj, Eva Semer, Gert Poulsen og Sanne

Juhl, med Bodil Pallesen og Hilde van Arkens som suppleanter. Alle blev genvalgt som foreslået.

7'.Lars Bo Laurenborg Hansen blev som foreslået genvalgt som revisor.

8: Eventuelt
Gert foreslog, at bestyrelsen i den kommende tid overvejer, om Støtteforeningen skal have æresmedlemmer.

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 1 5.30, og dirigenten takkede bestyrelsen for god ro og orden. Ud over besty-
relsen var ingen medlemmer til stede.

Bjarne Stawtshøj, 27:III:I I


