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Der skal være plads til at RÅBE og til at komme UD med alt det, som mange 
gemmer under huden, inde i hjertet – eller inde i skabet.

shOUT vil give dig svar på dine spørgsmål, en god griner og måske vride en 
tåre ud af dig. For det handler om det, der kan få os alle til at grine og græde: 
kærlighed, seksualitet og det at være forelsket i, forbande eller spekulere over 
sit køn. 

Men her handler det ikke om dreng møder pige, de bliver gift og lever lyk-
keligt til deres dages ende. For den historie er der så mange andre magasiner 
og film, der fortæller dig.
I stedet fortæller shOUT de historier, som man normalt skal lede længe efter. 
Vi fortæller om bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner (LGBT) og alt det, 
der ligger imellem. 

Vi tror, at fordomme bunder i uvidenhed. Og vi tror, at det hjælper at råbe 
lidt op og fortælle, hvordan virkeligheden også ser ud. Vi vil vise, at homo-
seksualitet er helt almindelig, fantastisk kærlighed med hjertesorger, byture, 
forelskelser  og drømme om at få børn. Derfor skriver vi om at springe ud, 
om at have sex, om at være til både drenge og piger og om at være en familie, 
hvor både mor og far er kvinder. 
Vi fortæller om at skifte køn og om at fortælle sin mor, at man hellere vil 
være hendes søn end hendes datter. Og meget, meget mere.  

shOUT bliver kun udgivet denne ene gang – så nyd det, brug det eller giv det 
til en ven. Selv dine forældre kan sikkert få glæde af at blive shOUTet lidt af. 

shOUT er skabt af LBL-Ungdom -  Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes 
Ungdomsafdeling. I LBL-Ungdom kan vi godt lide at råbe højt. Vi mener, at 
ingen fortjener at være i skabet, lyve for sig selv eller sine nærmeste. 
Du kan læse mere om os her i bladet – eller du kan besøge eller kontakte os. 

God læsning - og lad os sammen få udryddet fordommene.

Med venlig hilsen

På vegne af redaktionen 

Nanna Moe      og  Julie Hornbek Toft
Projektleder, LBL-Ungdom  Ansvarshavende redaktør
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et stort sPring  
- eLLer et lille skridt?

Af Marija Vinquist · Foto: Asger Klint Hansen

mor bryder sammen i hulkende gråd. Far holder op med at tale til mig. Vennerne vender mig ryggen.  
mange frygter det værste inden de springer ud, selv om skrækscenarierne sjældent bliver virkelighed.
her kan du læse tre spring-ud-historier. hvordan føles det at springe ud som lesbisk og afsløre sin allerstørste hemmelighed  over for familie og venner? 
kan familien forstå, hvis man er transseksuel og hellere vil være deres søn end deres datter?  
hvordan reagerer man, hvis ens bedste ven pludselig er bøsse? 

Marija havde aldrig tænkt over, at drenge ikke 
rigtigt sagde hende noget. Så da hun begyndte at 
føle sig tiltrukket af piger, blev hun meget forvir-
ret.

En drengepige... til piger
Jeg har altid været lidt af en drengepige, der 
spillede bold og bankede huler sammen. Men jeg 
tænkte aldrig rigtigt over, at jeg var ”anderledes”.
De følelser kom først i puberteten. Min veninde 
fik en drengekæreste, og jeg følte ikke rigtig, jeg 
kunne være med. Drengene sagde mig intet, men 
tanken om, at jeg skulle være til piger, strejfede 
mig slet ikke. Jeg tænkte bare, at det med fyrene 
nok skulle komme.

Den første kæreste
I 10. klasse fik jeg en drengekæreste. Jeg var ikke 
så vild med ham men tænkte, at det ikke behøvede 
være den store kærlighed første gang. Nu følte jeg 
mig ligesom ”de andre”. Vi var kærester i cirka ti 
måneder, og jeg fik aldrig en drengekæreste siden. 
Langsomt begyndte jeg at tænke over, hvorfor 
drenge mon ikke rigtigt interesserede mig.  

hVad? er jeg tiL Piger?
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Hvordan er det at fortælle sine forældre, at deres 
datter gerne vil være deres søn? Alex stod over for 
den svære opgave, da han var 18 år. Dengang hed 
han nemlig Anja.

En af fyrene
Det er sjældent sjovt at skulle fortælle sine foræl-
dre noget, der kan vende op og ned på den måde, 
de ser en på. Det var let nok at springe ud over 
for mine venner, for jeg vidste, at de ville tage det 
pænt. De har altid set mig som en af fyrene. Men 
det var svært at fortælle mine forældre, at deres 
datter hellere ville være deres søn. Jeg var så bange 
for deres reaktion.

Var allerede sprunget ud som lesbisk
Jeg var allerede sprunget ud som lesbisk. Men 
skridtet fra lesbisk til transseksuel var et stort 
spring.

“En halv time efter,  
jeg havde lagt brevet på 
køkkenbordet, bankede  
min mor på min dør.“ 

Marija

Jeg lagde kun mærke til de søde piger - og det var 
meget forvirrende, for det virkede så forkert. I 
gymnasiet, når de andre piger sladrede om drenge, 
følte jeg, at det burde jeg også - jeg kunne bare 
ikke.

Mor spurgte 
En dag, da jeg gik i 2.g, spurgte min mor, om jeg 
var lesbisk. Chok. For hvordan kunne hun vide, 
hvad jeg gik og tænkte i dyb hemmelighed? Jeg 
var ikke parat til at erkende noget – hverken over 
for hende eller mig selv – så jeg svarede nej. 

Sprang ud for vennerne
Min mors spørgsmål rykkede alligevel i mig, og 
lidt efter lidt accepterede jeg det selv. Nu ventede 

jeg bare på, at min mor spurgte igen. I mellem-
tiden ville jeg springe ud for nogle venner. Jeg 
sagde det på en udlandstur -  det var lidt lettere at 
sige det uden for de vante omgivelser
Jeg fik efter lidt mumlen fortalt, at jeg var til piger. 
Mine venner blev overraskede, men også glade og 
stolte over, at jeg fortalte dem det. Og det var en 
lettelse at sige det til nogen.

Dobbeltlivet endte med et brev
Jeg håbede,  at min mor ville spørge igen. Men 
forgæves. Og jeg følte, at jeg levede et dobbeltliv, 
fordi jeg skjulte det, jeg tænkte på hele tiden. Efter 
et par måneder besluttede jeg mig for at sige det. 
Jeg prøvede at stramme mig op, men ordene satte 
sig fast i halsen. Så jeg skrev et tre sider langt brev 

om alle mine tanker. Jeg håbede sådan, at hun ville 
acceptere mig, lige som mine venner havde gjort, 
så jeg ikke behøvede at lyve mere. 
En halv time efter jeg havde lagt brevet på køk-
kenbordet, bankede min mor på min dør. Hun 
stod i døråbningen, som om hun ikke vidste, om 
hun skulle komme ind og sætte sig. Hun sagde, at 
jeg ikke skulle være flov over det. Den kommentar 
gjorde mig lidt vred - for selvfølgelig var jeg ikke 
flov. Jeg havde ikke lyst til at tale mere med hende 
om det - hun skulle bare vide det.
Men hun var lettet på mine vegne, og jeg gav 
hende lov til at sige det til min far. Jeg havde haft 
så svært ved at sige det til hende og var bange for, 
at det skulle være endnu sværere med min far.

Far var helt stille
Min mor har fortalt mig, at min far også tog det 
pænt. Hun havde sagt, at hun måtte fortælle ham 
noget om mig. Han spurgte straks, om jeg var 
gravid. Og da min mor fortalte, at jeg ”bare” var til 
piger, var hans eneste kommentar, 
- Nåh, ikke andet. Det betyder jo ikke så meget. 
Bare hun er glad.

Et STORT spring  - eller et lille skridt?

Fra anja tiL aLex
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Den første, jeg sprang ud for, var min far. Mine 
forældre er skilt, og jeg har altid snakket godt med 
ham, når han har kørt mig hjem eller har hentet 
mig. Så jeg spurgte ham, om vi ikke skulle køre 
en tur. At vælge et sted, man er tryg, gør tingene 
nemmere. 
Da jeg sagde det til ham i bilen, tog han det helt 
roligt. Han var  nysgerrig over, hvad det inde-
bar, og hvordan han skulle tackle det. Men  det 
vigtigste for ham var, at jeg havde det godt med 
mig selv. 
Min farmor var den næste, der fik det at vide. 
Hun sagde bare, at det havde hun altid vidst - hun 
havde bare ventet på, at jeg selv fandt ud af det.

Min værste frygt - mor
Jeg var til gengæld et nervevrag, da jeg skulle 
fortælle min mor det. Hun er meget skeptisk over 
for alt ”unormalt”. Hun er ikke decideret homofob 
– hun forstår det bare ikke rigtigt. 
Jeg tog hjem til hende og sagde, at jeg havde en 
stor hemmelighed, jeg gerne ville af med. Og da 
jeg allerede var sprunget ud som lesbisk, havde 
hun ingen idé om, hvad det kunne være. 
Jeg forklarede hende først, at hun ikke havde gjort 
noget forkert – at det ikke havde spor med min 
opdragelse at gøre - men jeg havde fundet ud af, at 
jeg gerne ville være en mand. 
Min mor gloede bare på mig. Så jeg forklarede, 
hvad det vil sige at være transseksuel; at man føler 
sig indeklemt i en forkert krop. Hendes eneste 
kommentar var, at det var ’en stor kamel at sluge’, 
og at hun havde brug for tid til at tænke. Jeg tog 
hjem, og ventede en uge, før jeg tog hjem til hende 
igen. Igen sagde hun kun, at det var svært at ac-
ceptere.

Tavshed og en enkelt sms
Jeg blev selvfølgelig vred over den reaktion - hun 
er jo min mor. Jeg sagde, at hun kunne kontakte 
mig, når hun i det mindste ville prøve at acceptere 
mig.  Jeg hørte ikke fra hende i et år, men så fik jeg 
pludselig en sms, hvor hun spurgte: ”Hej hvordan 
går det?”.  Jeg blev meget overrasket, men håbede, 

“Jeg sagde til min mor,  
at hun kunne kontakte  

mig, når hun i det  
mindste ville prøve at 

acceptere mig. Jeg hørte  
ikke fra hende i et år.“  

Alex

at hun nu var klar til at forstå mig. Jeg svarede og 
spurgte, hvordan hun havde det. Jeg håbede sådan, 
at at vi endelig kunne “blive en familie igen”. Men 
hun svarede bare “ok”. Hvad er det for et svar? Jeg 
kiggede måbende på beskeden. Var det alt, hun 
havde at sige ? Havde hun ikke savnet mig? Jeg 
følte ikke, at hun virkelig ønskede at se mig - så jeg 
skrev ikke tilbage.

Afslag på behandling
Jeg lod min mor være og begyndte at tænke på at 
skifte køn. Jeg gik til lægen, som henvist mig til 
Sexologisk Klinik, hvor jeg kom i kontakt med en 
psykolog, som skulle vurdere om jeg var ”egnet” 
til behandling. Jeg mødte op til alle samtalerne, og 
selvom jeg ikke brød mig særligt om psykologen, 
tænkte jeg, at det forløb godt.
Men det endte det med, at jeg fik afslag og måtte 
sætte behandlingen lidt på stand by.
Men jeg lever stadig som mand dog uden at have 
skiftet køn fysisk. Og jeg regner med at kontakte 
Sexologisk Klinik igen. Jeg er mand af sind, og vil 
selvfølgelig gerne have, at min krop afspejler den, 
jeg er.

Det tog fem år
Efter fem rodede år med psykologsamtaler og 
afslag fra Sexologisk Klinik, kunne jeg endelig tale 
med min mor igen. Hun har stadig svært ved at 
omtale mig ham, men prøver at kalde mig Alex i 
stedet for Anja. Hele familien accepterede det for 
længe siden - kun min mor har haft svært ved det. 
Jeg forstår det godt. Det må være hårdt at høre, at 
ens barn har det elendigt med sig selv og sin krop. 
Jeg ville bare ønske, at min mor kunne være lidt 
mere åben for min skyld.

Et STORT spring  - eller et lille skridt?

havde du tænkt, at henrik kunne være bøsse?
Nej, aldrig! Jeg  havde kendt ham i lang tid, og det var aldrig faldet mig ind. Jeg fik et lille chok, da 
han sagde det og kunne mærke, hvordan blodet forsvandt fra mit hoved. Ikke fordi jeg tog afstand, 
hverken fra ham eller bøsser generelt, men jeg blev så overrasket. 

blev du bange for hans følelser for dig?
Nej, det har aldrig strejfet mig. Dels kender Henrik min kæreste gennem lang tid og ved hvor godt et 
forhold, vi har. Desuden var Henrik og jeg meget gode venner. Jeg vidste, hvor jeg havde ham.

Forandrede det jeres venskab? 
Der ændrede ikke vores forhold, men udadtil indtog jeg en mere beskyttende rolle overfor Henrik. 
Pludselig tilhørte han en minoritet, og jeg så ham vel som mere sårbar. Ikke fordi jeg behøvede at 
stille mig op og forsvare ham over for andre, for han er stærk nok til at kunne forsvare sig selv, men 
jeg tog afstand over for vitser og nedladende bemærkninger om homoseksuelle.

talte du med andre om dit forhold til henrik?
I starten gjorde jeg, blandt andet med min kæreste. Der var lige nogle ting, der skulle vendes i mit 
hoved, fordi det var helt nyt for mig. Nu er det så naturligt, og derfor er det ikke noget, jeg behøver 
at tale med andre om – heller ikke med Henrik for den sags skyld. Jeg har også mødt mange af 
Henriks venner fra homo-miljøet og været med dem i byen, og det har afmystificeret det hele en del.

har du oplevet tvivl om din egen seksualitet pga. henrik?
Nej, ikke i forbindelse med Henrik. Jeg havde jo en kæreste, da han sprang ud overfor mig. Hvis jeg 
har oplevet tvivl om min seksualitet, har det været i ungdomsårene, hvor de fleste jo tvivler på en 
eller anden måde.

har der været positive sider ved, at henrik sprang ud?
Jeg synes, vi har fået et meget tættere forhold til hinanden. Jeg var stolt over at være den første 
ven, han fortalte det til. Det er dejligt at føle tillid fra et andet menneske - at være en betroet ven. 

Lasses Ven sPrang Ud som bøsse
Lasse og henrik havde været venner, siden de var helt små. da de begge var 20 år, fortalte henrik, at han var til fyre. 
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1  Alle bøsser har løse håndled  
 og alle lesbiske har kort hår
Nej! Nogle bøsser er feminine, og nogle lesbiske 
er drengede, men det gælder bestemt ikke alle. 
Lige så vel som heteroseksuelle fyre går i stramme 
bukser og lyserøde skjorter, kan bøsser også 
være maskuline og have dybe stemmer. Og lige 
som heteroseksuelle piger kan gå med slips og 
hængerøvsbukser, så går lesbiske også i kjole. Man 
kan altså ikke kende en homo på tøjet. 
Og nej – ikke alle bøsser er frisører, og ikke alle 
lesbiske spiller håndbold. 

2  Homoseksualitet handler  
 kun om sex
Nej! Det at være homoseksuel handler om meget 
mere end sex – ligesom også heteroseksuelle 
forhold handler om mere end det der foregår i 
sengen. Umiddelbart er det rigtigt, at det eneste 
der, rent konkret, skiller homoer fra heterosek-
suelle, er, at vi forelsker os i og dyrker sex med 
vores eget køn. Men ligesom for alle andre, er 
homoseksuelles sexlyst individuel.

3 Alle lesbiske piger har masser  
 af sexlegetøj
Nej! Mange tror, lesbiske piger er nødt til at bruge 
sexlegetøj for at kunne tilfredsstille dem selv og 
deres partner. Det passer ikke – man kan sagtens 
dyrke lesbisk sex uden en dildo. Selvom der ikke 
er en fyr involveret i et lesbisk forhold, er krop-
pen stadig det bedste legetøj at udforske og pirre 
hinanden med. Og det er meget forskelligt, om 
lesbiske piger bruger sexlegetøj.

4  At være homoseksuel er noget,  
 man vælger
Nej! Vælger heteroseksuelle måske at være 
straight? Der er mange teorier om, hvorfor nogen 
er homo-, mens andre er hetero- eller biseksuelle. 
Nogle mener, at seksualiteten er medfødt, andre 
mener, det er noget, vi tilegner os senere i livet. 
Lige meget hvad, så er ens seksualitet ikke noget, 
man vælger. Vi kan selvfølgelig vælge at være mere 
eller mindre åbne om vores seksualitet og 
hvordan vi vil leve med den, men vi 
vælger ikke, om vi er homo-, bi- eller 
hetero. 

5  Man mister venner og familie,  
 når man springer ud som  
 homoseksuel
Nej! De fleste homoseksuelle, som springer ud i 
dag, oplever at både familie og venner tager det 
meget afslappet. Der findes stadig nogen, der ikke 
kan forholde sig til, at én, de holder af, pludselig 
er homoseksuel. Det skyldes ofte uvidenhed. 
Heldigvis kender folk i dag meget mere til homo-
seksualitet end tidligere og kan derfor bedre forstå 
det. 
Frygter du, at venner og familie vender dig ryggen 
hvis du springer ud eller føler du dig alene, så kan 
du helt anonymt ringe til LBL’s rådgivning: 
torsdage kl. 18-20 på tlf: 33 13 19 48 (København) 
eller 86 13 19 48 (Århus) – eller til Ungdomstele-
fonen: tirsdage kl. 19-21 på tlf: 33 36 00 80.

6  Bøsser er altid lækre!
Njah... Denne fordom er, om end sjovere, des-
værre ikke sand. Der findes mange lækre bøsser, 
men der er ligeså mange, som bare ser ganske 
almindelige ud. Nogle bøsser går meget op i 
deres udseende, men det gælder jo også mange 
heteroseksuelle mænd.

7  Homoseksuelle kan ikke være   
 kristne
Jo! Som alle andre kan homoseksuelle tro på lige 
hvad de vil. Homoseksuelle kan sagtens være 
medlem af den danske folkekirke. Nogle vil råbe, 
at homoseksuelle ikke har noget med religion at 
gøre - mens andre tror på, at Gud elsker alle sine 
børn. 
I Danmark kan homoseksuelle par dog ikke 
blive gift i kirken. Men nogle præster tillader, at 
homoseksuelle bliver viet i kirken efter at være 
blevet registreret som partnere 
på rådhuset. 
 
 
 

8  Man kan kun vide, om man er  
 homo, hvis man har været sammen  
 med en af det andet køn
Nej! Mange spørger, hvordan homoseksuelle 
kan vide, at de ikke er hetero, hvis de ikke har 
prøvet det. Det korteste svar må være, at de fleste 
heteroseksuelle jo heller ikke behøver at have sex 
med en af deres eget køn for at vide, at de ikke 
tænder på det. Det er jo ikke kun sex, men også 
følelser, der afgør, hvem man tiltrækkes af. 

9  Homoseksuelle lægger an på  
 alle deres venner
Nej. Nogen tror, at når deres ven eller veninde 
springer ud som homoseksuel, begynder de at 
lægge an på én eller glo på dem i badet efter 
træning. Det er med homoseksuelle som med alle 
andre: Man falder ikke for nogen bare på grund af 
deres køn. Som heteroseksuel forelsker man sig jo 
heller ikke i alle sine venner af det modsatte køn.

10  Det er sværere at få job som  
 homoseksuel end som    
 heteroseksuel
Det er forbudt at diskriminere og nægte nogen en 
stilling på grund af vedkommendes seksualitet. At 
voksne mennesker på en arbejdsplads kan være 
lige så slemme som børn til at mobbe, er så en an-
den ting. Nogle arbejdspladser har lavet regler, der 
skal gøre det nemmere at være homoseksuel. Som 
i så mange andre tilfælde handler diskrimination 
og mobning jo oftest om uvidenhed.

10 fordomme om homoseksueller - som vi nu slår i hjel

3
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”Ammer du?” En anden nybagt mor spørger 
nysgerrigt Maren, der går op og ned ad flyets 
mellemgang med sin fem måneder gamle søn, 
Aslak, på armen. De er på vej hjem fra en ferie på 
Hawaii. Maren tænker sig om. Skal hun give sig 
ud i en lang forklaring om, at det er hendes kone 
Margit, der har født Aslak? Maren orker det ikke 
helt, smiler bare til kvinden og siger, ”Jaja, jeg 
ammer.” 
Maren og Margit har været sammen i fem år, gift 
i et halvt og nu er de blevet forældre. De er en 
regnbuefamilie. 
”Der er mange måder at være regnbuefamilie på”, 
forklarer Søren Laursen, forfatter til en undersø-
gelse om Regnbuefamiliers forhold fra 2008.
”Nogle lesbiske par vælger at få børn ved brug af 
anonym donorsæd, andre vælger en kendt donor, 
ofte blandt deres bekendte. Nogle bøsser og les-

nogle børn har en far og en mor, andre har to mødre eller to fædre. eller to mødre og to fædre. der findes familier i alle regnbuens farver. 

at få én mere ind i vores forhold.” 
Margit supplerer, ”Vi spurgte faktisk en af vores 
gode venner, og diskuterede hvilken rolle han 
eventuelt skulle spille, men det endte med, at han 
takkede nej, og i dag er jeg da glad for at vi ikke 
skal dele Aslak med nogen.” 

Ønsket om at skabe en familie
Takket være en lov fra 2006 om, at lesbiske kan 
blive insemineret på lige fod med heteroseksuelle 
kvinder, kunne Maren og Margit blive gravide 
uden at skulle inddrage en mand i deres forhold.  
De var enige om, at det var Margit, der skulle være 
gravid. 
”Jeg vil ikke sige, at det med at ville føde er sådan 
noget, der ligger i ens natur. For mig var det mere, 
at alle dem, vi kender, der har fået børn, synes, at 
det var vildt fedt. Det var en oplevelse, jeg også 

Far er en kVinde
Af Jenny Lund Madsen · Foto: Ine Boasson

biske vælger at få børn sammen. Der er eksempler 
på, at bøsser får børn med enlige heteroseksuelle 
kvinder og på, at et lesbisk par begge får børn 
med den samme mand og at et bøssepar begge får 
børn med den samme kvinde. Der  findes også 
transpersoner, som har børn, når de skifter køn-
sidentitet.” Ifølge Søren Laursen findes der mange 
hundrede Regnbuefamilier i Danmark.
Hvem skulle levere sæden?
Maren og Margit undersøgte flere muligheder, 
inden de besluttede at bruge sæd fra en anonym 
donor. 
”Vi har gjort os mange, lange overvejelser, siger 
Maren. Vi har fundet argumenter for og imod 
det hele, men til syvende og sidst havde vi mest 
lyst til bare at være forældre, os to. Vi var ikke så 
interesserede i at give barnet en kendt donor og 
dermed en ekstra forælder, og vi havde ikke lyst til 
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gerne ville have”, forklarer Margit. Maren har 
altid forestillet sig at skulle have børn, men ikke 
nødvendigvis at skulle føde dem selv. 
LGBT-personer får børn af de samme grunde som 
alle andre, fortæller Søren Laursen. 
”Man ønsker at skabe en familie, drage omsorg for 
børnene, se dem vokse op”, forklarer han.
Selvom lesbiske nu har ret til at blive inseminere-
de, og det siden 1999 har været muligt for et barn 
at have to juridiske forældre af samme køn, er der 
stadig mange forhindringer for Regnbuefamilier. 
For hvordan finder man ud af, hvem der skal være 
de juridiske forældre, hvis eksempelvis et bøssepar 
og et lesbisk par beslutter sig for at få et barn sam-
men? Og hvad gør et bøssepar, der ikke kan finde 
en kvinde? 

Mandlige rollemodeller
Familie, venner og kollegaer har reageret positivt 
på Maren og Margits familieforøgelse. Dog har 
parret måttet stå model til en række belærende 
taler. 
”Man skal hele tiden skal stå til regnskab, som 
når folk spørger ind til faderfigurer og siger: ’Nu 
sørger I vel for at han kommer til at se nogle 
mænd også’ ”, forklarer Maren. Selvom de har 
gjort sig mange overvejelser over hvordan Aslak 
kan få nogle mandlige rollemodeller, bliver Maren 
og Margit irriterede af den slags indblanding. 
”Hvad mener folk egentlig med det spørgsmål?” 
spørger Margit. 
”Hvordan skal en faderfigur være, skal han kunne 
spille fodbold, slå søm i og stå op og tisse? Aslak 
skal nok få det fint hos os, selvom ingen af os har 

en tissemand. Jeg ser det ikke så meget som et 
spørgsmål om mænd og kvinder, men mere om 
at sørge for at vise dem forskellige mennesker, så 
de kan få et bredt syn på verden og lære, at folk er 
forskellige.” 
Hvem siger, at far er en mand?
Maren og Margit har allerede gjort sig overvejelser 
om den dag, Aslak kommer hjem fra børnehaven 
og spørger efter en far. 
”Vi vil være ærlige og sige til ham, at han ikke har 
en far men to mødre i stedet, siger Maren. Ganske 
vist har der været en mand indblandet, men han 
er ikke en far, han er donor.”
Margit uddyber, ”En far er, for mig, en person, der 
spiller en rolle i barnets liv, hvorimod en sæd-
donor kan man sammenligne med en bloddonor. 
Når Aslak er blevet lidt ældre og mere nysgerrig 
på bierne og blomsterne, vil vi give ham en læn-
gere forklaring på, hvordan det er gået til, og vores 
tanker omkring det.”
”Hvem siger også, at en far skal være en mand?” 
spørger Maren. 
”Jeg synes selv, at jeg har en faderrolle. En far kan 
lige så godt være den, der ikke har født barnet. 
Det handler om, hvad du forventer, en far skal 
være. Der findes mange forskellige måder at være 
far på, ligesom der findes mange måder at være 
mand eller kvinde på.” Maren og Margit laver tra-
ditionelle mandeting som at fælde træer og lappe 
cykler, men de går også til dans og går med kjole. 
I det hele taget mener de, at opdragelsen betyder 
mere end forældrenes køn. 
”Aslak får noget andet med sig end min brors 
børn får. Ikke så meget fordi Aslak er vokset op i 

ordbog
·   regnbuefamilier: børnefamilier, hvor minimum én af  
 forældrene er homo-, bi- eller transseksuel
·  biologisk mor/far: De forældre, som har lagt æg- 
 og sædceller til barnet
·  medmor og medfar: De biologiske forældres eventuelle  
 partnere
·  sociale forældre: De voksne, der i praksis drager omsorg  
 for barnet og dets opvækst
·  juridiske forældre: De personer, der juridisk set er  
 forældre til barnet, enten via børnelovens bestemmelser  
 eller ved adoption. Det juridiske forældreskab fastlægger  
 slægtskabet  
 Kilde: Undersøgelse om Regnbuefamiliers forhold, 2008

en regnbuefamilie, og de andre i en heteroseksuel 
familie, men fordi vi er forskellige som forældre. 
Vi minder rigtig meget om andre familier, vi er 
ikke helt ens, men alle familier er forskellige. Og 
det skal der være plads til.”

Læs mere om lovgivningen og forholdene for 
Regnbuefamilier på www.regnbuefamilier.dk

Far er en kvinde

“Vi vil være ærlige og  
sige til ham, at han ikke  
har en far men to mødre  
i stedet. Ganske vist har  

der været en mand 
indblandet, men han  

er ikke en far,  
han er donor.” 

Maren og Margit forældre til Aslak
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Madonna
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Fra pigefilmen Supervoksen, foto: Nordisk Film

Pet Shop Boys
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LebbeFiLm & bøssemUsik

Musik 

Søren Bygbjerg, 
journalist i DR’s 
musikdivision 
og tidl. kulturredaktør 
på Panbladet .

Hvad er LGBT-musik?
- Når Madonna kysser Britney, eller Kate Perry 
synger “I kissed a girl and I liked it”, så er det nok 
ikke homoer, men snarere hetero-mænd, de vil 
pirre. Men musikhistorien er heldigvis fuld af ho-
moer, bi’er og transer, som har sat ord på deres liv: 
superstjerner som Elton John og George Michael 
– eller nyere navne som Scissor Sisters, Rufus 
Wainwright og Antony and the Johnsons. 
Mange homoer dyrker nogle  særlige genrer – 
f.eks. musicals, Melodi Grand Prix eller house 
– som så stemples “bøssemusik”, mens andre 
genrer – som hiphop og dancehall – er berygtede 
for deres homofobi. Men egentlig skal alle jo  bare 
høre den musik, de bedst kan lide – om den er 
“homo” eller ej. 
 
Har du nogle favoritter?
- Jeg elsker discomusik fra 70’erne og starten af 
80’erne. Det er roden til al moderne dansemusik, 
og der blev smuglet en masse budskaber om sek-
suel frigørelse ind ad bagdøren til de dansevenlige 
toner. 
Som teenager faldt jeg over discoen. Og jeg tror, 
at det var en skjult måde at springe ud på: Når jeg 
ikke var klar til at sige direkte, at jeg var bøsse, så 
kunne jeg jo gøre det indirekte ved at høre bøsset 
musik og så håbe, at folk lagde to og to sammen… 
 
Hvilken sang har betydet mest for dig?
- ‘Can you forgive her’ med Pet Shop Boys. Jeg var 
12 år, da jeg første gang så musikvideoen med de 
to sære englændere i orange heldragter og spidse 
hatte, og jeg følte mig mærkeligt draget af dem. 
Senere fandt jeg ud af, at teksten handler om en 
fyr, hvis pigekæreste har opdaget, at han er bøsse – 
og det gjorde jo ikke sangen dårligere. 

 Kunst
Flemming Rolighed, 
kunstner. 

Hvad er den bedste LGBT-kunst? 
En af mine favoritter er den tyske fotograf Wolf-
gang Tillmans. Han laver blandt andet fotografier 
af hans omgangskreds og af gay-miljøet. Han er 
selv bøsse og hans billeder er “den ægte vare”– han 
lever det liv, som han forsøger at vise os - det er 
fedt i en verden, hvor så meget er snak og fake. 

Hvorfor er den vigtig?  
Kunsten kan kommentere eller danne en kontrast 
til kernefamilielivet. Ikke alle er født til at leve 
med villa, volvo og vovhund. Man kan sige, at 
kunsten råber til os, at noget andet er muligt – at 
man kan gøre, hvad man vil.

Hvad er “homo” ved din kunst?  
Jeg bruger ofte ord og genkendelige tegn fra 
gay-miljøet og sætter det sammen med heterosek-
suelle objekter, så det får en anden betydning. 
For eksempel bliver  ”Toblerone ” til ”Tobehomo” 
med samme skrift som på den originale choko-
ladestang. Jeg prøver at gøre opmærksom på, hvor 
sjældent vi omtaler noget, som falder uden for 
majoriteten heteroseksuel.

Hvorfor laver du homo kunst?
Hvorfor laver alle andre heterokunst? Jeg er født 
homoseksuel og laver kunst om emner, jeg er 
interesseret i og har kommentarer til. En fjerdedel 
af mine værker har tydelige homotemaer, men 
resten handler mere bredt om den tid, vi lever i.  
Jeg synes ikke, der er nok kunst, der tydeligt viser, 
at kunstneren ikke er heteroseksuel.  Og hvis en 
homoseksuel ikke skal lave kunst om homoseksu-
alitet, hvem skulle så? 

Se Flemming Roligheds værker på 
www.flemmingrolighed.dk

Film 
Sarah Glerup, 
Copenhagen  
Gay and Lesbian 
Filmfestival. 

Hvad er de bedste LGBT-film? 
En af de mest medrivende og velspillede homo-
film er ‘Aimee & Jaguar’ fra 1999. Den handler om 
den dramatiske kærlighed mellem en nazifrue og 
en jødisk kvinde under 2. verdenskrig, og så gør 
det kun filmen endnu mere spændende, at den er 
baseret på virkelige hændelser.
Og så må man ikke glemme ‘Supervoksen’ - første 
danske film med en lesbisk teenager som hoved-
person. Way to go, Christina Rosendahl! 
Her har fyrene været knapt 30 år foran: Det første 
danske teenage-bøssepar optrådte allerede i Lasse 
Nielsen fremragende film ‘Du er ikke alene’ i 1978, 
og i 2001 beviste Hella Joofs ‘En kort, en lang’, at 
en romantisk komedie om et bøssepar sagtens kan 
sælge billetter. 

Hvad er særligt ved LGBT-film? 
De kan give et indblik i oplevelser, som de færreste 
heteroseksuelle får, f.eks. hvordan det er at springe 
ud som homoseksuel, eller hvilke overvejelser to 
kvinder gør sig, når de får et barn sammen. Men i 
bund og grund er LGBT-film ikke særligt særlige 
– jeg tuder i biografen, uanset om prinsen får sin 
prinsesse, eller prinsen får sin prins.

Hvorfor er de vigtige?
Film afspejler verden - og vi spejler os i dem. Vi 
har alle sammen brug for rollemodeller og histo-
rier, som vi kan relatere til. Derfor er det vigtigt, at 
der også findes film om og med LGBT-personer. 
Især er der brug for film, der bryder med klassiske 
stereotyper og viser, at der ikke kun er én måde 
at være bøsse eller lesbisk på. Eller kun en rigtig 
måde at leve et familieliv på. 

Se mere om filmfestivalen på www.cglff.dk

bøsser elsker  melodi grand prix, george michael og franske film. Lesbiske elsker anne Linnet, 
Le tigre  og film om kvinder med kort hår. og moderne kunst handler altid om nøgne mænd. eller hvad?  
shoUt har spurgt tre eksperter, hvad pointen er med kunst, musik og film for – og med – Lgbt-personer. 

Søren Bygbjerg Flemming Rolighed Sarah Glerup

Redigeret af Julie Hornbek Toft
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Til de unge:  
“Spring ud så hurtigt som muligt. Det er bedre end at leve et dobbeltliv.  

Der vil altid være nogen i familien, som vil støtte jer.” 
Ulla Gabriel er mor til Sille på 22 år.

14 shOUT



mor og Far
der er noget, jeg ViL sige...
hvordan er det at få at vide, at ens ”lille skat” er homoseksuel? her fortæller to mødre, hvordan de reagerede,  
da deres barn ”sprang ud” – om bekymringer, hemmeligheder og om endelig at kunne tale åbent om tingene. 

 

Ulla Gabriel er mor til Sille på 22 år. Da Sille sprang ud som 17 årig, havde 
mor og datter et svært forhold til hinanden. Men efter Silles hemmelighed 
kom på bordet, fik de det bedre sammen. Ulla har siden været med til at 
oprette et netværk for forældre til homoseksuelle. 

Hvad tænkte I om homoseksuelle, før Sille sprang ud?
Vi vidste ikke meget om dem og syntes lidt, at det var noget underligt noget 
og lavede jokes om dem. Sådan er det jo med uvidenhed – hvis noget er 
fremmed, er det lettere bare at grine af det. 

Havde I tænkt, at Sille var lesbisk?
Tanken havde strejfet os. Men kun fordi hun aldrig inviterede ”hanhunde” 
med hjem.

Spurgte I hende om det?
Nej, vi vidste ikke, hvordan vi skulle spørge og var bange for at såre hende. 
Især hvis hun så ikke var lesbisk eller ikke parat til at tale om det. Vi havde 
nævnt det for hendes storesøster, som kraftigt afslog. 

Hvordan fortalte Sille jer det?
Hun havde sagt, at hun ville fortælle os noget – men ikke hvad. Vores forhold 
var ikke så godt dengang. Hun var næsten aldrig hjemme, og vi vidste ikke, 
hvad hun rendte og lavede. Så vi var bange for, hvad hun ville ”tilstå” – var 
hun på stoffer? Skyldte hun penge? 

Af Sille Louise Seibert Nielsson · Foto: Maria Laustesen

min datter er Lesbisk
Efter et par uger bad vi hende sætte sig ved spisebordet og sige, hvad hun 
havde på hjerte. Det kom lidt som et chok for Sille, som vist ikke var helt 
parat til at sige det. Men efter mange lange minutter fik hun endelig sagt: ”Jeg 
har fået en kæreste... og det er en pige.”

Hvad tænkte I så?
Den første reaktion var en enorm lettelse. Dét, at hun var lesbisk, gav 
selvfølgelig anledning til nogle tanker, men det var jo slet ikke forfærdeligt 
som alle de ting, jeg havde frygtet. 
Men jeg ville gerne have vidst det før, så jeg kunne have støttet hende i det. 
Jeg blev også lidt bange for, at det var min skyld - at hun var blevet lesbisk, 
fordi jeg havde svigtet hende.

Hvad sagde I til familie og venner?
Der gik noget tid. Vi skulle lige tygge lidt på nyheden og acceptere det først.  
Men efter et halvt års tid begyndte vi at snakke åbent om det. Da havde vi 
også mødt Silles kæreste. 

Søgte I hjælp til at få svar på spørgsmål og fordomme? 
Ja. Den aften, Sille sprang ud, ringede jeg til LBL for at snakke med andre 
forældre til homoseksuelle. Det tilbud fandtes ikke dengang, og jeg blev op-
fordret til selv at opstarte et forældrenetværk. Det var jeg ikke lige parat til på 
det tidspunkt. Men efter et år var vi til et foredrag inde i LBL  og der aftalte vi 
med nogle andre forældre at oprette ’Forældrenetværket’. 
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Mor og far, der er noget, jeg vil sige...

min søn er bøsse! 
Karin Spangsbro-Pedersen er mor til Martin på 28 år.  Martin var 20 år 
gammel da han sprang ud som bøsse. I starten var det svært for Martin 
selv at acceptere sin seksualitet. Men i dag er det hverken et problem for 
ham eller for hans familie. 

Vidste I, at Martin var bøsse? 
Nej, ikke rigtigt. Det eneste vi havde bemærket var, at han ikke kiggede efter 
pigerne.

Hvordan fortalte han jer det?
Vi sad derhjemme og snakkede, fordi han var ked af noget helt andet. Det var 
kun mig, der var hjemme. Hans far var på arbejde. Midt oven i alt det andet, 
kom det pludselig fra Martin: ”Forresten, så er jeg også bøsse!”. Han var rigtig 
ked af det! 

Hvad tænkte du, da han sagde det?
Min første tanke var, hvor længe han mon havde gået med de tanker helt 
alene. Jeg blev ked af, at han var så ked af det. Og jeg blev ked af, at jeg ikke 
havde opfanget nogen signaler før. Han havde gemt på det i et halvt år.  

Hvordan fik Martins far det at vide?
Jeg ringede straks til Martins far, og sagde at der var en krise, og at han skulle 
komme hjem fra arbejde med det samme. Martin var nemlig så ked at det, at 
han sagde, at han ikke ville leve med det længere. Martin havde meget svært 
ved at acceptere, at han var bøsse, og var bange for, at vi heller ikke ville ac-
ceptere det.
Jeg sagde til ham, at han selv skulle fortælle det til sin far. Men han havde 
svært ved at sige ordet ”bøsse” foran sin far. Så han sagde i stedet, at det nok 
ikke var ham, der ville komme med børnebørnene. 
Martins far blev selvfølgelig bare lettet over, at ”krisen” ikke var andet end det. 

Hvornår sagde I det til familie og venner?
Martins søster vidste det i forvejen. Vi begyndte først at sige det til andre, 
da Martin selv gav udtryk for, at han var parat til det. Der gik vel et års tid. 
Det var et langt år, for vi havde brug for at snakke med nogen om det! Det 
var Martin selv, der startede med at fortælle det til en familiekomsammen. 
Derefter kunne vi snakke åbent om det. 

Søgte I hjælp til at få svar på spørgsmål og evt. fordomme? 
Ja! Vi søgte blandt andet på nettet. Og igennem Martin meldte vi os ind i LBL 
og kom med i ’Forældrenetværket’ derinde.

Hvad betød ’Forældrenetværket’ for jer?
Her mødte vi andre forældre til homoseksuelle, hørte andre spring-ud-histo-
rier og fik en guidet tur rundt i de homoseksuelles miljø. Det var rigtig rart at 
få afviklet fordomme og tale med andre forældre om vores bekymringer. 

Ændrede jeres forhold sig, efter Martin sprang ud? 
Ja. Det er blevet tættere - vi kan snakke om alt nu. I starten havde jeg et 
forøget beskytter-gen, og havde svært ved at slippe ham, når han skulle i 
byen. Jeg var bekymret, fordi jeg ikke kendte det homoseksuelle miljø. Men 
det har hjulpet utrolig meget at opleve nattelivet sammen med de andre 
forældre i ’Forældrenetværket’. 

Hvilke tanker gør I jer om Martins homoseksualitet? 
Vi kan være lidt bekymrede over, om der er nogle, der ikke ville kunne lide 
ham, fordi han er bøsse – og at han skal blive udsat for hate-crimes.
Det bedste er, at Martin er blevet meget mere glad og åben. 
Vi er så glade for, at han fortalte os det. Det med børnebørn tænker vi ikke så 
meget over. For os er det lige meget, om han er bøsse eller ej. Det vigtigste er, 
at han er glad!

LbL: Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske.

‘stolte familier og venner’  (tidl ’Forældrenetværket’)
hvem:  Forældre, andre familiemedlemmer og venner til homo-, trans- eller biseksuelle er velkomne i Netværket. Alle er velkomne uanset holdning til homoseksualitet.
hvorfor:  Få svar på dine spørgsmål, oplev miljøet og og mød andre familier og venner i samme situation. 
hvad:  Arrangementerne byder skiftevis på bl.a. foredrag, snak, byture i det homoseksuelle natteliv m.m. Vi er åbne for forslag.
hvornår:  Der er møde 2-3 gange om året. Både familie, venner og den unge er velkomne..
hvor:  Møderne finder sted i LBLs lokaler i Nygade 7, København. 
kontakt:  Læs mere på www.lbl.dk, eller skriv til stolt@lbl.dk. 

Du kan også kontakte Silles mor på Tlf: 26810415 eller E-mail: ulla@gabriel-arkitekt.dk

Har I været nervøse for det homoseksuelle miljø?
Ja. Vi vidste jo ikke, hvor Sille tog hen, når hun var væk om natten - og vi 
kendte ikke nogen homoseksuelle. 
I forældrenetværket arrangerede vi derfor en bytur rundt på barer og dis-
koteker i de homoseksuelles miljø i København. Efter den tur har jeg haft det 
helt fint med at sende Sille i byen. 

Hvordan er jeres forhold til Sille i dag?
Rigtig godt. Før Sille sprang ud, var det meget kompliceret, og vi snakkede 
aldrig om noget. Det hjalp at få prikket hul på Silles store hemmelighed - 
nu er vores forhold mere fortroligt. Nu kunne hun jo fortælle os, hvad hun 
lavede om natten. 

Hvad er jeres syn på homoseksuelle nu?
De er jo helt almindelige mennesker. Der er selvfølgelig yderpunkter, men 
det er der også blandt heteroseksuelle. Alle de homoseksuelle, vi har mødt, 
har været søde og rare - som alle andre.

Har du et råd til unge homoseksuelle og deres forældre? 
Til de unge: Spring ud så hurtigt som muligt. Det er bedre end at leve et dob-
beltliv. Der vil altid være nogen i familien, som vil støtte jer.
Og til forældrene: Vær lyttende og hjælpsomme. Sæt jeres fordomme og 
angst til side - det er ikke jer, men jeres barn, det handler om. Jeg er meget 
stolt af Sille, fordi hun tør være den, hun er.
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Mor og far, der er noget, jeg vil sige...

”Jeg ringede straks til Martins far og sagde,  
at der var krise, og at han skulle komme hjem fra arbejde med det samme.  

Martin var nemlig så ked af det, at han sagde, at han ikke ville leve længere.”  
Karin Spangsbro-Pedersen, mor til Martin
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jeg tænder På
PersonLigheden 
– ikke kønnet
er du til fyre, piger eller måske begge dele? matias jensen er 24 år og biseksuel. han forelsker sig i mennesker – ikke køn. 
her fortæller han om de gode, forelskede oplevelser og om at blive spyttet på på gaden. 

Af Anne Roesen · Foto: Maria Laustesen

”Han så godt ud og var enormt sød.” Sådan beskriver Matias sin første forel-
skelse. En ungdomsskole, et blik, et smil og Matias på 15 år blev ramt af de 
der følelser, der får en til at rødme, hjertet til at slå lidt hurtigere og tankerne 
til at cykle i ring. Forelskelse er ens, hvad enten det er i en pige eller dreng. 
 ”Det var nok personen – og ikke kønnet - jeg forelskede mig i,” uddyber han.
I dag er Matias Jensen 24 år. Han bor i København og har indvilliget i at 
mødes en grå novemberdag på Nørrebro til kaffe og en snak om at være 
biseksuel. 
”Jeg er det, som jeg vil kalde ægte biseksuel. Jeg kan forelske mig i begge 
køn og tænde seksuelt på begge køn,”  siger han med en stemme, der ikke 
efterlader tvivl, 
”Men min præference skifter, som vinden blæser.”

Den allerførste gang
Matias voksede op i en forstad til København. Som 12-årig var han som de 
fleste. En dreng, der havde krudt i røven og travlt med at drille pigerne. Men 
han var også noget mere. 
”Jeg var allerede dengang klar over, at jeg var til mit eget køn. Det er svært 
at beskrive præcist, hvordan jeg var klar over det. Det var mest en fysisk 
reaktion, som til dels skyldes, at man i den alder bliver meget bevidst om 
sin krop. Jeg kan huske, at jeg ikke havde det mærkeligt med det, men mere 
sådan: ‘Hov, hvor er jeg åbensindet, at jeg kan synes, en anden dreng er flot’.”
Matias har sin seksuelle debut om 14-årig – med en pigekæreste. For piger er 
jo også ret skønne og den første seksuelle oplevelse er dejlig.  
Samtidig begynder han at chatte meget på nettet, blandt andet på sitet 
blackmarket.dk. Det er et mødested for dem, som er interesserede i alternativ 
livsstil, blandt andet homo- bi- og transseksualitet. Her møder han den første 
fyr, han har sex med. De aftaler at mødes. Matias er 18 år gammel og spændt 
på hvordan det vil være. 
-”Det tændte mig lidt af, for at være helt ærlig. Det var sgu ikke særlig skægt,”
Hans stemme bliver nøgtern. 

”Vi havde sex i hans bil på en rasteplads, med ham som den aktive. Det var 
væmmeligt og gjorde ondt. Han var bare ikke særlig flink.”
Matias fortryder ikke oplevelsen, men tænkte efterfølgende, at det var tem-
melig hypet det med at have sex med fyre.
”Men selvom det var en dårlig oplevelse, begyndte jeg ikke at betragte mig 
selv som hetero. Jeg gik bare ud fra, at den rigtige fyr var derude et eller andet 
sted. Hvis det nu skulle være en fyr.”
Han slutter sine teenageår med forhold til piger. Han er altid åben omkring 
sin seksualitet over for dem. Og de trækker bare på skuldrene af det - alt er 
cool. De nærmeste venner ved også, at han er bi. Han bekendte kulør over for 
dem som 14-årig, og kammeraternes respons var helt uden teenage-drama. 
Matias griner ved tanken om dengang.
”Alle var sådan ‘nå ja. Og hvad så?’ Det var ligesom at servere en kop te for 
dem.
Ingen var utrygge ved, at der pludselig var en biseksuel i vennekredsen. 
Faktisk var der en del andre, som viste sig at være i samme båd. Men måske 
var det bare for sjov?  I mine teenageår kendte jeg i hvert fald en del flere 
biseksuelle, end jeg gør nu,” siger Matias med tør stemme. 

De fantastiske fyre
Da Matias er 21, gør fyrene igen deres entré i hans liv. Der er især én. Han 
hedder Peter og bor i Odense. De mødes første gang i Ungdomshuset på 
Jagtvej, kysser lidt og sover hjemme hos Matias. 
”Jeg blev ret forelsket i ham,” husker Matias. 
Peter er bøsse og meget smuk, synes Matias. Og det er forholdet til Peter, der 
gør, at han springer ud for familien.
”Jeg syntes, det var lidt svært at komme med forklaringer for, hvorfor jeg hele 
tiden skulle til Odense og besøge Peter.”
Men det var lidt hårdere at springe ud for familien end for vennerne. 
”Jeg har altid haft et nært forhold til min mor, men jeg var alligevel urolig for, 
hvordan hun ville tage det. Absurd nok tænkte jeg især på sådan noget  
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Jeg tænder på personligheden – ikke kønnet

”Jeg er det, jeg vil kalde ægte bi-seksuel.  
Min præference skifter, som vinden blæser.”  

Matias, 24 år
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Jeg tænder på personligheden – ikke kønnet

med fremtiden: At hendes chancer for at blive farmor var mindre.”
Hans blik fæstner sig på noget på bordet foran ham. Så retter han ubevidst 
ryggen,  
 ”Det var ret svært at få ud, men da jeg havde sagt det, sagde min mor, at 
det havde hun godt haft på fornemmelsen – og så blev jeg sgu sur. Men min 
vrede skyldtes måske bare lettelse.”
 Matias og Peter er kærester i to et halvt år, før Peter slår op. 

Det er svært for Matias at forklare, hvorfor han er tiltrukket af begge køn. 
Sådan er det bare. Men når det kommer til forhold, er han nok lidt mere til 
mænd. Nogle ting er bare nemmere. Man tænker mere ens: 
”At være kæreste med en fyr er lidt som at have en buddy. Man identificerer 
sig helt naturligt med hinanden gennem nogle ting, man har til fælles. Det 
lyder banalt, men for eksempel ens pik, kropsbehåring og skæg.”
Hans erfaring er, at der ikke er den store forskel mellem at have et forhold til 
en fyr og en pige. Man putter sammen i sengen og tager ud sammen. Man 
deler store og små ting i sit liv og sin hverdag, og man har sex sammen. 
”Det er meget det samme. Så min mandlige præference skyldes nok bare, at 
det bedste forhold jeg har haft, har været til en fyr.”
Matias mener, at han som biseksuel bliver tiltrukket af personen - ikke køn-
net. Og når det kommer til den seksuelle præference, så er det fifty-fifty.
”Jeg har haft et langt forhold til en fyr, jeg nød at have sex med, og nu har jeg 
kun sex med en pige, og det er også rigtigt dejligt, jeg tilpasser mig nok bare.”
Og hvis han skulle vælge det ene køn?
”Jeg har haft sex med både piger og drenge, og jeg ville ikke gå gennem livet 
uden lidt af hvert,” siger han med et grin.

Tolerancen (næsten) i top 
Det gnidningsfrie forløb, mener Matias, skyldes tolerancen i de miljøer, han 
har færdedes i. Folkeskole, ungdomsskole og hjemme hos familien. De nega-
tive episoder dukker først op, da han er i 20’erne. Det sker typisk i Køben-
havn - stive folk kommer med deres aggressive meninger. En episode, han 
især husker, skete for et år siden. Han kom gående hånd i hånd med Peter, da 

en mand spyttede på dem. Matias råbte efter ham, og ville gå løs på ham. 
”Når nogen spytter på en, så kan alle gå amok, tror jeg. Det er en blanding af 
at være rasende og bange på en gang.”
 Peter fik ham dog til at droppe muskelshowet. 
”Jeg græd bagefter. Måske fordi jeg blev så pissefrustreret. Det er den eneste 
gang, det virkelig har generet mig,”  forklarer Matias. 
Nu skilter han med sin seksualitet, enten med et badge eller en tøjlap på 
trøjen, hvorpå der står homo. Han ved godt, det er ekstra provokerende, men 
det er bevidst, for han er ligeglad med, hvad folk tænker. Og han er dødtræt 
af altid at skulle passe ind. Men det er ikke kun folk på gaden, der ser skævt 
til hans direkte facon. Også i det homoseksuelle miljø støder han på skepsis.
”Der er rigtig mange som siger: ’Nej, hvordan kan du?’ og ‘du forstærker bare 
billedet af homoseksuelle som sådan nogle underlige mennesker, der bare vil 
provokere’. Men der tænker jeg, ‘Hvad med jer selv? Den ene uge om året, der 
er Copenhagen Pride, er det okay at skabe sig åndssvagt, men resten af tiden 
gemmer I jer væk’. Det har jeg ikke en skid respekt for.”

Matias er klar over, at det ikke er lige let for alle at springe ud. Det er vigtigt, 
at man starter med at fortælle det til en, man stoler på. Og det er helt i orden, 
hvis man ikke vil eller ikke tør springe ud over for alle ens studiekammerater 
eller kolleger. Men hans bedste råd er alligevel: spring.
”Hvis du brændende ønsker det, så gør det. For hvis ikke, så ender du bare 
med at fortryde det.”

“Jeg har haft sex med både piger og drenge, 
og jeg ville ikke gå gennem livet  

uden lidt af hvert” 
Matias, 24 år
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LbL-Ungdom
hvis du er under 25 år,  homo-, bi- eller transseksuel, i tvivl, eller bare nysgerrig, så er LbL-Ungdom 
et sted for dig.her kan du komme og få svar, hjælp, fest og en stærk organisation i ryggen.

Af Moussa Theo Jonsson, bestyrelsesmedlem i LBL-Ungdom

At provokere, oplyse, debattere og rådgive er nogle 
af LBL-Ungdoms vigtigste arbejdsopgaver.  
Vi arbejder for eksempel med områder som 
same-sex prostitution, kønsidentitet, markering af 
mærkedage og seksualundervisning på uddan-
nelsesinstitutioner. Og vi har et stort internation-
alt samarbejde med unge fra andre dele af verden. 

Men en stor del af LBL-Ungdoms arbejde ligger 
også i at være et rådgivende og socialt mødested 
for unge under 25 år. Vi arrangerer caféaftener, 
byture i homomiljøet, filmvisninger, telefon-
samtaler og andre tiltag der giver homo-,bi- og 
transseksuelle unge et sted at mødes.  Desuden 
hjælper og rådgiver LBL-Ungdom også folk, der 
bare gerne vil vide lidt mere om homo-, bi- eller 
transseksuelle i forbindelse med  studieopgaver 
eller filmarbejde. 

Den gode stemning er i fokus, når LBL-Ungdom 
skaber sociale arrangementer, der skal sikre mang-
foldighed og sammenhold. En af pointerne med 
LBL-Ungdom er nemlig, at man skal kunne møde 
folk, der er lig en selv, hvad end man er homo, 
bi, trans, i tvivl, i skabet eller har en helt anden 
opfattelse af sit køn eller sin egen seksualitet end 
”normen”. 

For netop det at kæmpe mod normen er et af 
LBL-Ungdoms mål. Det handler blandt andet 
om at udfordre det gængse billede af seksualitet 
og kønsidentitet, så man kan føle sig tryg ved sig 
selv, lige meget om man vokser op i en flække på 

landet, eller i en storby. Mange unge har stadig 
svært ved at springe ud, og mange bliver udsat for 
diskrimination og overfald – og derfor prøver vi 
blandt andet at få et samarbejde i gang med poli-
tiet og med andre organisationer i Danmark. 

Du kan altid kontakte LBL-Ungdom på lblung@
lbl.dk eller kontakte formand eller næstformand 
direkte, hvis du har lyst til at være med eller bare 
vide mere. 

Vi glæder os til at se dig.

LBL-Ungdom ved en demonstration mod dødsstraf for homoseksualitet i Iran. 19.juli 2008.  Foto: Kenneth 
Larsen.

LBL-Ungdoms IDAHO-ambassadører i 2007. 
 Fra venstre: forsanger i Alphabeat, Anders SG , tv-
værtinde Nanna Schultz Christensen, skuespiller Julie 
R. Ølgaard, skuespiller Laura Christensen, 
bassist i Alphabeat Anders Reinholdt.

Foto: Bjarke Johansen.  

Find flere informationer på www.lblungdom.dk
Se også myspace.com/lbl_ungdom eller LBL-Ungdoms 
facebookgruppe. 

” Slå en Homo” under IDAHO -  
International day against homophobia -  17 maj 2007. 

LBL-Ungdom indbød til konkurrencer og musik  
i HC. Ørstedsparken i København. 

Foto: Hannes Jakobsen.

gå-Ud-gruppen
Et tilbud til skoler og grupper, der vil have besøg af nogle 
engagerede foredragsholdere, der svarer på alle slags 
spørgsmål. 
Se mere på www.lblungdom.dk, eller kontakt os på gug@lbl.dk.

skoleprojekt
En gruppe af unge der giver interviews til især folkeskole- og 
gymnasieelever, der skriver opgave eller laver projekter.
Skriv til skoleopgave@lbl.dk, og aftal interview på mail, 
telefon eller ansigt til ansigt.

Ungdomstelefonen
Hver tirsdag kl. 19-21 sidder en gruppe unge homo- og 
biseksuelle klar ved telefonerne. Vi besvarer spørgsmål om 
sex, kærlighed og alt, hvad du kan finde på at spørge om. 
Vi rådgiver også forældre og andre, der har behov for tale med 
os. Samtalerne er altid anonyme og fortrolige.
Ring til os på tlf. 33 36 00 80, eller fang os på chat og mail – 
se mere på www.ungdomstelefonen.dk
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”Vil du gerne vise billeder til nogen på nettet, kan du oprette en  
msn-konto til online chat. Så kan du vise billeder eller bruge webcam  

uden at risikere, at andere misbruger billederne senere.”
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En tilfældig flirt over baren, en hyggelig café-date 
eller et frækt engangsknald til en fest. Homo-, bi 
eller transseksuelles lyster og følelser adskiller sig 
ikke fra heteroseksuelles, når det kommer til at 
møde nye mennesker, gå i byen eller score - den 
eneste forskel er kønnet på dem, man kigger efter. 

Men den lille forskel kan føles så stor, hvis man er 
den eneste – og derfor kan det være trygt og sjovt 
at mødes, feste eller dyrke sport i miljøer, hvor 
man ikke skiller sig ud. Og... så er det jo også her, 
man kan flirte og måske finde en sød kæreste.

I LGBT-kredse tales der ofte om ”miljøet”. Oft-
est betyder det caféer, klubber, internetsider og 
foreninger, hvor homo-, bi- og transseksuelle kan 
møde hinanden. 
Muligheden for at møde ligesindede er især vigtig, 
hvis man er usikker på sin seksualitet eller har 
svært ved at ’springe ud’. Så kan det være rart at 
møde nogen, der har prøvet det selv. 
Nogle bruger datingsider eller online communi-
ties til at chatte og mødes med andre homo-, 
bi- eller transseksuelle, mens andre leder på den 
anden side af skærmen.
Men lige meget hvordan, man stepper ud i miljøet 
– er det godt lige at kende spillereglerne. 

Pas på nettet
Der kan være flere fordele ved at oprette en profil 
på nettet. Man behøver ikke at vise, hvem man 
er eller, hvor man bor. Og det kan være rart, 
hvis man er usikker eller bare ikke er parat til 
at ”springe ud”. Andre bruger nettet til at se sig 

mød mig På...
der findes mange caféer, klubber, internetsider og foreninger for homo-, bi- og transseksuelle. 
der er mange måder at mødes på – men man skal huske at passe på sig selv. 

omkring og flirte lidt - præcis som nysgerrige 
heteroseksuelle gør.
Ulempen er dog, at man aldrig helt ved, hvem 
man taler med. Og man risikerer at møde folk, 
der overskrider ens grænser. På nettet kan sproget 
være lidt hårdt,  og folk er ofte mindre blufær-
dige - nogle uploader billeder, der er ”forbudte for 
børn”, og man kan være uheldig at ramle ind i en 
fyr, der kun vil vide, hvor stor ens pik er. 

Det kan være svært at vide sig sikker, hvis man vil 
mødes med nogen, man har chattet med. Folk kan 
lyve om, hvem de er, og hvad de vil. Så tag altid 
dine forholdsregler, når du støver folk op online. 
Vær varsom med hvilke oplysninger, du giver. 
Man deler jo heller ikke sit telefonnummer ud til 
fremmede på gaden. 
Hvis du sender billeder af dig selv så overvej altid 
hvem, der må se billederne. Folk kan sende dem 
videre til andre eller uploade dem, så alle kan se 
dem. Vil du gerne vise billeder til nogen, du ikke 
kender, kan du eventuelt oprette en msn-konto til 
online chat, hvor du kan vise billeder eller bruge 
webcam uden at risikere, at den anden misbruger 
billederne senere.

Ansigt til ansigt
I den virkelige verden ser folk selvfølgelig dit 
ansigt, og det kan kræve lidt mere mod end at op-
søge folk på nettet. Fordelen er dog, at alle andre 
også må spille med åbne kort. Du får en bedre idé 
om, hvem du taler med, og folk chokerer sjældent 
én ved for eksempel at smide tøjet midt på gaden. 
Det er nemmest at møde ligesindede i ”miljøet”. 

mødesteder & FaLdgrUber i Lgbt-miLjøet

Der findes gode cafeer og diskoteker, der hen-
vender sig til LGBT’ere. Steder, hvor man ube-
mærket kan være åben om sin seksualitet og føle, 
man falder ind frem for at skille sig ud. Det kan 
især være befriende, når man lige er sprunget ud 
eller tænker på det. Hvis det hele er nyt for én, kan 
det for nogen hjælpe at tage en ven med i byen, 
så man ikke føler sig helt alene. Så kan man snuse 
lidt uden at behøve at kaste sig helt ud i det.

På caféerne er stemningen ofte afslappet -  selvom 
det her er pigerne, der kysser på pigerne, og dren-
gene, der kysser på drengene. Diskotekerne har 
for det meste en hårdere stemning. Ligesom fulde 
heteroer, bliver også LGBT’ere mere nærgående og 
kærlige, når de bliver fulde. Nogle kan finde på   

Af Theis W. Nielsen · Foto: Sofie Holten

Mød mig på...

www.copenhagen-gay-life.dk er for både turister og 
danskere, der gerne vil gå på opdagelse i det Københavnske 
LGBT-miljø. 

Dating-siden www.boyfriend.dk har det største besøgstal 
på nettet. Her kan du møde både piger og drenge i alle aldre. 
Men husk på dine egne grænser - netdating kan være en 
kontant og barsk omgang. 

Lgbt er en forkortelse for Lesbians, Gays, Bisexual og 
Transsexual. Altså: lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle. 
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at rende rundt i bar overkrop, mens andre mænd 
tager dametøj på eller smører sig ind i glimmer 
fra top til tå. Jo, nattelivet er festligt, og det kan 
ofte bekræfte nogle fordomme hos folk, der ikke 
kender andet til miljøet. Men prøv at være åben og 
kast dig ud i det – og tag nogle venner med på tur.

Forbudte møder
Offentlige steder som parker hører til de mere 
berygtede mødesteder. Parkmøder vil ofte have et 
mere lystbetonet udgangspunkt. Det handler med 
andre ord mest om sex.
At mødes offentlige steder for at dyrke sex med 
fremmede kan virke uforståeligt, men nogle synes, 
det er frækt og spændende med lidt forbudt sex i 
en park. 
Parker og klubber med samme (sex-)udgangs-
punkt besøges af alle typer og aldersgrupper, og er 
for mange et ekstra krydderi i sexlivet. Hvis du er 
spritny i faget, kan disse mødesteder dog være et 
meget hårdt miljø. 

Når man ikke kender sin partner, kan man aldrig 
vide, om vedkommende respekterer ens grænser. 
Og husk: Det er forbudt at krænke andres blufær-
dighed. Det vil sige, selvom det er lovligt at have 
sex i det fri, er det ikke tilladt at støde andre ved at 
have sex for snuden af dem.

Fordomme og hate crimes
Der findes desværre stadig en del fordomme: 
Bøsser går i stramme bukser. Lesbiske har altid 
kort hår. Biseksuelle ved bare ikke, hvad de vil. 
Heldigvis er de fleste i dag fornuftige nok til at 
vide, at de ting ikke har noget med seksualitet at 
gøre.  
Men andre har stærkere fordomme, og nogle 
gange skal der ikke så meget til for at puste til 
deres frygt eller vrede. Der findes flere eksempler 
på hate crimes - fysiske eller psykiske overfald på 
minoriteter, alene på grund af deres seksualitet. 
I miljøer for LGBT’ere kan man for det meste 
undgå dette, men det sker altså, at man ramler 

ind i nogen, der hurtigt lader sig provokere. Det 
er ubehageligt og forkert. Prøv ikke at provokere 
fremmede unødigt. Vær venlig og høflig – og luk 
ørerne for latterlige og bøvede tilråb.

Husk dine grænser
Nu kan man jo ikke leve hele livet med livrem og 
seler. Man kan godt respektere andres homo-
fobiske grænser uden selv at skulle gå rundt på 
listesko. Det er til gengæld vigtigt, du værner 
om og respekterer dine egne grænser. Vi er alle 
forskellige, og seksualiteten er jo bare en lille 
del af vores personlighed. Vi alle har forskellige 
ønsker og behov, når det handler om at springe 
ud. Vi har blot nævnt en håndfuld af de mest 
almindelige måder at møde mennesker på. For 
nogen er miljøet en vigtig del af deres liv og deres 
omgangskreds, for andre vil det måske blot have 
været et udgangspunkt og nogle omgivelser, hvor 
der var plads til at springe ud og blive lidt klogere 
på sig selv. 

“Parkmøder vil ofte have et mere  
lysbetonet udgangspunkt.  

Det handler med andre ord mest om sex.”
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et af de hotteste navne på den homoseksuelle 
dj-scene, er dj dolk. bag kunstnernavnet står 
simon holk. og han er bøsse.

Af Maria Duerlund Nielsen

Når der skal vendes plader på de homoseksuelle 
diskoteker, så er det højst sandsynligt Simon Holk, 
som står bag mixerpulten. Simon har som DJ 
Dolk slået sit navn fast i det homoseksuelle miljø. 

De første spæde pladevendinger blev taget på spil-
lestedet Vega, hvor Simon med egne ord ”voksede 
op som DJ”. Det startede med et par jobs engang 
imellem, men snart blev han en fast del af stedets 
DJ- repertoire. Siden har tech-house-rytmerne 
blandt andet bragt Simon til homo-caféen Oscar, 
hvor han en overgang var hus-DJ.
Og det har bestemt ikke været en ulempe, at 
Simon selv er bøsse. Det har nemlig gjort det lidt 
nemmere at skære igennem som DJ Dolk. 
”Der er et specielt tilhørsforhold til miljøet. Der 
er man jo kendt som homo-DJ. Hvis der er en 
stor homo-fest, så er det klart, at man er der for 
at spille.” forklarer Simon, ”Mange folk kender 
navnet DJ Dolk, så hvis det står på plakaten, så 
kommer folk,”

For tiden er DJ Dolk ikke fast inventar nogle 
steder, så hvis man vil lokkes ud på dansegulvet 
af de knivskarpe beats, må man holde øjne og øre 
åbne.

simon holk Witzansky

· kendt som DJ Dolk - især i det homoseksuelle miljø.
· 32 år
· bor i København sammen med sin kæreste
· som DJ Dolk spiller han mest tech-house
· spiller forskellige steder for tiden. Så hold øje med hans navn
· lever egentlig af at være scenograf og er uddannet 
 fra Statens Teaterskole
· har været radiovært på P3’s Børneradio og tv-vært på 
 DR1s børneprogram Klub 12
· Har i starten af 2009 åbnet homo-klubben Disco Volante  
 sammen med DJ-kollegaen, Rosa Lux.

den kendte doLk

 DJ Dolk på plakaten

DJ Dolk i aktion bag pulten

Simon Holk som DJ Dolk på forsiden af homobladet Out & About
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”Jeg holder meget af min far, men meget af det, jeg har med ham, bygger på en løgn. 
 For han ikke ved, at jeg er lesbisk - og jeg har ikke tænkt mig at fortælle ham det” 

Jamila 22 år, dansk-ægypter 
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Jamila, dansk-ægyptisk pige, 22 år

mUsLim og Lesbisk? 
Sanger, DJ, danser og basketballspiller. Ægypter, dansker og verdensborger. 
Muslim og lesbisk. Jamila vil bevise, at alting kan kombineres, hvis man 
kæmper for det. 

For en måned siden var min kæreste og jeg på vej hjem i bussen. Vi holdt i 
hånden, og jeg gav hende et kys. Så kommer en fyr med udenlandsk bag-   
grund hen og spørger, om han må filme os med sin mobiltelefon. 
Min kæreste siger, at nej, selvfølgelig må han ikke det, og så spørger han mig 
’hvor kommer du fra?’. Jeg svarer, at jeg er ægypter. ’Ægypter og lesbisk?!’, 
siger han så. Han gentager det, som om han ikke forstår det. Han var ikke 
ubehagelig; han forstod det bare ikke.”
Jamila smiler. Episoden i bussen er blot en blandt mange, hvor hun er stødt 
på fordomme om, at man ikke kan kombinere en arabisk baggrund med at 
være homoseksuel. 
”Det er som regel fyre med arabisk baggrund, der reagerer på den måde. 
Jeg ignorerer dem; jeg kan ikke bruge deres mening til noget,” siger hun og 
tilføjer, at hun har andet at bruge sine kræfter på. 

Det er helt sikkert rigtigt. Den 22-årige pige, der har en bornholmsk mor og 
en ægyptisk far, er musiker, sanger og danser. Hun arbejder som bartender på 
en homobar, er ved at starte en hiphop-klub, danser selv hiphop og er ved at 
lægge sidste hånd på sin første solo-cd. Hun har spillet basketball på topplan, 
og hun har planer om at søge ind på politiskolen. Midt i det hele får hun også 
tid til at være sammen med sin kæreste. Kreativitet og kærlighed fylder hen-
des liv, og her lægger hun sine kræfter. Til gengæld forsøger hun at ignorere 
de fordomme, hun møder. 
Alt i alt oplever Jamila Danmark som et sted, hvor hun kan skabe sig det liv, 
hun ønsker. Det var derfor, hun flyttede hertil fra Ægypten for fire år siden. 

Dengang var hun 18 år og følte sig klemt i et samfund, der fordømmer ho-
moseksualitet. Derfor besluttede hun at forlade Ægypten – og sin far. 
”Det er ikke, fordi jeg ikke holder af min far. Jeg synes, at han er fantastisk. 
Men meget af det, jeg har med ham, bygger på en løgn, fordi jeg ikke har 
kunnet være mig selv 100 procent. Han ved ikke, at jeg er lesbisk, og jeg har 
heller ikke tænkt mig at fortælle ham det,” siger Jamila.

Til gengæld har hun fortalt sin mor det. 
”Jeg sprang ud over for hende et halvt år efter, at jeg var kommet til Dan-
mark. Hun var bekymret for mig, fordi jeg pjækkede meget fra min skole. 
Det var, fordi jeg var hos min kæreste hele tiden. Så sagde jeg det til hende. 
Hun sagde bare ’Jamen skat, det har jeg da vidst længe’. Jeg svarede, at så 
kunne hun have sagt det, så jeg ikke skulle gå med det så længe og have svært 
ved at sige det! Men hun syntes, jeg skulle sige det selv. Og hun sagde ’Jeg 
elsker dig lige meget hvad. Du vil altid være min datter’. Hun har gjort det så 
let for mig,” fortæller Jamila.  

Etnohomoer - den forbandede kærlighed

etnohomoer 

Af Marianne Nøhr Larsen & Malene Fenger-Grøndahl · Foto: Sofie Holten

det kan være svært at have en anden tro end flertallet. eller at være anderledes, fordi man tænder på en af det samme køn. 
er det så dobbelt så svært at være ’etnohomo’ – homoseksuel med etnisk minoritetsbaggrund?  
mød to af dem her og hør, hvad de selv siger om ’den forbandede kærlighed’.

- den Forbandede kærLighed

”I Ægypten havde jeg mødt rigtig mange 
kvinder, som jeg følte mig tiltrukket af, men 

hver gang tænkte jeg ’pres følelserne ned 
igen, du skal ikke vise dem, hvad du føler”  

Jamila 22 år, dansk-ægypter
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Torkil, 20 år, fra Færøerne

  

i københaVn kan jeg Være i Fred
De kristne fundamentalister på Færøerne fordømte ham, fordi han var ho-
moseksuel, og derfor flygtede han til Danmark. Her mødte han en mand, der 
gav ham troen på ham selv tilbage. 
Nu drømmer Torkil om at vende hjem og tage kampen op.

Som 15-årig blev færøske Torkil klar over, at han var homoseksuel. Det 
gjorde ham bange og ked af det, for han vidste, at mange færinger har et 
meget negativt syn på homoseksualitet. 
”Jeg følte mig helt alene i verden. På Færøerne er homoseksualitet virkelig 
tabu; det eneste, jeg havde hørt om det, var, at det var en synd. Så min første 
tanke var, at jeg var nødt til at lave om på mig selv,” husker Torkil.
Men efterhånden måtte Torkil erkende, at han ikke kunne slette sin seksuali-
tet, og han fik sværere og sværere ved at forestille sig et liv på Færøerne. Han 
følte sig ensom og spærret inde, og han begyndte at miste sin ellers stærke tro 
på Gud. 
Han var skrækslagen for, at nogen skulle opdage, at han var ’anderledes’, og 
for de reaktioner, han så ville møde – men han kunne heller ikke holde ud at 
 gå rundt med det indeni. Så han fortalte nogle venner, at han var homosek-
suel. 
”Først blev de bange for, at jeg skulle lægge an på dem. Men jeg fik forsikret 
dem om, at jeg ikke var ude efter deres røv, og så accepterede de det efterhån-
den,” siger Torkil.  
Som 16-årig begyndte han at sejle som matros på færgerne, der sejler mellem 
de forskellige øer på Færøerne. 

endelig forbudt at true bøsser på Færøerne
I Danmark er det strafbart at true eller nedværdige andre på grund af deres etnicitet, tro eller sek-
suelle orientering – man kan få op til to års fængsel for det. Det fremgår af ’racismeparagraffen’ 
(straffelovens § 266b), der i 1987 blev udvidet til at omfatte seksuel orientering.
De fleste europæiske lande har lignende lovgivning. Men på Færøerne blev homoseksuelle først 
omfattet af loven i 2006. Indtil da var det lovligt at true og nedværdige homoseksuelle. 
Da nogle politikere i 2005 foreslog, at Færøernes antidiskriminationslov også skulle gælde sek-
suel orientering, protesterede de kristne fundamentalister, som sammenlignede homoseksuelle 
med pædofile og pyromaner.
Men holdningen begyndte at ændre sig, da en 25-årig bøsse, blev slået ned på et værtshus i 2006  
og siden truet på livet - og så blev lovforslaget vedtaget.

i ægypten er homoseksualitet et tabu
I Ægypten er homoseksualitet tabu - man taler ikke om det. Homoseksualitet er forbudt, men 
det står ikke direkte i loven, for tabuet betyder, at homoseksualitet officielt ikke eksisterer. Der 
findes intet arabisk ord for ’bøsse’ - kun et nedsættende ord, der nærmest betyder ’ikke-mand’. 
Homoseksuelle må gifte sig i heteroseksuelle ægteskaber og leve ’almindelige’ liv udadtil. Nogle 
familier accepterer tavst, at en søn eller datter har et homoseksuelt forhold, selv om de er gift 
med en af det modsatte køn. Så længe de ikke skilter med deres homoseksualitet, kan familien 
leve med det – eller lukke øjnene for det. 
Selvom der er forandringer undervejs i Ægypten, risikerer homoseksuelle stadig at blive anklaget 
for forræderi og blive straffet med fængsel, hvis de ikke går stille med dørene. 

Også Jamilas første kæreste, var en stor hjælp, da hun skulle springe ud i 
friheden. 
”I Ægypten havde jeg mødt rigtig mange kvinder, som jeg følte mig tiltrukket 
af, men hver gang tænkte jeg ’pres følelserne ned igen, du skal ikke vise dem, 
hvad du føler’. Jeg vænnede mig til at undertrykke og skjule mine følelser. 
Men så mødte jeg min ekskæreste. Først blev vi veninder, men jeg kunne 
mærke, at jeg havde andre følelser for hende; jeg havde sommerfugle i ma-
ven… Jeg stod lige der på kanten, og hun hjalp med at skubbe mig ud. Da jeg 
sprang, og vi blev kærester, var det, som om 50.000 tons sten blev løftet af mit 
hjerte. Og jeg tænkte ’hvorfor har jeg ikke gjort det her før?’,” husker Jamila.

Hun føler sig fuld af selvtillid, siger hun. Men sådan har det ikke altid været. 
”For et par år siden følte jeg mig meget sårbar. Jeg var vildt bange for, hvad 
der skete med mig. Hvad betød det, at jeg var lesbisk? Var jeg et dårligt men-
neske? Jeg havde alle de der tanker,” siger Jamila. 
Modgangen har gjort hende stærk og mere åben. 
”Det har gjort mig stærkere at have noget at kæmpe for, og det har også 
tvunget mig til at se mig selv i øjnene. For når man er lidt one of a kind, er 
det vigtigt at være tro mod sig selv,” siger Jamila.
Hun kigger lidt frem for sig og tilføjer,
”Jeg ville have et ti gange nemmere liv, hvis jeg var hetero, men jeg kan godt 
lide udfordringer. Det får man som lesbisk. Og som udlænding. Det er nok 
derfor, mit motto er, ’What doesn’t kill you, makes you stronger’.”

“Jeg følte mig helt alene i verden.  
På Færøerne er homoseksualitet virkelig 
tabu; det eneste, jeg havde hørt om det,  

var, at det var en synd. Min første tanke var, 
at jeg skulle lave om på mig selv”  

Torkil, 20 år fra Færøerne

”Jeg var bange for at blive fyret, hvis færgeselskabet fandt ud af, at jeg var 
homoseksuel. Men først og fremmest var jeg bange for, at min familie skulle 
få noget at vide,” siger han. 
Torkil kunne kun se én udvej: Han måtte væk fra Færøerne. Spørgsmålet var 
bare hvordan - og hvorhen? 
”Ved at chatte på nettet havde jeg fundet ud af, at der var en del færøske 
homoseksuelle i Danmark, som er flyttet dertil for at slippe væk fra alle for-
dommene på Færøerne. På den måde havde jeg fået en fornemmelse af, at jeg 
ikke var alene, og jeg fulgte i deres fodspor.” 

Torkils familie vidste stadig intet om hans homoseksualitet, så han opfandt 
en nødløgn om, at han ville til Danmark for at uddanne sig til kok. 
”Jeg havde kun været i Danmark en gang før, så jeg kendte intet til Køben-
havn. Det første, jeg lagde mærke til, var, at ingen gloede efter mig. På 
Færøerne kendte alle mig; i København kunne jeg være i fred. Men jeg var 
også meget alene,” husker Torkil. 
I Danmark mødte Torkil en ældre bøsse, som blev som en reservefar for ham. 
Han lærte Torkil at læse Bibelen på en ny måde, og han blev et forbillede for 
Torkil – et bevis på, at man kan være kristen og bøsse og leve et godt liv, hvor 
man forfølger sine drømme. 
”Han har vist mig vejen. Han bor sammen med en mand, som han elsker, har 
en pragtfuld datter, er professionel musiker og har både humor, alvor og tro i 
sit liv,” siger Torkil.
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Den ældre mand har hjulpet Torkil med at finde ud af, hvad han vil med sit 
liv. Indtil videre har han taget en uddannelse på Svendborg Søfartsskole, og 
nu håber han at tage endnu en uddannelse. Længere ude i fremtiden vil han 
gerne vende tilbage til Færøerne – som et levende bevis på, at færingernes 
negative forestillinger om homoseksuelle er forkerte. 
”Jeg håber, at jeg om 10 eller 20 år er vendt tilbage som et forbillede for andre 
homoseksuelle færinger. Jeg forestiller mig, at jeg bor i et hus sammen med 
en mand, jeg elsker, og måske har vi adopteret nogle børn, hvis det er blevet 
muligt til den tid. Men først og fremmest har jeg et liv, jeg selv har skabt.”

Torkil tror på, at de kristne fundamentalisters magt kan brydes på Færøerne, 
og at homofobien kan forsvinde. Det vil tage tid, men det vil ske, mener han. 
”De fleste færinger er egentlig ret åbne, men tør ikke skille sig ud fra 
mængden og er bange for, hvad naboen tænker. Derfor taler de negativt om 
homoseksuelle. Men jeg tror, at der er ændringer på vej, og jeg vil gerne være 
med til at skabe, de ændringer,” siger han.
Inden Torkil vender tilbage, vil han gerne have et mere afslappet forhold til 
sin familie. Han turde ikke selv fortælle sine forældre om sin homoseksu-
alitet, så de fandt ud af det via rygter. Især hans far reagerede voldsomt og 
sagde, at han ikke længere opfattede Torkil som sin søn. Siden har de fået 
kontakt igen, og Torkil prøver at give sin far tid. 
”Det virker. Efterhånden har han lært at se mig som et voksent menneske 
med den seksualitet, jeg nu har.”

Torkil vil have lov at være den, han er – i stedet for at lade sig begrænse af, 
hvad der er ’normalt’.  
”Jeg vil skabe mit eget liv i stedet for at leve som alle andre. Jeg vil hellere 
være en original end en kopi.”

”Jeg var bange for, at jeg ville blive fyret, 
hvis færgeselskabet fandt ud af,  

at jeg var homoseksuel. Men først  
og fremmest var jeg bange for, at min 

familie skulle få noget at vide”  
Torkil, 20 år fra Færøerne

Etnohomoer - den forbandede kærlighed

Læs mere om Torkil, Jamila og andre unge etnohomoer på www.denforbandedekaerlighed.dk 
og i bogen ”Den forbandede kærlighed – 14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfol-
dighed” (CDR-forlag, 2007). 
Bogen er skrevet af Marianne Nøhr Larsen og Malene Fenger-Grøndahl i samarbejde med Lands-
foreningen for Bøsser og Lesbiske. Den kan bestilles via www.cdr-forlag.dk. 

etnohomoer er et begreb, mange homo- eller biseksuelle med anden etnisk baggrund end 
dansk, bruger om sig selv. Ordet udtrykker, at de er både seksuelle og etniske minoriteter i 
Danmark. Men ikke alle homo- eller biseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund synes, at de har 
noget tilfælles af den grund. 
sabaah er en dansk forening for Etnohomo- og biseksuelle. Se mere på www.sabaah.dk
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ordbog
hvad betyder det, når din bedste ven siger, 
at han er transseksuel? eller når din søster fortæller, 
at hun i al hemmelighed er dragking?

Af Marija Vinquist · Foto: Sacha Maric

Aseksuel:  Person uden sexlyst  - eller interesse og behov 
 for at inddrage andre i sin seksualitet.

At være i skabet:  Når en homo, bi-  eller transseksuel person 
 ikke er sprunget ud endnu.

Biseksuel:  Person, som er seksuelt og/eller følelsesmæssigt 
 interesseret i personer af forskellige køn. 

Bøsse:  Homoseksuel mand.

Dragking:  Kvinde, som klæder sig som mand for at 
 underholde og/eller tænde sine egne eller andres  
 grænser og forestillinger.

Dragqueen:  Mand, som klæder sig som kvinde for at 
 underholde og/eller tænde sine egne eller andres  
 grænser og forestillinger.

Gender bender:  Person, der bøjer (derfor “bender”) de forventede 
 kønsroller. Nogle identificerer sig med deres 
 biologiske køn, men udfordrer normerne med 
 atypiske kønsroller. 
 Gender benders føler, at det biologiske køn er en  
 unøjagtig beskrivelse af dem. 

Hatecrime:  Overgreb lige fra drab, grov vold og voldtægt til ned-
 sættende bemærkninger mod en person på grund af 
 religion, etnicitet eller seksuel orientering.

Heteronormativitet:  Det udgangspunkt, at det eneste rigtige og normale 
 er at tænde på, forelske sig i og leve med en person af  
 det modsatte køn, og at man bør rette sig efter nogle  
 sociale regler for hvad, der er kvindelige og mandligt. 

Heteroseksuel:  Person, som er seksuelt og/eller følelsesmæssigt 
 interesseret i det modsatte køn.

Homofobi:  Rædsel for eller stærkt negativt syn på homo-
 seksualitet, homo- og biseksuelle mennesker og   
 utydelige grænser.

Homoseksuel:  Person, som er seksuelt og/eller følelsesmæssigt   
 tiltrukket og interesseret i det samme køn.

LBL:  Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, oprettet i 1948.

Lesbisk:  Homoseksuel kvinde.

LGBT:  Engelsk forkortelse for: ”Lesbian, Gay, Bisexual og 
 Transgender” – altså lesbisk, bøsse, bi- eller transseksuel. 

Queer:  Begreb, der stiller spørgsmålstegn ved de ”sandheder”, 
 vi har om verden, køn og hvordan vi ”bør” leve. 

Transseksuel:  Person, som ønsker at skifte køn, fordi denne identi-
 ficerer sig med det andet køn, end  det vedkommende
  er født med, og ønsker hormonbehandling eller køns 
 skifteoperation. 

Transvestit:  Person, der forklæder sig som det andet køn. 
 Transvestitter har sjældent et ønske om permanent  
 at skifte køn. Det er oftest mænd, der kaldes transve-
 stitter, da grænserne for kvinders påklædning er videre.
  Transvestisme har intet at gøre med, om man er hetero,  
 bi - eller homoseksuel.

TiD:  Transvestitforeningen i Danmark. Stiftet d. 30. maj 1994.

oVer seksUaLitetsjUngLen
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danmark sakker bagUd
Lgbt-rettigheder. 1989 er lang tid siden.  dengang var danmark et foregangsland for ligestilling på Lgbt-området, 
men siden da har vi helt mistet pusten. nu lader vi andre lande om at trække læsset med homo- bi- og transseksuelles-rettigheder.

Af Søren Laursen, retspolitisk talsperson for Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske
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”Yes!” lød det sejrsbevidst fra folketingssalen. Et flertal havde netop besluttet, 
at det skulle være forbudt for bøsser og lesbiske at få børn.  Kalenderen viser 
18. maj 2000, og dette er et lavpunkt i nyere dansk LGBT-historie. 

Debatten handlede om kunstig befrugtning, og mange folketingsmedlemmer 
var sure over, at jordemoder Nina Stork havde åbnet en inseminationsklinik 
i København. Vreden skyldtes, at man i 1997 havde indført et forbud mod 
kunstig befrugtning til kvinder, der ikke levede i et heteroseksuelt parforhold. 
Men forbuddet gjaldt kun læger, og Nina var jo jordemoder og kunne altså 
godt åbne sin klinik. Derfor ville man nu skærpe loven.

Det lykkedes dog ikke, for afstemningen den 18. maj var kun andenbehand-
lingen af loven, og en lov skal have tre behandlinger. Ved tredjebehandlingen 
faldt lovforslaget, dog på grund af et spørgsmål om brugerbetaling, ikke på 
grund af det med de lesbiske. Folketinget kom til at behandle spørgsmålet 
om lesbiske og kunstig befrugtning mange gange, og i maj 2006 lykkedes det 
endeligt: Med bare én enkelt stemmes flertal blev forbuddet mod behandling 
af lesbiske fjernet. Men problemerne slutter ikke her.
På mange andre områder halter Danmark nemlig bagefter, når det kommer 
til LGBT-rettigheder. 

Børns rettigheder afhænger af forældrenes køn
Hvis du tror, at alle børn i Danmark fødes lige, kan du godt tro om. Børn 
fødes med forskellige rettigheder, rettigheder bestemt af deres forældres køn. 
Her i landet har vi for eksempel barselsorlov, som sikrer, at forældrene kan 
være hjemme og tage sig af det nyfødte barn. Det er en god ordning, for når 
man lige har født, står verden på den anden ende, og der er mange ting, den 
nye familie skal vænne sig til og have styr på. Derfor er det godt for barnet, at 
begge forældre kan være hjemme i starten.  Men den rettighed har man kun, 
hvis forældrene er af hvert sit køn. Hvis det for eksempel er to kvinder, kan 
kun den biologiske mor være hjemme. 

Årsagen er, at medmoderen – den ikke-biologiske mor – juridisk set ikke er 
i familie med sit eget barn.  Det bliver hun nemlig først, når hun stedbarnsa-

dopterer barnet, hvilket er den eneste måde, et par af samme køn kan blive 
juridiske forældre. Og med adoptionsloven følger en række regler som gør, 
at der kan gå nogle måneder, før man kan blive anerkendt som forælder. 
For mand-kvinde-par bestemmes slægtskabet i børneloven, men for par af 
samme køn, bestemmes det i adoptionsloven. Det betyder, at nogle regnbue-
familier bliver diskrimineret.

Danmark overhalet indenom
Verdenspressen var mødt talstærkt op, da Axel og Eigil Axgil den 1. oktober 
1989 indgik registreret partnerskab på Københavns Rådhus. For første gang i 
verden kunne to personer af samme køn blive ’gift’ med hinanden. I dag har 
mange lande indført registreret partnerskab efter dansk forbillede. 
Men verden har ikke stået stille siden 1989, og nogle lande har nu overhalet 
Danmark indenom: I Holland, Belgien, Spanien, Canada, Sydafrika og Norge 
kan par af samme køn indgå ægteskab. Her har man altså ikke to forskellige 
lovgivninger som herhjemme med ægteskab for par af forskelligt køn og 
registreret partnerskab for par af samme køn. 

Det er ikke fordi, man ikke har opdaget udviklingen: Folketinget har i foråret 
2008 behandlet et forslag om at tillade ægteskab for par af samme køn, men 
flertallet af politikere hænger fast i traditionelle forestillinger om familier og 
er ikke parat til at gøre loven tidssvarende. Den tid er for længst forbi, hvor 
Danmark viste vejen frem mod et mere inkluderende samfund, hvor alle 
behandles lige. 

Lande omkring os – som Sverige, Norge, Holland og England – er meget ak-
tive og udfarende, når det gælder LGBT-rettigheder. Eksempelvis i udenrigs-
politikken, hvor man stiller krav til LGBT-rettigheder i lande, man samarbej-
der med eller giver bistandsmidler til. Det gør vi ikke i Danmark.
Så hvor er Danmark? Vi har gemt os i bageste vogn i toget. Vi følger med 
og støtter de rigtige initiativer, men vi lader andre om at tage slæbet og tage 
opgørene i en ikke-inkluderende og ofte intolerant verden.

Læse mere om LGBT-politik på www.lbl.dk/panorama

rettigheder
I Danmark har homo-, bi- og transseksuelle efterhånden opnået mange rettigheder. Andre steder 
ser det helt anderledes ud: Mange europæiske lande har love, der diskriminerer homoseksuelle, 
og i store dele af Afrika, Mellemøsten, Asien og Latinamerika bliver de forfulgt og straffet.  

ILGA World og ILGA Europe (to internationale LGBT-organisationer) laver hvert år et verdenskort 
over homoseksuelles rettigheder. Dette kort er fra maj 2008. 

Men tingene ændrer sig konstant og allerede nu er billedet ændret: blandt andet i Californien, 
hvor homoseksuelle blev frataget retten til et gifte sig, og i Norge, der netop har vedtaget en 
ægteskabslovgivning, der ligestiller homo- og heteroseksuelle. 

Se det opdaterede kort på www.ilga.org.
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Lgbytur i kbh
i bYen-gUide tiL københaVn For Lgbt’er og deres Venner
Af Julie Hornbek Toft

VeLa
Den intime velour-røde bar på Vesterbro var engang eksotisk go-go-bar– nu 
er VELA måske  Københavns hyggeligste sted for lesbiske – og deres venner. 
Kom inden midnat og tag en stille drink, eller kom senere på natten for at 
danse på bordene, ryge og feste.
VELA er for alle: chikke chicks i høje hæle, queers i seler og slips og fre-
dagsglade studerende. De fleste gæster er i 20’erne og 30’erne  - typisk yngre 
torsdag og lørdag end fredag aften. 
Det bedste: VELA lukker ikke før kl. 04 – og holder åbent til de ikke gider 
feste mere. 

VELA gay-club · Victoriagade 2-4, Kbh V
www.velagayclub.dk

dUnkeL
Natten er mørk på Dunkel. Og musikken er høj. Her er urban smart-clubbing 
i sidste løsslupne festskrig af dj’s, glam og guldøl.
Her kommer både hetero’er, homo’er og queers, og som regel er Dunkel et 
heftigt mix af elektronisk club-rave og  københavnsk værtshus. 
Her er elektroniske koncerter flere gange om ugen – ofte med kendte dj’s som 
Djuna Barnes og Rosa Lux. 
Dunkel fester til sent, og kommer man i rush-hour, vil en Dunkel-fest starte i 
køen, der gerne slanger sig ad fortovet foran døren.

Dunkel · Vester Voldgade 10, Kbh V
www.myspace.com/dunkelbar

VELA i Victoriegade er en af København’s festligste barer for lesbiske  Foto: Anne Mie Drewes/World Outgames 2009
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CosY
Cosys nede-på-jorden og løsslupne blanding af storblomstret tapet, bøsser, 
dørmænd, hits og fadøl er for mange nattens sidste stop. For Cosy fester, når 
alt andet lukker  - også meget tidligt mandag morgen. 
Der bliver svedt og danset til musikken, der sjældent forlader hit-genren. 
En fare kan være spejlvæggen, der dobler dansegulvet op – så pas på, at dine 
moves ikke ender i blå mærker.
På Cosy er alle er med på en sludder –  og mange har lumske bagtanker med 
det. Men Cosy er ikke kun for homoer, så snyd ikke dine venner og veninder 
for lidt hygge.  

Cosy  · Studiestræde 24, Kbh. K

osCar
Stilren cafe og bar for homoseksuelle og deres venner. Oscar er mere club 
sandwich end clubbing, og den lyse café er et godt sted til en frokost- eller 
kaffeaftale. 
Men Oscar holder åbent til kl. 02 hver dag, og når mørket falder på, kan du 
også møde en date her. For om aftenen er Oscar en pop-homo-hit-fest, hvor 
der tjekkes ud og flirtes til tonerne af George Michael og Britney. Her er højt 
til loftet, og bartenderne er ikke blege for at servere din øl med en flirt.
De fleste gæster er bøsser i 30’erne. Og dress-coden er afslappet og tækkelig, 
så lad bare fjerboaen blive hjemme. 

Oscar Bar Café · Rådhuspladsen 77, Kbh. V
www.oscarbarcafe.dk

ChaCa
Chaca er en hyggelig og uhøjtidelig lesbisk bar med mange stamkunder. 
Her er afslappet stemning i to etager, fadøl i kander og shots i mange glas 
og et fyldt dansegulv. Musikken er en blandet pose af gæsternes ønsker og 
bartenderens eget program, hvilket kan betyde alt fra Britney til remixede 
børnesange. 
Publikum er en blandet crowd fra 17 årige til  ”rigtige” voksne. 
Chaca er stedet for en fredagsøl... særligt een af dem, der udvikler sig til en 
armene-op-over-hovedet-fest. 

Chaca · Studiestræde 39, Kbh K
www.chaca.dk

masken
Bakkevis af kolde, kulørte shots er Maskens varemærke – sammen med 
askebægre på størrelse med suppetallerkener. Masken er et af de ældste gay-
steder i København, og de brune lokaler er det , man vil kalde grimt, men her 
snakkes, drikkes og festes, så man sjældent får slæbt sin udfestede krop hjem 
før meget sent.  
På Masken snakker alle med alle, men stemningen er ikke lummer – bare 
glade gæster, der gerne vil sludre og ryge cigaretter.  Her er flest bøsser – både 
unge og ældre – men her er også en høj kvinde- og hetero-rate.  
Masken har åbent hver dag og lukker sent.

Masken bar & café · Studiestræde 33, Kbh K
www.maskenbar.dk

andre klubber

bLUs · hver tirsdag i Studenterhuset på Strøget
gimmick · bar på Istedgade

jail house · konceptbar i Studiestræde
nevermind · bar i Vester voldgade

amigo bar · karaoke-bar på Frederiksberg.
Café intime · café på Frederiksberg

disco Volante · homo klub i Skindergade
be Proud · homo klub i Jernbanegade

Cafe Oscar på Rådhuspladsen er en hyper klassisk café - for bøsser 
Foto: Magnus Ragnvid Chammon/Wonderful Copenhagen
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oPeration x
tiL Y-kromosom 

Af Alex Bjerregaard & Marija Vinqvist

det kan være svært at forstå, at man kan skifte køn – og at nogen vil det. her kan du læse om, hvad det vil sige at være transseksuel eller skifte køn, 
hvordan man oplever og lever med det - og hvordan operation x til Y egentlig foregår. 

Forestil dig, at du kigger i spejlet og gerne vil 
se lidt skægvækst og en vaskebrætsmave, men i 
stedet ser du glatte kinder og en C-skål. Hvilket 
mareridt!
Det kan  være uudholdeligt at leve i en krop, der 
ikke passer til sindet - og for nogle er en operation 
nødvendig. For hvis man lever som Birgitte, men 
hedder Brian på kørekortet, kan det være svært at 
føle sig som et helt menneske.

Transseksuel eller transvestit?
Transseksualitet kan være svært at forstå, hvis 
man aldrig selv har sat spørgsmålstegn ved, at 
man er dreng eller pige. Mange ved meget lidt 
om det, og mange forveksler transseksualitet med 
transvestisme. 

Forskellen på en transseksuel og en transvestit er 
dog temmelig stor. Transseksuelle har fornem-
melsen af at være “født i den forkerte krop” og vil 
gerne fysisk skifte køn ved hjælp af  en operation, 
mens transvestitter kun “leger klæd-ud”.

Og hvor transvestitter i det daglige ofte bruger 
deres ”gamle” navn, bruger transseksuelle næsten 
altid det navn, de føler, passer til deres sind – 
ikke deres krop. En transseksuel kvinde (født 
mand), kalder sig derfor Birgitte og ikke Brian. 
En (mandlig) transvestit hedder Brian til daglig, 
men så snart han trækker i kjole og BH, så er han 
pludselig Britania. 

Transseksuelle lever altid som det ”andet” køn, og 

mange bliver opereret for at skifte fysisk køn for 
resten af livet. Det er en dybtliggende følelse - ikke 
noget, man bare kan tage af og på eller lege med, 
som transvestitter gør. 

Laaang proces
Men det er svært og langsommeligt at skifte køn. 
Selve de kirurgiske indgreb er vanskelige og kan 
være farlige, men det er også en lang proces over-
hovedet at blive godkendt.
Først skal ens egen læge henvise til en sexologisk 
klinik, hvor man skal til observation inden videre 
behandling. Det tager mindst to år og starter med 
samtaler hos en psykolog. Her fortæller man om 
ens barndom, fremtid og dagligdag. Psykologen 
skal nemlig danne sig et klart billede af ens liv, så 

- transseksUaLitet og kønsskiFteoPerationer

36 shOUT



Operation X til Y-kromosom - transseksualitet og kønsskifteoperationer

man er sikret, at kønsskifte er det rigtige valg. 
Psykologen skal give tilladelse til den videre be-
handling, og en del ansøgere får afslag - som regel 
fordi de har sider af begge køn i sig og måske vil 
fortryde senere.

Inden man bliver godkendt til operation, skal man 
gennem en hormonbehandling. Den forandrer 
kroppen i retning af det modsatte køn, så meget 
man kan uden kirurgiske indgreb. 
Behandlingen tager mellem to og ti år, alt efter 
hvordan man optager hormonerne. 

Mand til kvinde
Operationen fra mand til kvinde er min-
dre kompliceret end den modsatte. Kort fortalt 
konstrueres der en “kunstig” skede ved at fjerne 
testiklerne og indoperere penis. Altså vende den 
på vrangen og gøre plads til den inde i kroppen. 
Brysterne opererer man sjældent, da hormon-
behandlingen med det kvindelige kønshormon 
østrogen burde give en pæn B- eller C-skål. Men 
hvis den ikke virker, kan man få tilskud til bryst-
implantater.
Hormonbehandlingen gør også huden og krop-
pen blødere, stemmen mere feminin, standser 
skægvæksten, og allerede efter kort tid kan man 
som regel begynde at se og høre en forskel.

Kvinde til mand
Fra kvinde til mand er en større proces, hvis 
man skal have lavet det hele. Behandlingen med 
det mandlige kønshormon, testosteron, er som 
regel længere end østrogenbehandlingen. Det 
er også langt mere smertefuldt, fordi mænd har 
anderledes og større muskler end kvinder, så 
testosteronet skal udvikle musklerne meget.  Man 
kommer nærmest i en ny voksealder, der kan gøre 
mere ondt end i barndommen. Derudover får hor-
monerne lidt skæg til at pible frem, så man kan få 
fornøjelsen af at barbere sig for første gang. 
Ved hormonbehandlingen vil ens klitoris deru-
dover vokse til en cirka otte cm lang ”penis”. Den 
kan blive eregeret og fungere som en normal penis 
under sex, men man må dog finde sig i at skulle 
sidde ned og tisse.
Det danske sundhedsvæsen vil sjældent gøre mere 
ved det, for en penisforlængende operation er en 
dyr og voldsom affære, som i de fleste tilfælde 
ikke fungerer helt alligevel. Helt konkret flyttes 
et stykke hud fra ens underarm eller ryg til den 
forvoksede klitoris. Det er en svær operation, og 
ofte mister man lidt af følelsen i klitoris.
Til gengæld skal man have bortopereret livmo-
deren og dermed lukket skeden for at blive god-
kendt som mand. Man kan lave kunstige testikler 
ved at udstoppe skamlæberne med silikone. Men 
det er mest for syns skyld, og man gør det ikke så 
tit. 

Nul børn
Selvom kroppen kan komme til at ligne det ”nye” 
køn ret godt udenpå, så bliver kønsskifteopererede 
altid sterile – altså ude af stand til at få børn. 
Enten fordi mandens testikler fjernes for at gøre 

trans i danmark
·  Trans-Danmark er den danske landsforening for 
 transseksuelle og transvestitter
·  Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) inkluderer  
 også transpersoner.
·  Der foretages to - tre kønsskifteoperationer om året i  
 Danmark. De fleste fra mand til kvinde.
·  Nogle får foretaget kønsskifte operationer i udlandet, 
 men der findes ikke tal på, hvor mange det er. 

Læs mere på  www.trans-danmark.dk

Fra einar til Lili
Lili Elbe var den første dansker, der fik foretaget en  
kønsskifteoperation. Hun blev født i 1882 som dreng og døbt 
Einar Wegener, men i 1930 lykkedes det Lili at blive opereret 
i Berlin.

plads til den nye skede, eller fordi den oprindelige 
livmoder fjernes for at standse menstruationen. 

Når operationen har ændret det fysiske køn, 
skal man skifte køn juridisk. I Danmark betyder 
det, at man får nyt cpr-nummer og kan søge om 
tilladelse til at skifte navn. Man kan godt skifte 
navn inden operationen, men det er ret besvær-
ligt og kræver udtalelse fra Sexologisk Klinik på 
Rigshospitalet samt Retslægerådet, og det tager 
ofte over et år at få den tilladelse. 

En kamp for livet
Livet som transseksuel kan være hårdt. Det kan 
være svært for andre at forstå, at ens sind og krop 
ikke passer sammen, og at man vil rokke ved 
noget så “naturligt” som sit biologiske køn. Ofte 
skal transseksuelle kæmpe for forståelse – fra 
familie, venner og resten af samfundet. Arbejd-
spladsen kan have svært ved at forstå, hvorfor 
ens personlighed ikke stemmer overens med 
personnummeret på skattekortet. Sikkerhed-
schecket i lufthavnen undrer sig over, hvorfor der 
står Birgitte i passet, når de kigger på Brian. Og 
kærlighedslivet kan kompliceres af, din kæreste 
ikke kan finde ud af at acceptere, at dit køn er 
anderledes.
Man kan kun håbe, at det i fremtiden vil blive 
lidt nemmere for dem, der føler sig mast ned i en 
forkert krop. 
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Parade, PaiLLetter og PoLitik
hver sommer ruller Copenhagen Pride gennem københavns gader. men i 2009 vil den danske hovedstad også lægge navn til et stort internationalt 
arrangement, World outgames. Ligesom ved Copenhagen Pride er de homoseksuelle i centrum. men arrangementerne  er mere end bare fest og pailletter 
- de er også en øjenåbner for omverdenen; homoseksuelle er som alle andre.

Af Anne Roesen · Foto: Maria Laustsen & Cees van Roeden & Christian Alsing, Wonderful Copenhagen.

Måske kender du det allerede, måske har du 
allerede deltaget i det - Copenhagen Pride. 
”Priden” er en festival, der sætter fokus på bøsser, 
lesbiske, transseksuelle. De fejrer, at det er muligt 
at være åben om sin seksualitet i Danmark. 
København har siden 1996 lagt asfalt til “Priden”, 
der er kendt for den afsluttende parade, som 
munder ud i en gigantisk fest. Musik, masker og 
mærkværdig udklædning er nogle af nøgleordene 
for den farverige parade, hvor en snes vogne triller 
gennem de københavnske gader i en regn af bal-
loner og konfetti. Men det er meget mere end det.  
”Priden starter altid med pride-square på Råd-
huspladsen i København. Det er et slags marked 
med forskellige boder, der informerer om selve ar-
rangementet og de emner, de gerne vil sætte fokus 
på,” fortæller formand for Copenhagen Pride, Ole 
Santos. 

“Vi sætter ikke grænser for nogen. Det betyder 
intet, om du er til lak og læder, eller til store be-
hårede mænd eller små spinkle kvinder.”

Det internationale arrangement
Men 2009 byder på mere end Copenhagen Pride. 
København skal være værtsby for World Out-
games, en stor international LGBT-begivenhed 
(Gay Lesbian Bisexual Transgender), der sætter 
fokus på homoseksuelles rettigheder. Ligesom hos 
Copenhagen Pride er den primære målgruppe 
homoseksuelle. Men til forskel fra Priden deltager 
folk fra hele verden i World Outgames.
Arrangementet varer ni dage og består af tre dele: 
et sportsprogram, et kulturprogram og en men-
neskerettighedskonference. En fordeling, der taler 
til kroppen, til hjertet og til hjernen. 
“Der er nogle kriterier, der skal overholdes, når 

De bruger Rådhuspladsen som centrum for det 
hele, for det er byens hjerte og her, de møder flest 
folk - unge, gamle, danskere og udlændinge. Ugen 
sluttes af med paraden, der starter på ydre Nør-
rebro og ender med folkefest på Rådhuspladsen. 
Her optræder musikere fra ind- og udland, mens 
folk rocker til rytmerne over skummende fadøl 
og krydrede kebabber. Nogle af musiknavnene på 
Copenhagen Pride 2008 var Ida Corr og Thomas 
Madvig.
”Alle er velkomne til at deltage. Også selvom man 
ikke er homoseksuel. Vi udelukker ingen.”
Og når han siger alle, så mener han alle. Kærest-
epar, vennegrupper, forældre, organisationer, 
barer, virksomheder. Selv partiledere som Helle 
Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager delt-
ager.
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Cph Pride
·  Det afholdes årligt i den 3. uge i august i København
·  Arrangementet varer en uge
·  Cph Pride har altid været en uafhængig organisation, der finansieres af sponsorater 
 fra privatpersoner eller virksomheder. Men i 2009 støttes de også af Københavns 
 kommune med 250.000 kr.
·  Det er gratis at deltage
·  I 2008 deltog over 1000 mennesker i optoget
·  Se mere på www.copenhagenpride.dk

man er værtsland for WO. Der skal holdes et stort 
åbningsarrangement og et afslutningsarrange-
ment. Og så skal man holde de tre elementer i 
det.”
Sportsprogrammet består af 38 discipliner, alt fra 
fodbold til svømning, holdsport til enmandssport. 
Kulturprogrammet byder på festivaler i alle af-
skygninger. Musik, dans og udstillinger på museer 
og i kunsthaller. 
”De fleste kulturarrangementer koster lidt, men 
der bliver også et stort gratis kulturprogram,” lover 
Uffe Elbæk, administrerende direktør for World 
Outgames i Danmark. Det gratis kulturprogram 
er spændt ud over byens torve, så man bare kan 
komme forbi og lytte, kigge og nyde lidt. 
De sidste tre dage af World Outgames står i 
menneskerettighedernes tegn – blandt andet vil 
der være en stor international konference i DRs 
koncertsal. “Det er kæmpestort og kommer til 
at præge København meget,” mener Uffe Elbæk. 
Han regner med, at 300.000 til en halv million vil 
opleve aktiviteterne. 

Hvorfor er det vigtigt?
Men hvorfor skal der være særlige arrangementer 
for homo-, bi- og transseksuelle? Svaret på det 
spørgsmål er det samme, hvad enten man spørger 
Ole Santos eller Uffe Elbæk. 
“Der er stadig stor diskrimination af folk, der 
elsker deres eget køn,” siger Ole Santos, formand 
for Copenhagen Pride. ”For eksempel bliver ho-
moseksuelle straffet med døden i flere lande. Også 
i Danmark er der stadig diskrimination. Vi er nået 
langt, men hvis man kradser lidt i lakken, så kom-
mer der grimme ting frem: Vi har stadig et alt for 
højt antal af hate crimes. Selvom vi er ligeværdige 
som borgere, så er vi det alligevel ikke – homo-

seksuelle diskrimineres stadig i lovgivningen (læs 
artikel s. 32 - red). Derfor er det vigtigt at sætte 
fokus på de udfordringer.”
Uffe Elbæk, direktør for World Outgames, ved 
godt, at nogle folk synes, det er noget fis, at der 
skal være al den festivitas med fokus på homosek-
sualitet. Han mener, at det netop også er en del af 
World Outgames’ opgave at forklare, hvorfor det 
er vigtigt. 
“Som udenforstående må man forstå, at for mange 
folk, der deltager i arrangementet, er det meget 
vigtig at det finder sted. Det er måske første gang i 
deres liv, de offentligt tør give udtryk for, hvad de 
føler inderst inde,” siger han
Ole Santos udtrykker det mere kontant - for 
bøsser er mere end pailletter. Han sammenligner 
LGBT-arrangementerne med de årlige karnevaler 
i både København og Ålborg.
“Her ser du heteroseksuelle kvinder, der den ene 
dag om året får en trang til at putte to pailletter 
på brystvorterne og danse ned gennem Strøget. 
Og det, er der ikke rigtig nogen, der sætter 
spørgsmålstegn ved.”

Vi og os
De to arrangementer har samme formål - kun de 
praktiske rammer er forskellige. World Outgames 
er en international begivenhed, som Copenhagen 
Pride er en lille del af. Det betyder, at de har fået 
en plads på World Outgames rute. Det er en win/
win-situation: Copenhagen Pride vil få et nyt 
publikum og et større internationalt fokus.
Uffe Elbæk ser det kun som en positiv ting, at der 
sættes fokus på homomiljøet på forskellige måder.
“Vores drøm er, at de gode initiativer på den dan-
ske homoscene bliver styrket af World Outgames,” 
siger han. Med homoscenen mener han samar-

World outgames
·  World Outgames varer ni dage og består af tre dele: 
 et sportsprogram, et kulturprogram og en menneske-
 rettighedskonference
·  Det første World Outgames blev holdt i Montreal i 2006
·  Det afholdes hvert 6. år, hver gang i en ny værtsby 
·  Man skal søge om at få lov til at afholde World Outgames
·  København søgte om det i 2006 og vandt, fordi byen 
 er overskuelig at finde rundt i og relativt tryg
·  Det koster noget at deltage i sportsprogrammet, 
 mens meget af kulturprogrammet er gratis
·  Til arrangementet regner man med 2500 frivillige hjælpere
·  Københavns kommune bruger 64 mio. kr. på arrangementet
·  Se mere på www.copenhagen2009.org

bejdet med LBL (Landsforeningen for Bøsser & 
Lesbiske), Copenhagen Pride og GLBT-miljøet 
(Gay Lesbian Bisexual Transgender).
“Så der er ikke noget modsætningsforhold mel-
lem dem og os, vi vil i princippet det samme. Det 
er ikke ’dem’ og ’os’, men mere ’vi’ og ’os’. En lille 
forskel kan være, at World Outgames har et mere 
politisk fokus og tiltrækker forskere og græsrods-
bevægelser fra hele verden,” lyder det fra Uffe 
Elbæk. 
Selvom festivalerne handler om homoseksuelle 
i alle afskygninger, så opfordrer både Ole Santos 
og Uffe Elbæk alle til at komme og feste med. De 
understreger begge, at alle er velkomne, også sel-
vom man ikke er homoseksuel - hvad enten man 
møder op for at feste eller for at vise sin politiske 
opbakning. Så længe man bare husker at være 
åbensindet. 
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Af Nanna Moe · Illustrationer: Mikkel Straarup Møller

har du dyrket dejlig uhæmmet sex? skønt … men svier det, når du tisser? har du fået kløe, udslæt eller små sår? glemte i at beskytte jer? 
så er du måske blevet smittet med en seksuelt overført sygdom - en såkaldt sexsygdom. her er en liste over de mest kedelige sygdomme man kan få, 
mens man har det sjovt.  

HIV og AIDS
Hiv er kendt som den store stygge bøssesygdom, men den rammer også hete-
roseksuelle mænd og kvinder. I mange år var hiv og aids et mysterium for 
lægerne, men siden 1995 har der været behandling, der kan holde symptom-
erne nede, og nu kan man leve med hiv i mange år. 

Hiv står for human immunedefect virus. Det er en virus, der nedbryder im-
munforsvaret ved at ødelægge blodlegemerne og andre levende celler i din 

krop. Det gør kroppen forsvarsløs over for infektioner og sygdomme, der 
ellers er ufarlige. 

De første symptomer på hiv ligner helt almindelige sygdomme – in-
fluenza, feber, halsbetændelse -  og forsvinder efter nogle uger. Derfor 
kan man være hiv-smittet i lang tid  - og smitte andre - uden at vide 
det. 
Andre symptomer kommer først efter et par år. Når hiv har inva-
deret immunforsvaret, er selv helt almindelige sygdomme meget 
farlige. Det kan være skiftende små-sygdomme, men det skyldes hiv, 
og virussen forsvinder aldrig. 

Når immunforsvaret er nede på dette stadie, stilles diagnosen aids, 
som betyder acquired immuno deficiency syndrome. 

Der er højst risiko for at få hiv ved ubeskyttet analsex, men vaginalsex og 
blowjobs kan også overføre smitte - især ved udløsning i munden. Piger kan 

også smitte piger, da virussen kan findes i skedevæsken. Det sker sjældent,  
men det sker. I Danmark smittes omkring 250 personer om året.

Klamydia 
Klamydia er en af de mest udbredte sexsygdomme i Danmark. Der 

konstateres årligt cirka 25.000 tilfælde, men man frygter, at mindst dobbelt 
så mange er smittede. Nogen opdager nemlig ikke, at de er smittede, fordi de 
ingen symptomer har. De går derfor rundt og smitter andre. 
Klamydia er en bakterie, der smitter ganske let. Mange – både drenge og 
piger - opdager sygdommen, fordi det svier, når de tisser, eller klør voldsomt 
”dernede”. For pigerne kan der også komme ekstra udflåd fra skeden. Man 
kan også få klamydia i endetarmen, hvor symptomerne er udflåd og stor 
risiko for diarré. 
Sygdommen kan blive til en kraftig underlivsbetændelse hos pigerne, og 
betændelse i bitestiklerne hos drengene. Og behandles den ikke i tide, kan 
klamydia gøre dig steril – altså ude af stand til at få børn.  
Heldigvis kan klamydia kureres med antibiotika. Men det kræver, at du bliver 
tjekket af din læge og får den rigtige medicin.

sYg sex afmed
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Herpes
Du kender måske herpes som 
forkølelsessår, men det er 
også en virus, du kan få på 
kønsdelene. 
Herpes er ikke dødeligt 
for voksne mennesker, bare 
meget ubehageligt. Symptom-
erne er små væskefyldte blærer, 
smerter, kløe og svie i underlivet. 
Herpes smitter meget nemt og ved alle former for sex og 
berøring. Man kan også smitte, selvom man ikke har udbrud med blærer. 
Man kan godt have herpes uden at vide det. Og har du først fået herpes – så 
har du virussen i kroppen resten af livet, og den kan gå i udbrud af og til. 
Herpes kan altså ikke kureres, men udbruddene kan dæmpes med piller og 
creme. 
Man mener, at cirka hver femte voksne dansker har herpes – så husk at 
beskytte dig. 

Kønsvorter (kondylomer)
Kønsvorter er vorter på kønsdelene. Det er en meget udbredt sexsygdom i 
Danmark, da det smitter ganske let. Vorterne, som ligner små knopper, kan 
sidde sammen i grupper eller enkeltvis, og hvis de sidder på en slimhinde 
(pikhoved, indre skamlæber, endetarm, klitoris) kan de ligne fugtige mini-
blomkålshoveder. 
Vorterne dukker op mellem tre uger og otte måneder, efter du er blevet 
smittet. Man har sjældent kløe eller smerter, men vorterne kan mærkes og 
ses. 
Smitten kommer ved samleje og berøring. Så husk kondomet og sørg for, at 
det sidder rigtigt, så det dækker mest muligt. Kønsvorter kan også overføres 
via oralsex, men det sker sjældent. 
Kønsvorter kan behandles af lægen. Som regel får du en creme, du selv kan 
smøre på. Men er de svære at komme af med, må du til lægen og få dem 
frosset, klippet eller fordampet med en laser. De fleste får aldrig kønsvorter 
igen, da kroppen udvikler antistoffer. Men kønsvorter kan øge risikoen for 
celleforandringer og livmoderhalskræft.

Gonoré
Gonoré er en bakterie, der rammer ganske få i Danmark (360 tilfælde i 
2007). Men alle kan få den, hvis man ikke passer på. Bakterien kan sidde i 
skeden,  urinrøret,endetarmen eller munden. Symptomerne minder meget 
om klamydia (se afsnit om klamydia). Og ligesom med klamydia går 30-50 

procent af de smittede rundt uden symptomer og smitter 
andre uden at vide det. 

De første symptomer kommer normalt efter et par dage – men i nogle 
tilfælde går der nogle uger, før man mærker sygdommen.
Gonoré smitter via sperm (også den lille smule sperm, der kommer lige før 
udløsning) og skedesekret ved kontakt med slimhinder i skeden, pikken og 
endetarmen. Det kan smitte ved alle former for sex.
Heldigvis er gonoré nemt at teste og kurere med antibiotika hos lægen. 
Men det er meget vigtigt, at den behandles, da ubehandlet gonoré (ligesom 
klamydia) kan udvikle sig til en underlivs- eller bitestikel betændelse. Pigerne 
risikerer at blive sterile, og at eventuelle senere graviditet fæstner sig uden for 
livmoderen. Desuden kan nogle piger få livsvarige smerter i underlivet.

Syfilis
Syfilis er en bakterie ligesom gonoré og klamydia. Det er en sjælden sexsyg-
dom i Danmark, men de seneste år er antallet steget, og man registrerer nu 
omkring 100 tilfælde årligt – især blandt fyre som har sex med fyre. Syfilis 
smitter ved mange former for sex, men heldigvis kan man beskytte sig ved at 
bruge kondom. 

Bliver man alligevel smittet, så kommer symptomerne efter 9 til 90 dage. 
Syfilis har tre stadier: Først kommer der et lille sår, som ikke er ømt og derfor 
nemt at overse – især hvis det sidder ”skjult” langt oppe i skeden eller i ende-
tarmen. Lymfeknuderne omkring såret kan hæve, men ellers forsvinder såret 
igen efter tre til seks uger. 
I andet stadie kan du få udslæt over hele kroppen og influenza-symptomer. 
Det trejde stadie er det alvorligste og kommer typisk efter 5 - 20 år. Her kan 
syfilis have livstruende symptomer som lammelser og betændelser i central-
nervesystemet. 
Din læge kan teste dig med en blodprøve, som kan laves fem uger efter, du 
har haft ubeskyttet sex. Opdages smitten, kan den kureres med antibiotika. 
Men behandles den ikke, så kan syfilis være en meget alvorlig sygdom, som 
du kan dø af. 

andre sexsygdomme
· Leverbetændelse (Hepatitis B)
· Trichomonas 
· Mycoplasma genitalium
· Fnat
· Fladlus

Se mere på www.sexsygdomme.dk

sådan undgår du at blive smittet
· Kondom, kondom, kondom, kondom…
· Ved analsex så husk glidecreme og kondom.  
 Glidecremen skal være vand- eller silikonebaseret
· Bruger du dildo eller lignende sexlegetøj, så husk også  
 kondomet, og husk at skifte det, hvis I deler.
· Brug gummihandske til penetrering, som du bagefter  
 renser grundigt eller smider ud.
· Undgå sæd og blod i munden, endetarmen og skeden
· Søg læge hvis du har symptomer  - du kan behandles  
 (dog ikke hiv og herpes) og undgå at smitte andre.

KILDER: www.sexsygdomme.dk · www.netdoktor.dk 

Syg med af sex
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danmark gennem Lgbtiden
de Vigtigste øjebLikke i danmarks Lgbt- historie 1830 - 2009

der har altid været seksuelle minoriteter – men det har ikke altid været lige nemt at være en af dem. gennem tiderne har mennesker være tiltrukket af, 
haft sex og valgt at leve med mennesker af samme køn. men normerne for, hvad der betragtes som ”normalt” og ”unormalt”, tabu og tilladt har ændret 
sig. i de sidste 100 år er det gået stille og roligt fremad. i dag har homoseksuelle næsten de samme rettigheder som heteroseksuelle. men for bare 28 år 
siden, var homoseksualitet anerkendt som en sindssygdom i danmark.

Af Sille Louise Seibert Nielsson · Billeder fra Panbladet

Seksuel omgang mellem mænd straffes med afbrænding på bål. 
Denne lov har eksisteret siden 1683, og blev først afskaffet i 1866.
  

Homoseksualitet gøres lovligt – dog med en lavalder 18 år. Trods det nu var 
lovligt, var det stadig ikke velset at være homoseksuel.

 
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) blev stiftet i 1948 under nav-
net “Forbundet af 1948”, og er en af verdens ældste interesseorganisationer 
for bøsser og lesbiske.

Politiet opretter et specialkorps (onanipatruljen) på 10 betjente til at 
kontrollere homoseksuelles færden i hovedstaden. Mænd udspørges om 
masturbering på offentlige toiletter, og politiet samler et register over homo-
seksuelle og trækkerdrenge.

Som det måske første land i verden, gennemføres der en vellykket kønsskif-
teoperation i Danmark. En 26-årig amerikaner og tidligere mandlig soldat, 
Christine Jorgensen, fik en kønsskifteoperation på Rigshospitalet og en plads 
på avisforsider kloden rundt.

Den berygtede politiinspektør Jens Jersild får indført ”Den grimme 
lov”, som betyder, at aldersgrænsen for at have sex med en af samme køn 
sættes op fra 18 til 21 år. 
 

”Den grimme lov” og Onanipatruljen afskaffes, fordi Forbundet af 1948 
(LBL) protesterer og får støtte fra journalister, læger og advokater. 
Den seksuelle lavalder sænkes til 18 år for homoseksuelle, men er stadig 
15 år for heteroseksuelle. 

1830

1933

1948

1949

1952

1961

1965
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Afholdelse af den første københavnske Pride. Denne kaldes nu Copenhagen 
Pride og afholdes i august hvert år. Med over 1.000 tilmeldte blev paraden i 
2008 en af de største i Copenhagen Prides historie. 

Det bliver lovligt at danse offentligt med en partner af samme køn. 
 

Den seksuelle lavalder for homoseksuelle sættes ned til 15 år, det samme som 
for heteroseksuelle.  

 
Homoseksualitet slettes af listen over sindssygdomme i Danmark. 
Dette sker først på verdensplan 10 år senere. 

Forbundet af 1948 ændrer navn til Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske 
(LBL). 

Folketinget ændrer arve-loven, så reglerne er ens for den efterladte partner 
uanset den seksuelle orientering. 
LBL skaber Copenhagen Gay and Lesbian Filmfestival.

Folketinget vedtager anti-diskriminationsloven, der forbyder diskrimination 
af seksuelle minoriteter. 

 
Danmark tillader registreret partnerskab som det første land i verden. Loven 
giver dog ikke adgang til kirkelige vielser, men homoseksuelle kan blive gift 
på rådhuset.  
Og danske Axel og Eigil Axgil indgik registreret partnerskab på Københavns 
Rådhus for øjnene af verdenspressen. 

  
Læger forbydes at medvirke til kunstig befrugtning af kvinder, der ikke er i 
heteroseksuelt forhold - et tilbageskridt i den ellers positive udvikling. 

 
Der tillades stedbørnsadaption for homoseksuelle. Man kan nu adoptere sin 
ægtefælles børn – dog tidligst tre måneder efter fødslen.

 
LBL inkluderer biseksuelle i deres politiske program.

Folketinget vedtager lov om kunstig befrugtning til lesbiske – så de nu får de 
samme rettigheder som heteroseksuelle kvinder. 

 
Transpersoner bliver inkluderet i LBL ’s politiske program.

World Outgames afholdes i København.
 
Folketinget vedtager et beslutningsforslag om, at par af samme køn 
også kan adoptere børn sammen.
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1971

1971 Fælledparken lagde græs til den første køben-
havnske Pride.  

1989. Danske Axel og Eigil Axgil var verdens første 
registrede homo-par. Axel Axgil er desuden stifter 
af LBL”

Folketinget fejrer vedtagelsen af lov om registreret 
partnerskab i 1989.
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Af Sille Louise Seibert Nielsson & Theis W. Nielsen · Foto: Sofie Holten 

ViL dU høre en 
hemmeLighed…?
”hun lagde armene om mig. duften af hendes parfume og hendes varme 
ånde mod min kind, fik mine håndflader til at blive fugtige og mit hjerte til 
at banke hurtigere. jeg håbede, at sangen aldrig vil slutte...” 

Jeg havde været forelsket i hende i to måneder. Det var kommet som en 
uventet lussing i mørket den nat, jeg kyssede med hende i byen første gang. 
Vi gjorde det kun for at få opmærksomhed fra nogle fyre. Men kysset havde 
en helt anden virkning på mig, end jeg havde regnet med. Jeg havde ikke 
kunnet tænke på andet lige siden. Jeg havde aldrig før prøvet at blive slået ud 
på den måde. Og jeg havde heller aldrig forestillet mig, at jeg skulle falde for 
en pige. Problemet var, at hun var min bedste veninde. 
Jeg turde ikke fortælle hende om mine følelser. Jeg var bange for, at hun ikke 
ville se mig mere, hvis hun fandt ud af det. Jeg nød bare at kunne være hos 
hende og se hende smile og grine, uden at hun fattede mistanke. Men det var 
hårdt at skjule min kærlighed til hende.

Hun havde spurgt, om jeg ville med i byen denne aften. Jeg anede ikke, hvad 
jeg skulle tage på, og mit hår havde selvfølgelig sit helt eget liv, og lignede 
allermest noget fra midt i 80’erne. Intet ville, som jeg ville, og jeg var  vanvit-
tigt nervøs for at se hende.
Vi tog på bar. Musikken hamrede, og de kulørte spotlights for hen over 
dansegulvet i takt med musikken. Vi havde drukket lidt vodka hjemmefra 
– men ikke nok til at være rigtig fulde. Alligevel skreg vi af grin over selv de 
mindste ting. Sådan havde vi det altid sammen – hun fik mig til at le. 
”Vil du med ud at danse?” spurgte hun og smilede. Hun tog min hånd og 
trak mig ud på dansegulvet. I det samme satte dj’en en Celine Dion-sjæler 
på. Hun lagde armene om mig. Duften af hendes parfume og hendes varme 
ånde mod min kind, fik mine håndflader til at blive fugtige og mit hjerte til at 
banke hurtigere. Jeg håbede, at sangen aldrig ville slutte. 
Jeg må have set trist ud – i hvert fald kiggede hun på mig og spurgte, ”Er du 
ok?”
Jeg ved ikke om, det var alkoholen, der gav mig mod, men uden rigtigt at 
tænke, udbrød jeg, ”Kom med udenfor.” 
”Lad os tage hjem til mig i stedet,” sagde hun, og så bekymret på mig. Vi tog 
bussen. 
Hjemme i lejligheden tændte hun nogle stearinlys og satte sig hen til mig på 
sengen.
”Der er noget, jeg må fortælle dig,” sagde jeg og kiggede ned.
”Jeg tror, at .... jeg er forelsket i dig”. Jeg knugede dynen tæt ind til mig og en 
tåre løb ned ad min kind. Hun tørrede den forsigtigt væk og tog min hånd. 
”Vil du høre en hemmelighed?” spurgte hun stille, ”Jeg tror også, jeg er 
forelsket i dig.”
Jeg kiggede forbavset på hende, og glemte for et kort øjeblik at trække vejret. 

Det var ikke til at tro!
”Jeg har også været bange for at fortælle dig det,” fortsatte hun. 
”Men jeg troede faktisk, du gættede det, da jeg kyssede dig i byen?” Den 
tanke havde slet ikke strejfet mig. Jeg havde været så sikker på, at hun kun 
kyssede mig for at få fyrene til at glo.  

Hun rykkede tættere på mig. Mit hjerte galopperede af sted som ti vilde 
heste, og jeg forstod slet ikke, hvad jeg lige havde fået at vide. 
”Må jeg kysse dig?” spurgte hun stille og kiggede på mig. Jeg nikkede og 
holdt vejret. Hun lænede sig hen mod mig, og vores læber mødtes. En 
tsunami af følelser gennemstrømmede min krop og helt ud i fingerspidserne. 
Det var dét, jeg havde drømt om så længe. Men jeg havde aldrig, aldrig troet, 
det ville ske. Langsomt skubbede hun mig ned i madrassen og kysset blev 
varmere og dybere. Jeg tog rundt om hende og trak hende helt ind til mig.
”Jeg vil ligge her nøgen sammen med dig,” hviskede hun. Vi tog tøjet af og 
lagde os ned under dynen tæt op ad hinanden. Fornemmelsen af hendes 
nøgne hud mod min, fik hele min krop til at sitre. Vi kyssede igen. Og igen. 
Hun vendte sig pludselig rundt og lagde sig ovenpå mig. Tusindvis af vilde 
sommerfugle boksede rundt i min maven. Hun kyssede mig på halsen og 
bed mig blidt i øret, hvilket fik ophidselsen til at overvælde min krop. Hun 
kærtegnede mit bryst, og derefter min mave. Langsomt listede hun fingrene 
længere og længere ned. Jeg holdt vejret. Hendes fingerspids strejfede nu blidt 
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mit køn. Jeg gispede og spændte op i hele kroppen. Jeg kunne slet ikke be-
gribe, det var hende, jeg lå sammen med. Jeg ville også røre hende. Jeg ledte 
forsigtigt min ene hånd ned på hendes inderlår. Der var varmt og fugtigt. 
Aldrig havde jeg rørt en anden pige på denne måde før. Det føltes anderledes, 
men alligevel helt rigtigt. Jeg tøvede ganske kort. Forsigtigt spredte jeg hendes 
ben, og mærkede hendes køn for første gang. Hun stønnede stille. Det var 
så dejligt varmt, vådt og blødt. Det var lidt som at røre ved sig selv, men det 
var vidunderligt at vide, at det var hende. Det hele var en stor, ubeskrivelig 
følelse.

Vi smeltede sammen - rørte hinanden overalt og kyssede, kyssede og kyssede. 
Pludselig begyndte hun at stønne højere. Jeg kunne mærke hele min krop 
sitre og prikke. Mon det føles sådan at komme? Mere nåede jeg ikke at tænke, 
for i det samme stak hun to fingre op i mig, og vi kom begge i så voldsom 
en orgasme, at jeg ikke troede, vi ville lande igen. Hele min krop spændte 
op, og jeg svævede helt op over dynen og stearinlysene i en kæmpe rus af 
tilfredsstillelse.
Hun trak sig langsomt ud af mig igen og smilede lidt stolt til mig. Det så så 
sødt ud, at jeg ikke kunne lade være med at smågrine ad hende. Vi smilede til 
hinanden. Hun puttede sig helt tæt ind til mig og kyssede mig blidt på halsen 
og hviskede, ”Vil du være min?”
Der var intet, jeg hellere ville. Så faldt vi i søvn i hinandens arme.

”Fornemmelsen af hendes nøgne hud  
mod min fik hele min krop til at sitre.  

Vi kyssede igen. Og igen.”
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Helt ærligt... så var det min idé, at Casper og jeg skulle dele værelse. Vi har 
kendt hinanden altid, og det år, jeg fyldte femten, var vores familier på skife-
rie i Schweiz sammen. Jeg havde længe haft lyst til at tale med ham om sex og 
kærester og sådan. Han er et år ældre end mig og var lidt tidligere ude med 
den slags. Vores værelse lå tilpas uforstyrret til vores intime samtaler, og de 
gamle brugte alligevel aftenerne på rødvin.

Den første dag på pisten faldt jeg konstant og blev irriteret over mig selv og 
de åndssvage ski. Casper kom mig til undsætning og spurgte, om vi ikke 
skulle tage ned. Min mor ville følge os, men Casper forklarede, at vi sagtens 
kunne finde ned selv, og de bare kunne blive deroppe og hygge sig som i de 
gode gamle dage. Jeg vendte øjne af hans voksne måde at tale på, men det 
virkede åbenbart, for vores forældre skyndte sig videre op på bjerget.

Da vi kom ned i lejligheden, var mine fingre og fødder iskolde. Casper sagde, 
jeg bare kunne hoppe i bad, mens han lavede noget varmt at drikke. Jeg smed 
tøjet, tændte for vandet og satte mig til rette i badekarret. Jeg hældte lidt sæbe 
i vandet, gled længere ned og lå nu med vand helt op til hagen. Jeg lukkede 
øjnene og blev pludselig lidt skuffet over at være alene i badet. Da vi aftenen 
forinden havde ligget og talt om sex og piger til sent ud på natten, havde vi 
ligget så tæt, at vores arme og ben flere gange rørte hinanden. Hver berøring 
havde givet mig et sug i maven, som jeg ikke havde oplevet før. Det bedste 
var, at Casper var ligeglad med, vi lå så tæt. Det fik mig til at håbe på mere, 
men nu lå jeg alligevel alene i badet.

Jeg var helt væk i mine tanker og hørte ikke Casper komme ind. Pludselig 
stod han ved siden af badekarret og grinede fjoget og kiggede ned mod 
min mave. Mine tanker havde åbenbart givet mig jern på, og sæbeskum-
met havde ikke kunnet skjule det. Jeg satte mig op, råbte, at han da ikke bare 
kunne brase ind, og skyndte mig at skovle lidt skum hen over skridtet. Jeg 
så pludselig, han kun havde et håndklæde om livet. Han lod det falde, mens 
han fablede om, at en stiv pik da ikke var noget at være flov over, og om han 
måtte hoppe ned i badet? 
Jeg sad bare og stirrede på hans nøgne krop og nåede slet ikke at svare, før 
han havde sat sig ned til mig. Vi havde badet sammen til fodbold mange 
gange, men det her var noget andet. Det var første gang, vi var nøgne alene 
sammen. Og det var første gang, jeg havde lyst til at røre ham og mærke hans 
hud mod min.

Først var jeg lidt utryg ved situationen, men Casper begyndte bare at tale om 
sex igen, som vi havde gjort dagen før. Det påvirkede ham slet ikke, at vi sad 
to nøgne drenge i et bad, og vores ben rørte hinanden hele tiden. 
Efter et stykke tid faldt jeg til ro, men kunne ikke lade være med at beundre 

hans krop - hans skuldre, hans bryst og hans hals. Jeg så på hans læber, og 
alt ved ham syntes pludselig meget blødere, flottere og markeret. Han var 
perfekt. Jeg ville give alt for at kysse ham, men han blev ved med at tale, som 
om alting var normalt.

Pludselig spurgte han, om jeg nogensinde havde fået en pige til at sutte den 
af på mig? Jeg svarede lidt flovt, at det havde jeg ikke, men det kunne være 
frækt at prøve. Han fortalte, at han havde prøvet det engang, og beskrev hvor 
lækkert, det havde føltes. Jeg blev helt misundelig på den pige, der havde fået 
lov at være så tæt med ham. 
Casper må have set det på mig, for pludselig grinede han, lænede sig frem og 
spurgte, om jeg var jaloux? 
Jeg blev helt flov, og det blev ikke bedre, da han stak hånden ned mellem 
benene på mig, greb fat om min stive pik og med et smil på læben hviskede, 
om jeg ville prøve at få den suttet af? Jeg vidste ikke hvad, jeg skulle sige? Min 
krop skreg ja, men min mund kunne ikke formulere noget som helst. Casper 
smilede, gled ind over mig og hev proppen i afløbet ud, så vandet begyndte at 
løbe ud under mig.

Han lukkede øjnene og lagde sig tættere på mig. Jeg kunne mærke hans lår 
mod mine, og hans pik blev stiv mod min. Og lige før jeg lukkede øjnene, så 
jeg hans ansigt nærme sig mit. Tiden stod stille et øjeblik, og hans læber rørte 
mine. Vandet, der var løbet fra hans hår og ned over ansigtet på ham, løb nu 
fra hans læber og videre ned over mine. Han pressede munden forsigtigt mod 
min og spredte læberne let, så hans tunge kunne kærtegne mine læber. 
Vi lå og kyssede lidt, og jeg kunne ikke begribe mit held. Han kyssede mig 
på halsen og ned over brystet, mens hans ene hånd kærtegnende min krop. 
Følelsen af hans læber og hænder, der nysgerrigt og kærligt undersøgte min 
krop, sendte små bølger af liderlighed ud i hver en celle på mig. Først bed jeg 
mig i læben og holdt vejret, men jeg begyndte snart at stønne højlydt ved den 
intense følelse af hans tunge, der bevægede sig længere og længere ned mod 
skridtet på mig.
”Bliv ved,” råbte jeg i tankerne. Jeg kørte mine fingre gennem hans hår, da 
han tog fat om min pik og lod sine læber glide ned over den. Fuck, det var 
rart! Jeg havde lyst til at fortsætte og give ham samme behandling... men 
pludselig kom vores forældre brasende ind i lejligheden med ski og støvler. 
Jeg kunne have skreget, men Casper tog ordet og råbte, at vi var i bad og 
ville være ude om et øjeblik. Han blinkede til mig og hviskede, at vi kunne 
fortsætte i sengen om aftenen.

Efter skiferien fortalte Casper mig, at han ikke var til fyre, selvom han syntes, 
det havde været frækt i Schweiz. For mig blev Casper min første forelskelse, 
og den første dreng jeg var sammen med. Men ikke den sidste.

“ ’Bliv ved,’ råbte jeg i tankerne.  
Jeg kørte mine fingre gennem hans hår, da 
han tog fat om min pik og lod sine læber 
glide ned over den. Fuck, det var rart!”

drengene 
eFter drengene
Casper har altid været min bedste ven, men han var også min første 
forelskelse og frækkeste skiferie-oplevelse nogensinde.

Af Sille Louise Seibert Nielsson & Theis W. Nielsen  · Foto: Sofie Holten 
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Foreninger For 
homo- , bi og transseksUeLLe i danmark 

- Find en nær dig
sjæLLand & øerne
København  Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske – www.lbl.dk
  Pan Idræt – www.panidraet.dk
  BLUS - Copenhagen LGBTQ student organization
  -www.blus.dk
  Netværksgruppe for bøsser fra hele Sjælland 
  - www.homogengruppen.dk
  Sabaah – forening for homo- bi- og transseksuelle 
  med anden etnisk baggrund end dansk – www.sabaah.dk
Odsherred  Odsherred  Pride Radio – www.prideradio.dk      

Odense        Lambda – www.lambda.dk

Bornholm Hobi Bornholm – www.hobibornholm.dk

jYLLand
Hjørring       GayNord – www.gaynord.dk

Randers       BOLIRO – www.freewebs.com/boliro/

Herning        Fristedet – www.fristedet.dk

Århus          LBL-Århus – www.aarhus.lbl.dk
  Café Sappho, lesbisk café – www.cafesappho.dk
  Tribaderne, lesbiske over 35 – www.tribaderne.dk
  Danish D-Lite, sport for bøsser & lesbiske 
  – www.danishdlite.dk

Kolding        Lobito – www.lobito.dk

Esbjerg        Es’Gay’P – www.esgayp.dk

Haderslev    Profil – www.profil-haderslev.dk

Sønderborg  Sønderborggruppen – www.soenderborggruppen.dk
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