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Præsentationsnoter
Interviews med 32 forskellige homo- og biseksuelle mellem 63-95 år – lige mange mænd og kvinder. Fra både provins og storby.



Overser vi homo- og biseksuelle ældre?

• Dobbelt-usynlig i forskning.

• Estimat: 3-6% tilhører en seksuel minoritet 

i DK.
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”Der sidder noget i os, der gør, at vi 
ikke bare giver los. Derfor har vi 
spil’me brug for at mærke tolerancen”. 
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Modstand på politisk niveau

• https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/raadmand-afviser-mere-fokus-paa-
aeldre-homoseksuelle
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- Et profilplejehjem omkring seksualitet, ser jeg ikke lige for mig. Vi har fri plads, folk kan søge, hvor de vil. Jeg vil gerne have plejehjem, som er så alsidige som overhovedet muligt og med plads til alle, siger rådmand for Omsorg og Sundhed i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF).

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/raadmand-afviser-mere-fokus-paa-aeldre-homoseksuelle


Rapport: LGBT+ personer syn på Aarhus

Hovedkonklusioner for LGBT-personer (50+ år):
• 59% er ofte eller en gang imellem alene, selvom de gerne ville være 

sammen med andre.

Kontra:
• 22% af de 65+-årige føler sig ofte eller en gang imellem ensomme (KLs

analyse baseret på data fra ældredatabasen 2017).
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Risiko for social isolation

• Færre har børn, flere lever alene

• Anstrengte familierelationer

• Tab af jævnaldrende venner
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LGBT-ældres adgang til seniortilbud
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”Hetero-repræsentation”
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Selvfølgelig kunne jeg godt gå med i vores beboerhus eller noget, men jeg 
gider ikke. Det er så kedeligt og traditionelt. Det er sådan weinerbrødsbord, 
du ved – og hver onsdag og torsdag er der madklub og gullasch om aftenen,
og sa ̊ sidder der de samme mennesker hver gang. Brand-heteroseksuelle –
og det gider jeg jo ikke, vel? Nej, jeg vil gerne et sted hen, hvor der er 
homoer.

Søren, 65 år



”
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At sidde i sådan en forsamling, hvor den ene historie afløser den 
anden om mand og kone og børn. Det må jeg sige, at det 
interesserer mig ikke. Jeg føler mig som en fremmed fugl. Mit liv er 
så anderledes end deres, og jeg føler mig ikke tilpas.

Herdis, 72 år
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”Nogle gange føler jeg, at man bare lige er en parentes. Så 
holder andre pænt mund og hører lidt efter, og så snakker 
de videre om det, der interesserer dem… Det er bare den 
der stilhed. Og det er altså en væmmelig følelse” 
– Herdis, 72 år



”
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Jeg har oplevet, at i heteroseksuelle sammenhænge, der kan jeg 
føle mig lidt mere utryg. Fordi jeg ved jo ikke… altså, blikke kan jo 
sige så meget. Eller en holdning.

Issa, 78 år



”
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Det betyder jo, at man lige pludselig begynder at få nogle 
alarmklokker op. Og trækker sig lidt. Enten kan man deltage i den 
diskussion og så være åben eller også kan man trække sig jo. Og 
hvis man trækker sig, så hører man jo ikke til. (…) Så hvordan man 
skal håndtere det, det synes jeg er svært.

Hans Jørgen, 71 år
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Jeg er sikker på, at hvis jeg melder ud med flaget, så er der nogle, 
der bortfalder – eller jeg bliver nødt til at melde mig ud. Det tror 
jeg virkelig. Jeg har indtil videre holdt min mund, men vi har i hvert 
fald én, der er lidt slem, når der kommer en bøsse i nærheden ’nå, 
der har vi en med løse håndled!’. Og jeg tænker skal jeg sige noget 
eller skal jeg holde min mund? Jeg har indtil videre valgt at holde 
min mund, men en dag så eksploderer jeg alligevel… 

Lily, 68 år



SEXUS-undersøgelsen
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Hovedkonklusioner for homo- og biseksuelle (65+ år):43% mænd og 25% kvinder kan kun i ringe grad eller slet ikke være så åbne op deres seksualitet, som de ønsker.



Andel der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i 
orden…

…at to mænd har sex med hinanden: 
• 65-74 år: 44% mænd og 22% kvinder.
• 75+ år: 57% mænd og 35% kvinder.

…at to kvinder har sex med hinanden: 
• 65-74 år: 33% mænd og 22% kvinder.
• 75+ år: 49% mænd og 35% kvinder.
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Andel der mener, at det ikke skal være (eller forblive) tilladt, at to mennesker af samme køn kan gifte sig med hinanden:65-74 år: 26% mænd og 13% kvinder.75+ år: 39% mænd og 24% kvinder.



Vigtige pointer:

• Ældre homo- og biseksuelle oplever barrierer for adgang til  
almene seniortilbud.

• Mange efterspørger fællesskaber for ældre LGBT-personer.

20-11-2019 18



Fællesskaber med ligesindede – en vigtig del af manges 
historie
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Det er jo det, der er dejligt ved at være sammen med lesbiske. At 
der går du ud, og du deler noget fælles historie, og du deler noget 
fælles levet liv – ikke lige præcis med hinanden nødvendigvis, 
men i en relation hvor vi har de samme glæder og sorger, og hvor 
man ikke skal forklare sig og forsvare sig, men bare kan være sig 
selv.

Janne, 69 år



Hvad sker der så i alderdommen? 

• Nogle af de ældre indgår stadig i stærke netværk med andre homo- og 
biseksuelle, mens andre har oplevet at blive afkoblet de fællesskaber, de 
kender fra tidligere.

• Det skyldes fx:

• Sygdom eller svækkelse
• Nye (online) kommunikationsplatforme
• Organiseringen har ændret sig
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Mødesteder for ligesindede – hvor går man hen?
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Tidligere var det jo nemmere, fordi der var kvindeaftener på Pan, som gjorde, 
at det var mere tilgængeligt. Jeg har indtryk af, at de lesbiske 
sammenhænge, der er nu – de foregår mere i privat regi. Hvor man ligesom 
kan komme ind i et fællesskab. Og hvordan man lige kommer ind, det ved 
jeg ikke lige. Så skal man nok være mere opsøgende end det jeg har været. 
Fordi det er jo så ikke noget, der bliver meldt ud. Mig bekendt er det jo ikke 
sådan, at der på Facebook er en lesbisk gruppe, der siger ’hej – vi er her’. Så 
det er jo sådan et lille privat, lukket fællesskab, kan man sige.

Janne, 69 år
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Anbefaling

• Flere sammenhænge, hvor ældre homo- og biseksuelle kan 
mødes og dyrke fællesskab.
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Pause

Spørgsmål?
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