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Hvor søger LGBT-seniorer 
fællesskab?



Risiko for social isolation

• Færre har børn, flere lever alene

• Anstrengte familierelationer

• Tab af jævnaldrende venner
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Hvordan opfattes almene seniortilbud af LGBT-ældre?
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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



”
6

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



”
15-05-2019 9

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



Adgangen til seniortilbud er styret af en forventning om 
og/eller oplevelse af:

• At man ikke kan ‘være sig selv’

• At man møder negativ forskelsbehandling (fx tavshed, skæve 

blikke, fobi)

• At man ikke har noget tilfælles med heteroseksuelle ældre
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Jeg føler mig som en fisk i vandet i heteroseksuelle sammenhænge 
og kan sagtens gebærde mig. Jeg kender jo alle spillereglerne, 
fordi jeg har levet heteroseksuelt i sa ̊ mange a ̊r. Det har nogle af 
de lesbiske jo aldrig gjort, sa ̊ de ligner en hund i et spil kegler, 
fordi de kender ikke normerne. 

Evelyn, 75 år



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 ga ̊r 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



Konklusion

• Ulige adgang til seniortilbud + forskellige forudsætninger for at 
deltage på meningsfuld vis.

• …OG fællesskaber med ligesindede er vigtige for mange LGBT-
ældre!
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Løsninger

• Eksperimentere med målrettede interventioner og tilbud til 
ældre bøsser, lesbiske og biseksuelle – evt. i samarbejde med 
lokale LGBT-organisationer.
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Spørgsmål?
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