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“Det billede, 
jeg havde af 
en bøsse, var 
nærmest som 
en pædofil: En 
gammel, klam 
mand. Men det 
syntes jeg jo ikke, 
jeg selv var.

Jonathan

på

Da jonathan var 13 år, 
fandt han ud af, at han 
var bøsse. Hans 
afrikanske forældre ville 
”kurere” ham. Det 
lykkedes ikke, og i dag er 
jonathan glad for sin 
identitet: Homoseksuel 
Og afrikansk fyr.

[ af Kristina abildgaard 

modelfoto Hanne bielefeldt 

stylist MarK Kenly doMino tan ]

Jonathan er 20 år og læser Er-
hvervsøkonomi på første år på Handelshøj-
skolen i København. Han er en ganske almin-
delig fyr, der har studiejob, danser hiphop 
og er sammen med familie, venner og kære-
sten. Forældrene stammer fra Kenya, men 
kom til Danmark i 1980’erne, hvor Jonathan 
er opvokset. 

Billederne til denne artikel er modelfotos, som venligst 

er udlånt af projektet ”Den Forbandede Kærlighed”.
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Med kenyansk og baptistisk bag-
grund er Jonathan vokset op som en 
del af en etnisk minoritet i Danmark. 
Da han var 13 år, kunne han tilføje 
endnu en minoritets-identitet til sit 
personlige CV: Bøsse.

Kun sprunget halvt ud
Jonathans familie er en del af det ken-
yanske miljø i København, hvor man 
naturligt kender hinanden fra sam-
menkomster og fester. Jonathan kom-
mer ikke så meget i nærmiljøet mere. 
Det hænger sammen med, at han er 
sprunget ud og gerne vil leve åbent 
som homoseksuel. 

- Jo ældre jeg er blevet, jo sværere er 
det at føle, at jeg kan være mig selv i det 
kenyanske miljø. Folk ved nemlig ikke, 
at jeg er homoseksuel. Jeg er nødt til at 
påtage mig en anden identitet, og det 
er lidt falsk. Det anses nemlig som for-
kert at være homoseksuel i forhold til 
både kristendommen og islam, fortæl-
ler Jonathan og fortsætter. 

- Måske kunne jeg være heldig, at 
nogle af de kenyanere, der er opvokset 
i Danmark, ville acceptere det. Men 
generelt ville det blive et problem for 
hele min familie, fordi man ville be-
gynde at drøfte, om mine forældre har 
opdraget mig forkert, eller om homo-
seksualitet ligger i vores gener.

- I traditionel, kenyansk kultur for-
ventes det, at kvinder og mænd skal 

opføre sig på en bestemt måde, og det 
skal man leve op til, fortæller Jona-
than.    

Den store selverkendelse
- Jeg havde den store selverkendelse, 
da jeg var 13 år. Dér fandt jeg ud af, jeg 
var homoseksuel. Jeg havde læst en 
bog på biblioteket, hvor der var en hi-
storie om en fyr, der blev forelsket i sin 
ven. Dét kunne jeg relatere til og 
tænkte, at jeg nok var til fyre. 

- Allerede på det tidspunkt havde jeg 
eksperimenteret lidt med drenge, som 
jeg gik i klasse og parallelklasse med. 
Men det sjove er, at jeg på det tidspunkt 
slet ikke tænkte over det på dén måde 
– det var bare noget, der skete. 

- Da jeg havde erkendt det, kontak-
tede jeg Landsforeningen for Bøsser 
og Lesbiske og fik rådgivning. Jeg fik 
også fortalt mine venner om det, og 
det var rigtig fedt. I løbet af ottende 
klasse var jeg sprunget ud for hele min 
klasse og parallelklassen, fortæller Jo-
nathan. 

Der gik et år, inden Jonathan fik 
snakket med sin familie om, at han var 
homoseksuel:

- Min mor fandt noget materiale, som 
jeg havde fået fra Landsforeningen for 
Bøsser og Lesbiske, og det konfronte-
rede hun mig med. Jeg stod et øjeblik og 
overvejede, om jeg skulle lyve. Jeg 
tænkte lige lidt for længe til, at jeg kunne 
nå at komme med en eller anden dårlig 
forklaring. Så der var ikke andet at gøre 
end at fortælle, hvordan det forholdt sig. 

- På en måde var det befriende at få 
det sagt og opdage, at det ikke var så 
slemt, som jeg havde frygtet. Jeg blev 
ikke smidt ud eller afskåret fra fami-
lien. Men det var samtidig svært, fordi 
min mor tog det hårdt og prøvede at 
finde løsninger på, hvordan jeg kunne 
laves om, siger Jonathan. 

- Min mor opfattede det meget per-
sonligt, at jeg var bøsse. Hun tænkte 
på, om det skyldtes, at hun ikke havde 
været god nok som mor. Hun overve-
jede også, om det kunne skyldes, at 
jeg havde spillet teater og var kommet 
i nogle ”forkerte” miljøer. 

- I dag går det bedre, selvom det går 
langsomt. Min mor har forstået, at det 
ikke er noget, jeg vokser fra igen. Vi 
kan også diskutere det en gang imel-
lem, hvor det tidligere slet ikke skulle 
nævnes. Hun ved godt, at jeg har en 
kæreste, men hun vil ikke møde ham 
– endnu. Hun er lidt nysgerrig og vil 
gerne høre lidt, men aldrig så meget, 
at hun får nogle ubehagelige billeder i 
hovedet, fortæller Jonathan. 

Bad til Gud
- Før jeg erkendte, jeg var homosek-
suel, havde jeg det ikke godt og var 

meget ked af det. Da jeg havde ekspe-
rimenteret lidt med drengene fra min 
folkeskole, havde jeg det meget dår-
ligt bagefter. Jeg vidste, at det var for-
kert, og hver gang tænkte jeg: ”Nu er 
det altså allersidste gang”, men så 
skete det igen. 

- Jeg bad meget til Gud. Både for at 
søge en form for tilgivelse og for at 
prøve at lave mig selv om. Jeg prøvede 
også at tvinge mig selv til at kunne lide 
nogle piger, men jeg kunne ikke se 
meningen i det. 

- Det billede, jeg havde af en bøsse, 
var nærmest som en pædofil: En gam-
mel, klam mand. Men det syntes jeg jo 
ikke, jeg selv var. I dag har jeg det hel-
digvis helt ok med det, siger Jonathan.

Jonathan har ikke haft mange nega-
tive oplevelser med diskrimination på 
grund af sin seksualitet. Han husker 
kun en enkelt episode:

- Der var en tyrkisk fyr i min paral-
lelklasse, som jeg talte med flere 
gange, og han havde sagt, at han 
havde det fint med, at jeg var bøsse. 
Så var vi til dimensionsfest i niende 
klasse, og jeg fik at vide, at han 
havde prøvet at få fat på nogen, der 
skulle smadre mig. Det kom dog al-
drig så vidt, men jeg var overrasket 
over, hvor hyklerisk han var over for 
mig. Det er ikke en person, jeg har 
lyst til at hilse på i dag, siger Jona-
than. 

Vil ikke kysse offentligt 
Selvom Jonathan har valgt at være 
åben omkring sin seksualitet, står han 
alligevel over for andre problemstillin-
ger end bøsser, der er etnisk danske. 
For eksempel Jonathans kæreste:

- Jeg er hans første kæreste, som er 
en fyr. Kort tid efter vi begyndte at se 
hinanden, sprang han bare ud for alle. 
Han havde den holdning: ”Sådan er 
jeg, og hvis folk ikke kan acceptere 
det, er det bare ærgerligt!” 

- Jeg er derimod ikke sprunget helt ud, 
fordi jeg tager hensyn til andre folks fø-
lelser og til, hvordan min åbenhed vil 
påvirke min familie. Sådan nogle over-
vejelser har min kæreste ikke haft, og 
hans familie og venner har det helt ok 
med det. Jeg er overrasket over at op-
leve, at det er så nemt og går så hurtigt i 
de fleste etnisk danske familier, fortæl-
ler Jonathan og fortsætter.

- Jeg vil ikke vise mig offentligt med 
min kæreste i hånden eller kysse på 
en bænk. Min kæreste er også lidt var-
som, men han er meget mere frisk på 
det, end jeg er. Jeg tænker altid på, 
hvem man kunne møde. Det kenyan-
ske miljø er sådan, at alle ved, hvem 
alle er. Så på den måde er der altid 
nogen, der kender mig i relation til 
andre. 

“Jeg 
vil ikke gå 
offentligt med 
min kæreste i 
hånden eller 
kysse på en 
bænk.

Jonathan “Jeg bad 
meget til Gud. 
Både for at 
søge en form 
for tilgivelse 
og for at 
prøve at lave 
mig selv om.

Jonathan

Gode links:
www.salonoriental.dk Salon Orien-
tal er en forening for minoritets-
etniske homo- og biseksuelle.

www.sabaah.dk Sabaah er en for-
ening for homo-, bi-, og transsek-
suelle med anden etnisk baggrund 
end dansk.

www.lbl.dk Landsforeningen for 
Bøsser og Lesbiske er en seksual- 
og kønspolitisk interesseorganisa-
tion. 
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- Baptister i Danmark mener, at mennesker ikke skal praktisere homoseksualitet, fordi 
det er i modstrid med, hvad der står i Biblen. Men vi ønsker ikke at fordømme det 
 homoseksuelle menneske, men derimod den homoseksuelle gerning. Der kan dog 
være forskel på baptister fra land til land. 

- Vi har ikke en politik for, om homoseksuelle kan ansættes eller være medlem af den 
Baptistiske Kirke. Så sort/hvidt ser vi ikke på det. Vi lader det være op til den enkelte, 
hvordan man vil forholde og opføre sig. 

- Det Gamle Testamente taler meget klart imod homoseksualitet, men ser man på 
Jesus, støder han netop ingen mennesker fra sig. Han har derimod en del ludere i sin 
discipel-flok. Jesus fordømmer dem aldrig som mennesker, men siger til dem, at de 
ikke bør synde igen. Og dét er vores forbillede. 

- Uanset hvor moderne vi gerne vil være, er der kun én rettesnor for os, og 
det er Biblen. Det Gamle Testamente er meget hård i sin fordømmelse af 
homoseksuelle, men det er det Ny Testamente ikke. Det Ny Testamente 
lægger op til, at det eneste gangbare samliv er heteroseksualitet.

- Kommer én fra min menighed og fortæller, at han eller hun er homo-
seksuel, vil jeg tage en snak med vedkommende. Der har været tilfælde, hvor folk 
i den baptistiske kirke er sprunget ud som homoseksuelle. Nogle følte, at de kunne 
blive i kirken, mens andre måtte forlade den. 

- Seksualitet er jo vigtig for et menneskes identitet, og man kan ikke bare 
 ignorere den. Jeg tror, Gud tilgiver, selvom man lever hele livet som homoseksuel, 
slutter Jacob Broholm Møller.

Salon Oriental, der er en for-
ening under Landsforeningen 
for Bøsser og Lesbiske, funge-

rer som et socialt forum for homo-
seksuelle og biseksuelle med an-
den etnisk baggrund end dansk. 
Projektet støttes af Københavns 
Kommune, og Henrik Liltorp arbej-
der som Projektkoordinator i for-
eningen.
 
Overenskomst med familien
- I Salon Oriental fokuserer vi på at 
lave kampagner og på at rådgive. 
Her er det vigtigt, at det ikke er en 
etnisk dansker, der skal gøre sig 
klog på problemstillinger. Så bliver 
vinklen hurtigt, at personer med an-
den etnisk herkomst er nogle stak-
kels ofre, det er synd for, siger Hen-
rik. 

- Derfor forsøger vi at etablere 
netværk, så vi kan formidle en per-
sonlig kontakt: Hvis én med tyrkisk 
baggrund henvender sig, vil vi gerne 
henvise til én, der også har tyrkisk 
ophav. En kontaktperson som er 
kommet lidt længere med at springe 
ud. Så kan de snakke fortroligt om 
vigtige ting som religion og familie.

- Men det er lidt vanskeligt, for 
ofte er kontaktpersonen kun delvist 
sprunget ud. Typisk laver de en 
overenskomst med familien om, at 
de ikke fortæller i nærmiljøet, at de 
er homoseksuelle, fortæller Henrik.

Der er cirka ti aktivister i Salon 
Oriental og 30-40 unge på mailing-
listen. Foreningen er et projekt, der 

kører i København, men Henrik har 
et ønske om, at interesserede fra 
hele landet støtter op og involverer 
sig.

Den gyldne mellemvej
- I øjeblikket er vi meget optagede af 
vores bog- og foredragsprojekt. Sidst 
i august udkommer bogen “Den For-
bandede Kærlighed – 14 fortællinger 
om homoseksuelle og kulturel mang-
foldighed”, og vi begynder på en fore-
dragsrække på folkeskoler, gymna-
sier og seminarier om emnet, siger 
Henrik. 

- Fortællingerne i bogen er meget 
forskellige, og det er personer med 
vidt forskellige baggrunde, vi skriver 
om. Det er vigtigt at vise, hvor nuance-
rede problemstillingerne er.

- Der er selvfølgelig nogle få cases, 
som er ”klassiske” i forhold til den ty-
piske integrationsdebat: Eksempelvis 
en tyrkisk kvinde, som har været igen-
nem tvangsægteskab, cuttet forbin-
delsen til familien og en masse frygte-
lige ting. 

- Men det gælder faktisk for de færre-
ste, at deres historier er så dramatiske. 
De fleste finder en mellemvej, hvor de 
både kan leve deres seksualitet ud, for-
blive religiøse og bevare kontakten til 
familien, fortæller Henrik. 

Alt er muligt!
- Vi vil gerne væk fra den fordom, at det 
altid er muslimer, der har det sværest. 
Det passer ikke for alle. Dem, der har 
store problemer med at få accepteret 

salon Oriental arbejder for at gøre livet lettere 
for homo- og biseksuelle med anden etnisk 
baggrund end dansk.

Så min frygt ligger i at blive afsløret 
over for det kenyanske miljø – og det 
ville være på en grim måde, hvis det 
foregik gennem rygter, siger Jonathan.

Fremtid med frihed
- Jeg kunne ikke finde på at indgå et re-
gistreret parforhold, for jeg tror ikke på 
det romantiske ved et ægteskab. Jeg 
tror kun på det praktiske. Min kæreste 
har været gift før, så jeg tror ikke, at han 
vil giftes igen. Jeg kan ikke se det vig-
tige i at blive gift, med mindre man flyt-
ter sammen og skal have børn.

- Jeg ønsker mig selv børn en gang, 
og jeg er egentlig ikke bange for, at de 
skal komme til at lide under diskrimi-
nation på grund af homoseksuelle for-
ældre. Det handler meget om, hvordan 
man opdrager og ruster sine børn, si-
ger Jonathan og fortsætter: 

- De få gange, jeg er blevet udsat for 
diskrimination, fordi jeg er sort, er for 
eksempel ikke noget, der har mærket 
mig. Mine forældre har givet mig gode 
redskaber til at forholde mig til min 
etnicitet. De har altid sagt, at det 
handler om mig som person, og hvad 
jeg udretter i mit liv. Hvis nogen siger 
det modsatte, handler det om dem og 
ikke mig. 

- Jeg er 20 år nu, og selv om jeg er 
voksen, er jeg stadig ”én af de unge” 
inden for det kenyanske miljø. Når jeg 
bliver ældre, tror jeg, at jeg vil føle 
større frihed til at gøre, hvad jeg vil – 
for eksempel at få børn. Folk i det ken-
yanske miljø vil ikke være så pågående 
med spørgsmålene, og de vil respek-
tere mig mere, fortæller Jonathan.

Afrikansk homoseksuel
Jonathan er aktivist i Salon Oriental, 
der er en forening for unge homosek-
suelle med anden etnisk baggrund 

end dansk. Her er han med til at møde 
og rådgive unge: 

- Jeg vil gerne bruge noget af mit 
overskud til at hjælpe andre, så de kan 
søge styrke og fællesskab. Jo, jeg har 
da haft det lidt hårdt, men ikke meget 
hårdt. Jeg har haft mange forskellige 
muligheder. 

- Fællesskabet her har hjulpet mig 
på det personlige plan til at få forenet 
min homoseksualitet og min etnicitet, 
sådan at det ikke længere er to forskel-

lige ting. Jeg blev først rigtig bevidst 
om, at jeg er afrikansk homoseksuel, 
da jeg involverede mig i Salon Orien-
tal, fortæller Jonathan. 

Jonathan medvirker også i bogen 
”Den forbandede kærlighed”, der      in-
deholder 14 fortællinger af vidt forskel-
lige unge – alle homoseksuelle med 
anden etnisk baggrund end dansk. Jo-
nathan vil gerne være med til at kaste 
lys over emnet: 

- Hvis jeg bare kan hjælpe én, der 

sidder et sted i Danmark med afrikan-
ske forældre og tanker om, at han må-
ske er homoseksuel, er jeg glad. Han 
skal vide, at han ikke er den eneste, og 
at det godt kan lade sig gøre at være 
homoseksuel og stadigvæk være en 
rigtig afrikansk fyr, mener Jonathan. 

Det er ikke synd!
- Det er enormt vigtigt, at man er ærlig 
over for sig selv. Hvis man hele tiden 
tænker på at tage hensyn til andre, 
skal man gøre det på en måde, så man 
ikke skader sig selv. 

- Jeg har selv fundet en fin balance mel-
lem at være meget åben i nogle sammen-
hænge og lukket i andre, hvor jeg føler, 
det ikke kommer andre ved. Alt er muligt, 
så længe man lægger noget energi i det, 
siger Jonathan og fortsætter.

- Hvis man vil diskriminationen af 
homoseksuelle til livs, må man prøve 
at ændre folks holdninger på flere om-
råder. Det hele hænger sammen: Man 
er nødt til også at acceptere ligestilling 
mellem kønnene, forskellige etnicite-
ter, folk med forskellige sociale bag-
grunde og så videre. 

- Vejen frem er uddannelse og oplys-
ning – især i folkeskolen, hvor jeg me-
ner, de største problemer er. Man får 
ikke rigtig nogen ballast med fra folke-
skolen i forhold til at finde sin identi-
tet. Jeg har fundet ud af alting selv. 

- Det havde været rart med lidt op-
bakning i, at det er i orden at være ho-
moseksuel, og at man sagtens kan 
leve sit liv uden at være én, det er synd 
for. Jeg synes, det er folkeskolens pligt 
at være mangfoldig og kunne rumme 
alle, slutter Jonathan. 

Jonathan er et opdigtet navn. Redak
tionen kender Jonathans rigtige iden
titet.

“Typisk laver 
de unge en 
overenskomst 
med familien 
om, at de ikke 
fortæller i 
nærmiljøet, 
at de er homo
seksuelle.

Henrik

deres homoseksualitet, kommer fra fa-
milier, som har en meget traditionel op-
fattelse af, hvad religion er. Familien kan 
eksempelvis stamme fra Færøerne, Filip-
pinerne – eller Vestjylland, fortæller 
Henrik.

- Om man har et konservativt bag-
land afhænger ofte af, om man kom-
mer fra land eller by. Dem, som kom-
mer fra landet med meget traditionelle 
kulturer, har det vanskeligere end an-
dre. 

- I Salon Oriental arbejder vi ud fra 
den forestilling, at man kan rumme alt 
muligt inden for ét liv. Man kan sag-
tens være bøsse eller lesbisk og samti-
dig være troende muslim eller kristen. 

- Det er en menneskeret selv at be-
stemme, hvordan man vil kombinere 
elementerne i sit liv. Alle mennesker, 
også hetroseksuelle, rummer mange 
identiteter, som nogle gange er i kon-
flikt med hinanden, slutter Henrik Lil-
torp. 

Religiøs 
homo? 
Selvfølgelig!
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Den 
    Forbandede 
kærlighed

 Projektet ”Den Forbandede 
Kærlighed” består af en under-
visningsbog, der rummer 14 per-
sonlige fortællinger om homo-
seksuelle og kulturel mangfol-
dighed samt en foredragsrække 
om samme emne. 

Forfatterne Marianne Nøhr Lar-
sen og Malene Fenger-Grøndahl 
har ønsket at vise, at man godt 
kan leve som minoritetsetnisk, 
homoseksuel dansker på godt og 
ondt. 

Undervisningsbogen udkom-
mer i uge 34, koster 228 kroner 
og kan bestilles på denforbande-
dekaerlighed.dk.

Foredragsrækken består af 30 
foredrag, som kan tilpasses, så 
de bliver relevante for folkeskole-
elever, gymnasieelever, pæda-
gog- og lærerstuderende. Ved 
hvert arrangement stiller én af 
forfatterne og én af de portrætte-
rede unge op. Foredraget er gratis 
og kan bestilles via ovennævnte 
website. 

Projektet er opbygget ud fra 
den tanke, at følelser og identi-
tetsproblemer er noget, alle men-
nesker tumler med – uanset etni-
citet og seksualitet. 

Præstens dom: 
jacob Broholm møller er præst i den baptistiske karmelkirken i aalborg. 
Han mener, at homoseksualitet er forkert, men ingen er uvelkomne i hans kirke. 

“ Jeg kunne 
ikke finde på 
at indgå et 
registreret 
parforhold, for 
jeg tror ikke på 
det romantiske 
ved et ægteskab.

Jonathan


