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Først vil jeg gerne sige en oprigtig og varm tak til alle jer, der investerer 

jeres kærlighed og jeres kompetencer i omsorgen for beboerne på KH’s 

bosteder. Det berører mig dybt; og jeg er fuld af glæde, taknemmelighed og 

benovelse over det.  

 

Laura og Lasse 

På Specialpædagogisk Forlag er udgivet tre små hæfter om kærester og 

seksualitet: Laura og Lasse. De er beregnet på at læses af / gennemgås 

sammen med udviklingshæmmede og er meget fine og respektfulde både i 

stil og sprog.  

 For vores emne i dag vil det være det tredje hæfte, der vil være af størst 

interesse: Laura og Lasse boller. Og jeg vil vise jer tre opslag fra dette 

hæfte (det vil nok være det midterste opslag, som manden vil være mest 

begejstret for!) 

 

I det første opslag, hvor Laura og Lasse er gået i seng sammen, er der en 

enkelt, meget vigtig sætning: ”De giver sig god tid til at kæle for 

hinanden”. Det er i virkeligheden langt vigtigere end opslaget med selve 

samlejestillingerne, i hvert fald hvis kvinden skal nå at komme helt med! 

 Og her må seksualvejledningen gå lige så kontant og åbent til værks, 

som når man skal snakke om samleje! Mange ved fx ikke (og det gælder 

også mange ikke-udviklingshæmmede!): 

 at det bedste forspil er en god orgasme 

 at jo langsommere du går frem, jo hurtigere kommer hun 

 at jo blidere du er, des bedre er hendes orgasme. 

 

I det andet opslag ser vi forskellige dejlige samlejestillinger. Og her vil 

mange mænd tænke, at det her, dét er er der noget ved … 

 Det er det virkelig også! Men et problem ved alle de sexscener, de ser på 

film, er at det er her, de begynder, og det er her, de ender – næsten 

allesammen. Jo mere vilde de er med hinanden, jo hurtigere går det: af med 

tøjet i en fart; de kan måske ikke engang nå ind i sengen; hvis de er rigtig 

tændt, så bliver det på køkkenbordet eller på stuegulvet. – Og det er vel at 

mærke ikke bare i pornofilm, men også i sexscener i mainstreamfilm! Der 
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er hverken forspil efter efterspil! Hvilket vil sige, at drengene er meget 

begejstrede – og pigerne: not so much … 

 Så selv om drengene måske er klar over, at hun ikke skal tages brutalt, 

som de gør i nogle hardcore pornofilm, og de ved udmærket, what goes 

where, så er der meget stor chance for, at de intet aner om forspil – eller 

efterspil! Og det er ikke bare pornoindustriens skyld; det er så sandelig også 

Hollywoods skyld.  

 

I det tredje opslag står der: ”Bagefter snakker Laura og Lasse om, hvad de 

følte og syntes om at bolle”. – Og det vil også komme bag på mange mænd: 

– Skal vi nu osse snakke? 

 For mange er efterspillet lige så vigtigt som forspillet. Også selv om der 

måske ikke skal snakkes, men bare puttes og pustes ud og stryges over 

ryggen og over kinden.  

 

Den romerske læge Galen sagde i 2. årh: Post coitum omne animal triste 

est, sive gallus et mulier: ”Efter sex er enhver skabning trist – undtagen 

hanen og kvinden” … 

 Mange mænd bliver faktisk lidt triste efter sex. Det er i høj grad noget 

fysiologisk; men hvis han ikke modstår fristelsen til bare at vende sig om 

på siden og falde i søvn, kan kvinden faktisk føle sig både overset og 

nedgjort; og så får vi ”dyret med de to rygge”: to rygge, der vender imod 

hinanden (og så bliver hun garanteret osse trist). 

 

Dette er vores udfordring 

Jeg var for mange år siden inviteret til at holde et foredrag for ansatte og 

pårørende på et amtsligt bofællesskab, hvor vi sammen havde formuleret 

emnet: Sex, forældre, pædagoger og andre handicaps. 

 Og vi var faktisk fantastisk enige næsten hele vejen – indtil jeg kom til 

mit sidste punkt, som også bliver mit sidste punkt i dag. Så skal vi se, om vi 

bliver mere enige … 

 

En af dem, der havde lært mig mest om det her, og som jeg dengang trak 

meget på og stadig trækker meget på, er Jørgen Buttenschøn. Vi har også 

sammen holdt en temadag i KH-regi for endnu flere år siden. Jeg blev helt 

ked af det, da jeg for nogle år siden hørte, at han var død; han stod for mig 
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som et unikt og godt menneske, også selv om der var ting, vi ikke var enige 

om. Han var også, sammen med Karsten Løt, hovedkraften bag den danske 

seksualvejlederuddannelse. 

 Det var først og fremmest hans grundbog Sexologi, der senere kom i en 

opdateret udgave: Seksualitet. 

 

Et af de punkter, hvor vi fuldstændig fandt hinanden, var i synet på selve 

den seksuelle længsel, det seksuelle begær.  

 I 1 Mos 18,12, hvor Abraham og Sara får at vide, at de skal få en søn i 

deres alderdom, står der denne pragtfulde sætning: ”Sara lo ved sig selv og 

tænkte: ’Skulle jeg virkelig føle begær, efter at jeg er blevet affældig, og 

min herre er blevet gammel?’” 

 Det er en vidunderlig detalje, at hun her ikke lige spekulerer på det 

nærliggende problem, hvordan hun nu skal kunne undfange et barn. Hun 

spekulerer på, hvordan hun skal føle lyst!  

 – Jamen skal hun ikke bare lægge sig fladt på ryggen og så tænke på 

fædrelandet?! 

 Åbenbart ikke. Hun går ud fra, at skal de have sex, så må hun jo også 

”føle begær”, ellers giver det ikke mening. Man er ikke et avlsdyr; man skal 

da have lyst til det! Og det får de jo så, de gamle. Begge to.  

 

Sex mellem gamle og sex mellem handicappede er måske ikke det billede, 

nutiden helst ser for sig – men det er i sådan et billede, vores menneskesyn 

skal stå sin prøve! Vi hylder erotikken og seksualiteten, ikke fordi den 

nødvendigvis er æstetisk perfekt, men fordi den er skøn og dejlig, også selv 

om man ikke holder målene for græske guder og gudinder – og først og 

fremmest fordi det er i dén, vi ligner Gud! 

 

”Gud sagde: – Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! …  

Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som 

mand og kvinde skabte han dem”. 

 Vi ligner Gud. Ægteskabets og seksuallivets mysterium, at to mennesker 

kan ”blive et kød”, er i virkeligheden så mirakuløs en ordning, at den kun 

kan sammenlignes med treenighedens mysterium: at tre guddommelige 

personer kan være én Gud. Guds treenighedsmysterium svarer til vores 

toenighedsmysterium. 
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Og det stopper ikke dér: 

 Og Gud velsignede dem og sagde til dem:  

 – Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden … 

 

Buddet om at blive frugtbare og talrige – altså buddet om sex – er ikke 

givet efter syndefaldet, sådan som nogle tror, men før!  

 Meningen var, at Kain og Abel skulle undfanges i lyst og begær og ren 

kærlighed under Livets Træ. – Men det nåede vi ikke … 

 

Malplaceret skyldfølelse 

En af de vigtigste opgaver er derfor måske at bekæmpe skyldfølelse, hvor 

den ikke hører hjemme! 

 Nogle er desværre vokset op med en skyldfølelse, hvor man føler, at 

man hellere bør føle skyld en gang for meget end en gang for lidt – lissom 

for at være på den sikre side … 

 … jeg har selv en snert af det. Kan få dårlig samvittighed, bare jeg 

synes, at en kvinde er smuk. En anden kvinde end den, jeg er gift med … 

 

Andre får: 

 skyldfølelse over at være et seksuelt væsen,  

 over at være forelsket,  

 over at begære og længes,  

 eller skyldfølelse over at onanere … 

 

Det var meget stærkt at se den unge mand for sig, som Buttenschøn 

beskriver (Sexologi s. 87f): Henrik, der næsten ikke har noget sprog. 

 ”Meget af hans tid går med at svinge et bestemt læderbælte rundt og 

rundt foran kroppen. Med mellemrum får han en begyndende erektion, som 

tilsyneladende både forstærker og irriterer ham. Mens han fortsat svinger 

bæltet, hamrer han den anden knyttede hånd ned mod skridtet, som for at 

slå erektionen væk. 

 Før eller senere rammer han sine testikler og knækker sammen af 

smerte, hvorefter han lægger sig ned på gulvet. Nogle minutter efter rejser 

han sig og erektionen er væk. Man kan nu tale til ham og sætte ham i gang 

med forskellige aktiviteter, men 20-30 min. senere gentager det samme 
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mønster sig.” 

 Og Buttenschøn spørger derefter meget rammende og lakonisk: Prøv at 

udtænke en metode, der kan bedre Henriks livskvalitet! 

 I min præstelige naivitet tænkte jeg næsten fortvivlet på: Jamen jeg aner 

det virkelig ikke! Hvad i alverden kunne man komme på ... 

 ... det tog lidt tid, før jeg forstod, at der selvfølgelig var tænkt på: Kunne 

man ikke lære Henrik at onanere på en god måde?! 

 Og til det vil jeg svare: Jo da! Tænk om man kunne. 

 

Det anslås, at rundt regnet 9/10 af mænd og 2/3 af kvinder har onaneret 

mere eller mindre regelmæssigt. 

 Er onani synd? – Så vidt jeg forstår det: Nej, ikke uden videre. Det kan 

som alt andet blive det, men er det ikke nødvendigvis. Derfor er det også 

trist, at det for nogle kristne næsten bliver den værste kamp af alle at 

modstå fristelsen til onani. Det kan tage enorm opmærksomhed og næsten 

føre til fortvivlelse.  

 Derfor er det afgørende at fastslå: Bibelen omtaler overhovedet ikke 

onani. Den er ellers særdeles åbenmundet om alskens seksuel glæde og 

seksuel synd; men her er den altså tavs. Alene af den grund er det helt galt 

at gøre det til et enormt problem (det er altså ærgerligt, at masturbation på 

dansk er blevet opkaldt efter Onan i 1 Mos 38 – hans onde handling bestod 

virkelig ikke i masturbation, men i at han bedrog sin slægt i den 

(besynderlige) ”svogerpligt” at skaffe sin bror afkom)! 

 

Og det er dermed virkelig slemt, at så mange kristne har fordømt 

masturbation hårdt og dermed belastet så mange menneskers gudsforhold 

og selvbillede unødvendigt. Det er lige så galt at dømme noget som synd, 

som Bibelen ikke kalder for synd, som det er at frikende noget, som 

Bibelen kalder for synd ... 

 Det er en bibelsk grundregel, at når den ikke selv afgør et etisk 

spørgsmål, så er det dermed overladt til den enkeltes samvittighed at 

afgøre, om det er rigtigt eller forkert. Det betyder ikke, at det dermed er et 

ligegyldigt spørgsmål; men Bibelen giver os altså rum til at reagere 

forskelligt og tage vores forskelligt indrettede samvittighed helt alvorligt 

(se fx Rom 14 og 1 Kor 8).  

 Men betyder det ikke også, at hvis man har det skidt med at masturbere, 
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så er det dermed også forkert? – Det er slet ikke sikkert! For på en eller 

anden led vil de fleste netop opleve frustration og tomhed i forbindelse med 

masturbation – ikke nødvendigvis fordi det er forkert, men fordi det sidder i 

os alle, at dette er jeg ikke skabt til. Og så forveksler vi vores egen længsel 

og frustration med ”dårlig samvittighed”. 

 Måske spiller det netop også ind, at ”enhver skabning bliver trist efter 

sex.” 

 

At min krop reagerer med længsel og ophidselse, er i sig selv et tegn på et 

vidunderligt skaberværk; men den føler samtidigt, at min seksualitet er 

givet til samliv og til kærlighed, ikke til ensom udløsning.  

 Den såkaldte “selvtilfredsstillelse” fremkalder derfor ofte egentlig ikke 

tilfredsstillelse, men snarere ligefrem tristhed.   

 Men da vi som kristne måske har svært ved at skelne mellem frustration 

og en såret samvittighed, er det nærliggende at forveksle denne tristhed 

eller utilfredsstillede længsel med anger! – og så føler vi måske, at vi bør 

anse det for synd. Uden at det faktisk er det! 

 Men er masturbation da helt uproblematisk? – Nej. Men problemet er 

ikke så meget det, der sker mellem benene, som det, der sker mellem 

ørerne: “Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede 

begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte” (Matt 5,28).  

 Det er også dette, der gør porno til noget forkert. Det kommer jeg lige 

tilbage til. 

 

Der er ikke noget galt i at længes efter sex og mærke evnen til begær og 

forelskelse i sind og krop; det er tværtimod noget, vi skal hilse velkommen 

som et Guds under.  

 Højsangen i Bibelen er pornoens diametrale modsætning! Seksuelle 

tanker og fantasier er ikke synd. Men fokuserer man dem direkte på et 

bestemt ansigt, et bestemt menneske, man ikke er gift med, overskrider 

man i sit eget sind en grænse. 

  

Personligt kan jeg altså ikke se noget syndigt i den erotiske fantasi! For det 

lystne blik, Jesus forbyder os, er (tror jeg) ikke et forbud mod at forestille 

sig sex og skønhed, men et forbud mod at overskride utugts-grænsen over 

for sin næste, selv i tanken! Også undertøjs- eller supermodellen eller 
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skuespilleren, som jeg aldrig har mødt, er min næste! Derfor er det 

krænkende selv over for hende, hvis jeg i tanken udsætter hende for det, jeg 

ikke kan tillade mig in the flesh. Og det krænker min egen seksuelle 

integritet. 

 

Men fantasi om “kvinden i mit liv”, hvad enten jeg nu har mødt hende eller 

ikke, kan jeg som sagt vanskeligt se noget forkert i ...  

 Så nej, jeg har ingen etiske problemer med at hjælpe 

udviklingshæmmede til at give sig selv udløsning. Heller ikke med at 

skaffe dem en vibrator eller en dildo, hvis det skulle komme an på det ... 

 

At snakke om sex 

Men er de så ikke under alle omstændigheder nødt til at finde ud af det 

selv; og hvis de er ude af stand til at finde ud af det selv, må de så ikke bare 

lide videre?! – for vi kan jo ikke begynde at vise dem sådan det konkrete 

håndarbejde. Eller hvad? 

 Jeg kunne godt forestille mig, at man lidt kreativt kunne finde en 

løsning. Det er sandt, at lige pædagogen og bostedets personale skal måske 

ikke begynde på det, for det komplicerer tingene ganske betragteligt, og 

pædagogen har også en integritet, der skal beskyttes. Efter min mening er 

det også dybt problematisk at bede en prostitueret om det.  

 Men hvad med en læge? Eller først og fremmest: Hvad med 

seksualvejlederen? Det er jo for os allesammen sådan, at over for lægen 

eller sygeplejersken eller seksualvejlederen gælder der andre etiske 

“kontrakter”, end der gør i andre relationer og andre situationer.  

 Seksualvejledere er jo ikke prostituerede; de er særuddannede 

pædagoger; det må være OK at give dem samme særkontrakt, samme 

dispensation fra almindelige omgangsregler, som vi også ville give lægen. 

 

Sexforskrækkelsen 

Det er her, den traditionelle kirkelige kropsforskrækkelse har været så 

ødelæggende. 

 Buttenschøn nævner i Sexologi den “religiøse moralist”, der kun 

accepterer sex som et middel til videreførsel af slægten. Lige sådan en 

moralist har jeg ganske vist aldrig selv mødt; men vi har vel mødt ham i en 

lidt anden skikkelse, som når fx vore bedsteforældres generation ikke 
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kunne snakke om sex, “fordi det var noget svineri, man ikke ville snakke 

om” – sådan sagde vore forældres generation ikke; de var skam kommet 

lidt videre; nu sagde de, at sex var noget så fint og smukt, at det kunne man 

ikke snakke om ... 

 Resultatet blev selvfølgelig det samme: Man snakkede ikke om det! Og 

det er vel stadig et problem for mange kristne.  

 Så da vore børn blev voksne, så havde vi jo sat os for, at så galt skulle 

det ikke gå; vi var parat til at snakke om hvad som helst – og så sagde vores 

børn: Add, det gider vi da ikke snakke med jer om … 

 

For et par år siden fik jeg udgivet to bind om sjælesorg: Kroppen og ånden. 

Fra bind 1 får I lige tre citater – et af Klaus Rifbjerg, et af en 

dominikanermunk og et af mig sæl … 

 

I Klaus Rifbjergs roman Billedet drømmer den lille Morten: 

 ”Månen var kommet frem fra en sky og lyste klart. Jeg så det selv, ja 

selv uden at vågne, den tegnede nemlig et tydeligt kors af 

vinduessprosserne på gulvet mellem min fars og mors senge, der stod op ad 

hver sin væg. Så gled skyen for igen.”  

 Det er desværre dét, billedet af korset / billedet af Kristus desværre gør i 

manges (under)bevidsthed: kommer imellem manden og kvinden og deres 

adskilte senge.  

 

Dernæst dominikanermunken Anders Pilz: 

 ”I ingen annen religion innehar kroppen en så respektert stilling i 

skaperverket som i den autentiske kristendommen, slik den trer frem i ur- 

og oldkirken. ... 

 Kristendommen betrakter kroppen som like hellig og ukrenkelig som det 

innvidde nattverdbrødet.” 

 

Og endelig min egen formulering (s. 196): 

 ”Derfor skal vi som sjælesørgere ikke bare stile efter, at mennesker 

fatter tillid til syndernes forladelse, men også, at de dermed fatter tillid til 

glædens tilladelse. At de begynder at kunne se for sig, hvordan Gud glæder 

sig og ler med dem, når de retter ryggen, løfter blikket og får øje på solen, 

leger Lego med de små (eller med de store!), sætter tænderne i den friske 
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sushi, begraver fingrene i havemuld, indsnuser duften af te og lakrids. Eller 

helt mister kontrollen i frydefuld orgasme.  

 Og at de under Guds glæde selv begynder at jage glæden og ikke bare 

venter på, at den skal indfinde sig.” 

 

Så det kan være et væsentligt sjælesørgerisk (og i menigheden generelt 

undervisende) projekt: frifindelse af seksualiteten som Guds muntre påfund 

og som en kerne i vores menneskelige natur. En afgiftning, en afskamning. 

En genuin guds-lighed: At to individer kan blive ét kød, er et fysisk og 

metafysisk mirakel, Og at to egoistiske syndere faktisk også begynder at 

elske uselvisk, er nærmest ubegribeligt. 

 Et godt værktøj til en sådan afgiftning kunne være henvisninger til 

Douglas E Rosenaus glimrende og ganske omfattende: Bedre sex – og mere 

af det : en håndbog for ægtepar (2013).  

 

Og endelig et enkelt citat fra Kroppen og ånden bind 2: 

” For nogle konfidenter vil det, selv i dag, være en helt reel nyhed, at 

Bibelen ikke nødtvunget anerkender sex som nødvendig til forplantning, 

men glæder sig over seksuel glæde.  

 Et eksempel: Højsangen – gennem århundreder forsøgt omtolket som en 

tekst, der helst ikke ligefrem skulle handle om sex og om bogstavelig 

kropslighed, men åndeliggjort som en allegori over Israels ægteskab med 

Gud, eller kirkens ægteskab med Kristus. Men det er en håbløs omtolkning; 

teksten er præcis så saftigt ment, som den fremtræder.  

 Et andet eksempel: Selv om Adam og Eva var nøgne, ’skammede de sig 

ikke’; og vi hører ofte, at det var jo så dét, de mistede ved syndefaldet, så 

de måtte opfinde figenbladet, og Gud måtte opfinde skindtøjet – jovist; men 

i ægteskabet får vi jo netop den vidunderlige, kropslige frihed tilbage! Vi 

skammer os ikke. Højst med et vist vemod over rynker og deller, ellers 

ikke! Halleluja!” 

 

Marc Chagall skabte flere malerier over temaet Højsangen – alle med 

kærlighedens og lidenskabens røde farve som grundtone. Måske er hans 

Song of Songs I fra 1960 det mest indtagende. I Højsangen siger Sulamit 

om sin elskede Salomon: 

 ”På mit leje om natten søgte jeg ham, som jeg elsker så højt; jeg søgte 
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ham, men fandt ham ikke. Jeg vil stå op og vandre rundt i byen, i gader og 

på torve, jeg vil søge ham, jeg elsker så højt. Jeg søgte ham, men fandt ham 

ikke. Vægterne, der går rundt i byen, fandt mig. ’Har I set ham, jeg elsker 

så højt?’ Næppe var jeg sluppet forbi dem, før jeg fandt ham, jeg elsker så 

højt. Jeg greb fat i ham, jeg slap ham ikke, men førte ham til min mors hus, 

til kammeret hos hende, der fødte mig.” 

 

Dette er vores ene front: den kirkelige kropsforskrækkelse og seksualangst, 

hvor man hellere vil have skyldfølelse en gang for meget end en gang for 

lidt. 

 

Sexdyrkelsen 

Den anden front er den nutidige sexdyrkelse, hvor skyldfølelse er blevet 

noget helt utænkeligt. Sexdyrkelsen er vidunderlig på overfladen, og den er 

desværre også ødelæggende i mange af sine konsekvenser.  

 En af konsekvenserne er for mig at se, at den gode skyldfølelse også 

bliver dømt ude.  

 

”Danmarks ældste sexshop”, SexKino, har på sin hjemmeside dette 

besynderlige motto: Vand – mad – søvn – sex er alle basale behov.  

 Vi hører faktisk ganske ofte noget lignende. Men lige så almindelig en 

frase det er, lige så forvrøvlet er den: Man dør af mangel på vand, man dør 

af mangel på mad, man dør af mangel på søvn; men man dør altså ikke af 

mangel på sex.  

 Det kan jeg jo sagtens sige. Men jeg kender altså også en del singler, der 

vil protestere vildt her! Manglen på sex er et stort savn; det er næsten altid 

en sugende længsel; det kan ligefrem være en voldsom sorg; men det er 

ikke en dødsdom! Og det udelukker ikke god livskvalitet og god livsglæde.  

 Hvad mere er: Et liv uden sex er heller ikke et uværdigt liv! – De, der får 

sex, skal under ingen omstændigheder nedvurdere smerten og savnet hos 

dem, der ikke får sex; men jeg kender en del singler, der vil fastholde det 

lidenskabeligt og stolt: Jeg kan være et komplet og fuldt og helt menneske, 

også selv om jeg ikke har sex.  

 Det skulle virkelig ikke være nødvendigt at påpege det; men holdningen 

er åbenbart blevet: Du er egentlig ikke et fuldværdigt medmenneske, hvis 

du ikke har sex … 
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Samme sexshop reklamerer også med: Kom ind til os hvis du trænger til at 

få vækket lysten igen.  

 Jeg ved ikke rigtig – gav det ikke mere mening, hvis der stod noget med: 

Kom ind til os hvis du har lyst til sex, men du bare ikke kan få den op at stå, 

eller I trænger til at variere legen lidt? Hvorfor skal man have lyst til sex, 

hvis man nu bare ikke har lyst?! 

 

Det er, som om vi ikke bare har lov til sex; vi har også pligt til sex! Hvis du 

ikke har lyst, så må der være noget galt med dig; det er din pligt at have lyst 

til sex; ellers er du ikke et fuldt og helt menneske … 

 Jeg skal selvfølgelig indrømme, at det er et helt reelt problem, hvis den 

ene har lyst, og den anden ikke; så måske overtolker jeg.  

 

Men der skete for et par år siden noget meget mærkeligt med denne 

berygtede bogstavrække: LGBTQIA. 

 Lesbisk, gay, biseksuel, transkønnet, queer, interseksuel, aseksuel – det 

blev for et par siden til en lidt kortere række, hvor man tilføjede et plus som 

en slags diverseskuffe: LGBTQI+; så behøvede man ikke blive ved med at 

hælde forkortelser på. 

 Det giver jo god mening – men jeg fik en mistanke (som måske også er 

en overtolkning): den gruppe, der så forsvandt ud af rækken og blev puttet i 

diverseskuffen, det var netop gruppen af aseksuelle: de med en meget lille 

kønsdrift. De var dømt ude – for de opfylder ikke pligten til sex. 

 

Jeg vil tro, at en del handicappede har stor lyst til sex – og det er 

vidunderligt. Det er ganske vist også besværligt, både for dem selv og for 

deres omgivelser. 

 Men der er også handicappede, der er mere eller mindre aseksuelle; 

Buttenschøn fortæller, at vi i anstændighedens navn må anerkende, at 

udviklingshæmmede har et seksuelt behov og har seksuelle følelser ganske 

som alle andre – men at nogle af dem i deres udvikling aldrig kommer så 

langt som til samlejelængsel [s. 37]. 

 Og så er det selvfølgelig knap så besværligt, både for dem selv, for deres 

kæreste og for deres bosted. Men de skal ikke skamme sig over at være 

mindre tændt, end mainstream-medierne forventer af os alle sammen.. 
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Jeg snakkede for nogle år siden med en ung pige, som havde arbejdet på en 

offentlig institution. Dér var en ung mand på et par og tyve år, handicappet 

og udviklingshæmmet, med et udviklingstrin svarende måske til ca 6 år. 

På institutionen kom man frem til, at han burde få lejlighed til at besøge en 

prostitueret. I 2 dage efter dette besøg var han fuldstændig tavs. Ifølge den 

unge pige, jeg snakkede med, virkede han simpelt hen chokeret. Han havde 

indtil da været glad og stolt over en holde-i-hånd-kæreste; men det havde 

ikke været nok – for institutionen. Sådan kan jeg i det mindste ikke selv 

lade være med at tolke det. 

 Og skal jeg snakke rent ud (og det skal vi vist i dag), så er der ét ord, der 

melder sig hos mig, når jeg hører om sådan en situation – og det er 

overgreb. For det handler om et barns sind. Et barn, der måske ikke desto 

mindre godt kan mærke forskel på købesex og kærestesex. 

 

I anden omgang handler det også om det overgreb mod den prostituerede, 

som købesex er; det kommer jeg tilbage til.  

 

Buttenschøns Sexologi har været glimrende og tankevækkende læsning for 

mig! – det, der gør mest indtryk er dels dens respektfulde grundholdning, 

kombineret med dens meget praktiske tilgang. Jeg er helt benovet over den 

empati og omsorg, der gennemtrænger bogen. Også mange praktiske tips til 

samtaler og handling, som jeg forestiller mig, må være til stor gavn.  

 

Kunsten at turde 

Dernæst blev jeg også meget bevæget over beskrivelsen af de unge 

pædagogers kamp, som førte til hæftet Kunsten at turde, der siden blev 

udgivet af LEV. Herfra et længere citat om hæftets baggrund: 

 ”Vi tog på week-end tur i sommerhus. Det blev en tur, vi senere i 

forløbet fik stort udbytte af. Der blev snakket om sex, følelser, kærester, 

kærlighed, sorg og glæde. Vi skrev store plancher, som hængte over alt på 

væggene, om alt, vi mente, hørte med til seksualiteten. Vi var naturligvis 

enige om, at udviklingshæmmede og handicappede skal have den hjælp og 

vejledning, de har behov for, men hvem skal hjælpe? Skal det lige være os? 

Hvilke grænser er de rigtige? 

 Vi grinede og var alvorlige. Vi diskuterede og var betænksomme. Nogle 

gange var vi klare i hovederne, andre gange totalt forvirrede. Vi drak og 
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spiste – vi kom tættere på hinanden! 

 Efter weekenden planlagde vi besøg. Vi snakkede med 

udviklingshæmmede og handicappede, seksualvejleder og pædagoger. Alt 

den snak har båret frugt. Pludselig kunne vi se, hvor meget vi har forholdt 

os til, og hvor langt vi er kommet i vores proces. 

 Under hele forløbet satte vi punkter op og ned. Vi gik to skridt frem, og 

nogle gange ét tilbage. Vi delte os op i grupper, fordelte arbejdet, krøllede 

papir sammen, og skrev nye tekster. Vi brugte lange dage på at skrive. 

Pludselig lå det der .... specialet KUNSTEN AT TURDE, som – bortset fra 

enkelte rettelser og nogle tilføjelser stort set var identisk med nærværende 

hæfte. Det var en hård proces, hvor vi både grinede og græd. Vi kom tæt på 

hinanden og gennemgik en udvikling, vi hverken må eller kan glemme, og 

som bestemt må forsætte.” [s. 25] 

 

Jeg kan være meget uenig i noget af hæftet. Men det, der har betydet så 

meget for mig, er oplevelsen af, at selv om de går ud over grænser, jeg ville 

ønske, de ikke var gået ud over, så gør de det for andre menneskers skyld; 

de gør det for de svagestes skyld! – selv om det slet ikke har været let for 

dem selv. 

 Noget af det mest rammende i Buttenschøns bog [s. 100] er netop, at 

man skal forberede sig selv ved at være i kontakt med ens egne erindringer: 

Hvad oplevede jeg selv som svært, hvad oplevede jeg selv som skønt i min 

egen seksuelle historie?  

 

Vores datter gik i et specialklassespor på en vældig god kommuneskole og 

gik i amtsligt regi i Klub Vest i Albertslund. Det var vi rigtig glade for; det 

er et godt og omsorgsfuldt sted. Og vi har det bedste indtryk af stedet og 

menneskene dér. 

 Når jeg nævner det, er det fordi netop Klub Vest tilfældigvis var med i 

hæftet Kunsten at turde med artiklen Det er ikke så svært – når man først 

får det lært. Da klubben startede, var det et enormt problem, at kæresterne 

hele tiden sneg sig væk for at kunne hygge sig i fred og ro; pædagogerne 

rendte rundt som brandslukkere og prøvede at stoppe både det ene og det 

andet, skældte ud, og alle var enormt frustrerede, fordi pædagogerne ikke 

kunne få beboerne til at forstå, at der ikke bare kunne bolles her og der på 

en offentlig institution. Nu var der langt mere styr på tingene, bl.a. fordi der 
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blev dannet “kærestegrupper”, hvor 4-6 piger mødes for sig med nogle af 

de kvindelige pædagoger og snakker om drenge og sex, og hvor 4-6 drenge 

mødes for sig med nogle af de mandlige for at snakke om piger og sex. Det 

har taget meget af trykket af kedlen; og åbenhed er da i dén grad at 

foretrække frem for alt det luskeri og skænderi. De får hjulpet de unge med 

hygiejne og kondomer, og de får snakket om, hvordan man gør sig pæn, 

hvordan man er god ved hinanden osv. Jeg synes, det tyder på stor 

ansvarsbevidsthed og god omsorg. 

 

Men i hæftet fortæller de så også om, hvordan de gerne vil vise video med 

instruktion i, hvordan man onanerer. Det kom lidt bag på mig, at lige de 

beboere skulle have brug for det – beboerne på Klub Vest er ikke svært 

udviklingshæmmede. Jeg har svært ved at se, at det skulle være nødvendigt 

over for dem med instruktion i onani; jeg har svært ved at forestille mig, at 

de – om jeg så må sige – ikke selv skulle kunne tage hånd om dét. Men jeg 

tager måske fejl. 

 

Buttenschøn har en meget fin beskrivelse af det princip, han kalder for 

mindsteindgrebsprincippet. Og umiddelbart ville jeg måske føle, at hér er 

der ikke tale om et mindsteindgreb, men måske snarere om: Lad os nu se, 

hvor langt vi kan gå ...  

 

Den fysisk handicappede, den psykisk handicappede 

Den fysisk handicappede. I vil sikkert lægge mærke til, at de fysiske 

handicaps fylder mindst i det her – og I må endelig ikke misforstå det, som 

om jeg bilder mig ind, at det er et enklere emne psykisk og følelsesmæssigt; 

det kan jeg ikke forestille mig, det er. Det er bare (tror jeg nok!) et enklere 

emne etisk. Den fysisk handicappede kan have enorme psykiske og 

følelsesmæssige vanskeligheder – men etisk set er de (tror jeg nok!) ikke 

væsentligt anderledes end dem, den fysisk “normale” har, når seksuallivet 

af alle mulige andre grunde bliver frustreret og svært eller måske endda helt 

ødelagt. 

 

Oven i det fysiske handicap – med smerter, forhindringer, ydmygelser, 

social isolation – kommer så for mange et utilfredsstillet seksualliv. Mange 

bliver ikke gift. Nogle får intakte seksuelle drifter og intakt seksuel evne, 
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men store fysiske problemer ved at gennemføre et samleje. Og det bliver 

nødvendigt at finde kreative løsninger i ægteskabet. Andre bliver 

impotente. Det er altsammen enorme frustrationer – netop på en af de 

stærkeste kræfter i sindet og kroppen. Og de kommer altså oven i alle 

handicappets øvrige smerter og savn. 

 Men det er måske ikke væsensforskelligt fra de smerter og savn, som fx 

den meget fede oplever, som ingen vil røre. Eller den sygeligt generte. Eller 

den dybt neurotiske. Eller den grimme. Det er altsammen dybt uretfærdigt, 

at vi får så forskellige liv, med så store forskelle i glæde og livskvalitet. Og 

det kan vi ikke bare slå os til tåls med; det er smerter, som vi må søge at 

forstå og afbøde, så godt vi kan – min pointe her og nu er bare, at etisk er 

der ikke (tror jeg nok!) den store forskel på den fysisk handicappedes 

situation og alle de andres situation, som af forskellige grunde heller ikke 

får et godt sexliv. 

 

Enhver har ret til et sexliv – men det er ikke det samme som, at vi kan 

garantere hinanden et sexliv. Og når man (som jeg selv) sådan ligger noget 

til venstre for midten i det politiske spektrum, kunne man jo godt mene, at 

det burde virkelig være samfundets ansvar at garantere mig et sexliv. Men 

det ligger lissom uden for det praktisk mulige .. 

 Det ligner jo lidt det elementære, at enhver har også ret til arbejde; men 

samfundet kan ikke garantere, at man får et arbejde. 

 Det gælder både den fysisk handicappede og den psykisk handicappede.  

 

Den psykisk handicappede – hér er de etiske vanskeligheder i mine øjne 

noget større. Vi står med en etik, der møjsommeligt og besværligt er bygget 

op omkring voksnes seksualitet – og så står vi pludselig over for en mands 

krop med en drengs sind, en kvindes krop med en piges sind. Eller måske 

endnu værre: med et delvist selvdestruktivt sind! 

 

Buttenschøn citerer "Bank-Mikkelsens 6 Bud" fra sidst i 1960’erne: 

1. Pligt til at indrette boligforhold på institutionerne, så der bliver mulighed 

for et seksualliv. 

 

2. Pligt til familierådgivning og direkte hjælp til ægteskabsudøvelse. 

 



16 
3. Pligt til seksualvejledning i videre omfang end der kræves for den 

største del af den øvrige befolkning, idet vi er klar over at vort klientel er 

udviklingshæmmede. 

 

4. Pligt til undervisning og opøvelse af antikonceptionel teknik, herunder 

til at anbefale frivillig sterilisation, hvis dette er indiceret. 

 

5. Pligt til undervisning i seksualpraktik. 

 

6. Pligt til at give oplysning om vore klienters rettigheder på dette område, 

så der i befolkningen, hos forældre og pårørende samt blandt personalet 

skabes forståelsefor denne menneskeret. 

 

Og Buttenschøn fortæller om, hvor umuligt det var at få dem igennem hos 

beslutningstagerne, som altid sprang i målet i sidste øjeblik, fordi de 

simpelt hen ikke turde indlade sig på noget så kontroversielt. 

 Når jeg læser dem grundigt igennem, vil jeg for min egen del mene, at 

selv om der tydeligvis ligger det ene etiske minefelt efter det andet bag 

formuleringerne, så kan jeg ikke se andet, end at det må i det store og hele 

være rigtigt og nødvendigt!  

 Det, jeg i dag, 50 år efter de 6 bud blev til, måske lægger mest mærke til, 

er to ting, der ikke står der; men det vender jeg tilbage til.  

 

Man kan jo godt i stedet knibe øjnene fast i og lade, som om der ikke er 

noget problem, eller som om det må kunne klares med kolde afvaskninger. 

Men det går ikke væk af den grund. Det er vel osse derfor, I har inviteret til 

denne temadag.  

  

Et enkelt punkt vil jeg lige strejfe og så forlade igen – ikke fordi det er etisk 

overkommeligt og overskueligt, men mere fordi jeg ikke aner, hvor jeg skal 

ende og hvor jeg skal begynde, og knap nok véd, hvor jeg selv skal stå i det 

– det er pkt 4 om at anbefale frivillig sterilisation.  

 

Racehygiejne er en rædsel, en skændsel – tvangssterilisation er et af de 

mørkeste kapitler i Europas historie i det 20. århundrede. Men: Jeg har 

endnu ikke set et ordentligt, etisk forsvarligt bud på, hvordan man så skal 
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løse det. Alle pointerer nødvendigheden af frivillighed; og det er helt 

rigtigt, det er under alle omstændigheder afgørende – men her står vi jo 

igen og igen over for netop dem, der er ude af stand til at træffe et klart 

valg?! Hvad gør vi over for de evnesvage, der insisterer på at ville have 

børn, og som er sikker på, at det skal de nok klare? 

 

I Politiken 16-7-00 bragtes en artikelserie ud fra den foruroligende nyhed: 

Antallet af udviklingshæmmede forældre er ikke faldende!  

 I dag er artikelserien jo 19 år gammel; og det kan selvfølgelig godt 

tænkes, at feltet har flyttet sig helt afgørende siden da – men det ved jeg 

ikke af, at det har: Vejledning og oplysning og appel om ikke at blive 

forældre har simpelt hen ikke virket.  

 Og Etisk Råd afviser tvangssterilisation. Hvilket jeg kun kan tilslutte 

mig. Siden da er p-staven kommet til som en mulighed; men den kræver 

også frivillighed. 

 Vi kan forsvare vejledning om sterilisation, opfordring til frivillig 

sterilisation – men hvordan skal vi se på vejledning og opfordring, der reelt 

nærmer sig manipulation, opfordring grænsende til pres!? 

 Jeg har simpelt hen ikke noget svar på det. Jeg føler næsten, at både 

tvang og frivillighed er lige store umuligheder, når det kommer til 

vejledning af udviklingshæmmede. 

 Nu er emnet lagt ud; og jeg ville ønske, jeg havde en masse mere at sige 

om det. Det har jeg desværre ikke … 

 

Tilbage til Bank-Mikkelsens 6 bud: Jeg fandt på hjemmesiden for 

Videnscenter for autisme en meget givende artikel Autisme og seksualitet 

med følgende case [case 3]:  

 ”En ung autistisk mand på 21 år har svære adfærdsproblemer – bl. a. 

bider han sig selv hårdt og slår og sparker andre. På grund af hans farlige 

adfærd har han fået en høj dosis antipsykotisk medicin siden 15-årsalderen. 

I teenage-årene han at udvise stærke tegn på seksuel lyst, både med hensyn 

til onani og interesse for andre. Skønt han bruger stor energi på at onanere, 

er han ikke i stand til at få orgasme. Da han er 20 år, beslutter man at 

reducere mængden af medicin. Imidlertid fortsætter hans aggressive 

adfærd. I denne periode lykkes det ham, med personalets hjælp, at opnå 

orgasme. I løbet af de næste par uger kan man notere, at han har langt færre 
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adfærdsproblemer end tidligere. 

 Resultatet af vor undersøgelse underbygger antagelsen om, at svære 

adfærdsproblemer, uløste seksuelle problemer og brugen af antipsykotisk 

medicin er tæt forbundne og bør underkastets yderligere forskning.” 

 

Jeg kan være meget i tvivl om mange af de konflikter og spændingsfelter, 

vi står i om handicap og seksualitet. Men jeg er ikke i tvivl om, at her har 

de fuldstændig ret. Og jeg ser ikke noget etisk problem i, at han får hjælp til 

at få orgasme.  

 Det er vel at problem, at det er personalet, der skal gøre det; men det er 

en konflikt for sig. 

  

Med Buttenschøns udtryk handler det mest om hensigtsmæssighed.  

 Og da blev jeg så glad og opmuntret ved at læse hos Buttenschøn, at de 

fleste udviklingshæmmede faktisk kan lære selv at tage ansvar om deres 

egen seksualitet. Vi står over for muligheder med dette emne, ikke bare 

med vanskeligheder! Det er da med det fortegn, vi snakker sammen i dag ... 

 

Sexarbejdere? 

Jeg vil lige vende tilbage til det med porno og brug af prostituerede.  

 Erotik og porno er altså ikke det samme. Jeg kan sagtens se for mig, at 

man fx anvendte tegninger og tegnefilm både som vejledning til samleje og 

som vejledning til onani – i hvert fald tegninger og tegnefilm, men måske 

også instruktionsfilm, hvor hverken modellernes eller seernes seksuelle 

integritet krænkes, eller deres grænsker overskrides. 

 Jeg kunne endda være åben for, at man anvendte erotiske tegninger som 

inspiration til onani, hvis det skulle komme an på det – måske også 

erotiske tekster, hvis brugeren kan læse. Erotik og porno er ikke det 

samme!1 

 

Faktisk er for mig at se porno og prostitution erotikkens værste fjender! 

Ordet ”porno” betyder simpelthen utugt; og siden en konservativ 

justitsminister frigav pornoen i 1969, har kristne ført en lidt håbløs kamp 

                                
1) På temadagen gjorde en af deltagerne i drøftelsen opmærksom på, at der også var 

kommet lydbøger med erotiske fortællinger. 
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mod billedpornoen – ikke i kamp imod erotikken, men i kamp for den gode 

erotik. 

 Først i de senere år er der ved at sprede sig en erkendelse i samfundet af, 

at der er noget destruktivt i billedpornoen, både for misbrugeren og for de 

misbrugte modeller (og det er bevidst, at jeg bruger ordene misbrug og 

misbrugt). Svenske feminister har hævdet, at pornografi og prostitution er 

blandt de vigtigste kvindespørgsmål overhovedet.  

 

Uanset hvordan man vender og drejer det, og uanset om man synes, at man 

da godt selv kan kigge på både dit og dat uden at tage skade, så synes jeg 

vanskeligt, at man kan komme uden om, at det krænker modellerne – også 

selv om de selv vil sige, at de skam deltager ”frivilligt” (det er endnu et 

eksempel på, hvor uhåndterlig forestillingen om frivillighed i virkeligheden 

er i alle menneskers liv!). 

 

Da den svenske film Shocking Truth i 2001 blev vist i Sverige og i 

Danmark, gjorde den et dybt indtryk på mange af dem, der ellers tog 

prostitutionen let. Den gør op med idéen om den “lykkelige luder” og 

beskriver simpelt hen porno som én stor voldtægt. 

 Instruktøren Alexa Wolf sammenligner heri det at bruge porno med at 

købe smukke ægte tæpper, velvidende at de er produceret af 

børnearbejdere. Uanset, hvor smukt og erotisk det virker på skærmen, så 

ligger der et misbrug bag. Eller med hendes udtryk: Voldtægt. 

 

Man misbruger altså det ene menneske for at hjælpe det andet. Og i mine 

øjne: Man misbruger i virkeligheden det ene barn for at hjælpe det andet 

barn.  

 Blandt dem, der arbejder blandt prostituerede, er der nogen, der vil 

hævde, at stort set samtlige prostituerede har været misbrugt, er incestofre. 

Jeg har svært ved at tro, at det kan være sandt; det må være en overdrivelse. 

Men det er på den anden side sikkert tilstrækkeligt sandt til, at man må se 

på både prostitution og brug af pornomodeller som et fortsat misbrug, som 

et overgreb. Som en voldtægt. På en måde er de også børn i en voksens 

krop. I en udvikling, der er gået i stå. Ganske som de udviklingshæmmede, 

vi gerne vil hjælpe. 
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I 2013 vandt fotografen Marie Hald prisen Årets pressefoto 2013 med 

billedserien om den prostituerede Bonnie (serien kan stadig ses på Marie 

Halds hjemmeside). 

 Bonnie har arbejdet som prostitueret, siden hun var 18. Hun har aldrig 

haft lyst til at være prostitueret, men har ikke kunnet se anden mulighed for 

at skaffe sig en levevej for sig og sine tre børn. 

 Vinderbilledet viser Bonnie liggende på ryggen med en tung mand oven 

på sig – og hun med døde øjne stirrende op i loftet. 

 

Ser vi ned på Bonnie? – forhåbentlig ikke. Hvordan ville Kristus have mødt 

Bonnie? Med respekt og kærlighed! Hun ville måske have været den 

kvinde, der vædede Jesu fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. 

 Vi ønsker at møde Bonnie med samme respekt, som Jesus ville gøre det. 

Måske møder vi hende endda med større respekt end den, hun møder sig 

selv med! For hendes livsførelse er destruktiv; og så vidt jeg forstår det, vil 

hun også selv sige det. Hun var på billedseriens tidspunkt 39 år, men med 

et hærget og misbrugt ansigt, der er langt ældre.  

 

En lærer på Den Danske Filmskole blev engang efter et foredrag spurgt, om 

”film var farlige” – hans overraskende svar var, at Ja, bestemt kunne film 

være farlige! Motorsavsmassakren var ikke farlig – men Pretty Woman, 

dén var farlig! For den gav mennesker et fuldstændig forkvaklet billede af, 

hvad prostitution ville sige … 

 

Dorit Otzen, der i 20 år stod for Reden på Vesterbro, sagde på et tidspunkt 

til BT, at det er nærmere reglen end undtagelsen, at prostituerede får store, 

psykiske problemer. ”At udleje sin krop skader psyken”. 

 ”Mange af de kvinder, jeg møder, har flashbacks. Psykisk kan de ikke 

ryste kunderne af sig. De klager over, at lugte og billeder forfølger dem via 

flashbacks, og de lider af søvnløshed, koncentrationsbesvær, paranoia og 

angstanfald.” 

 

Også sådan for at loppe tingene lidt op kunne jeg tænke mig at indføje en 

llilebitte åbning, så den kæmpestore afvisning ikke skal stå helt alene:  

 Hvis nu den udviklingshæmmede vil til en prostitueret, eller man ved, at 

han går altså ned på Istedgade, så snart han kan komme afsted med det, og 
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man frygter både, at han skal blive overfaldet og at han skal blive smittet og 

risikere at blive udnyttet, kunne man så ikke blive nødt til at sige: “Okay, så 

ringer jeg altså til en, der kan hjælpe med at finde en ordentlig, sød pige”?! 

 Jeg ved godt, at vi vil vægre os. Men der er altså et vanskeligt, men 

vigtigt etisk princip om det mindste onde! – at når skaden er sket, og den 

bliver værre og værre hvis ikke vi griber ind, så kan det altså være forkert 

bare at stå og lade andre sejle deres egen sø, fordi man ikke selv vil have 

fingrene i snavs.  

 

Det svarer lidt til, at man godt kan overveje – også ud fra en kristen etik! – 

at sige ja til fixstuer for uhelbredelige narkomaner, skaffe dem gratis 

sprøjter, måske endda gratis morfin. Eller man sørger for prævention til 

sine vildtlevende teenagebørn. For skaden er sket, og så gør man sit til at 

afbøde dens værste virkninger. 

 

Det kan godt være, at man så synes: Jamen købesex er måske den 

handicappedes og den udviklingshæmmedes eneste chance for et 

seksualliv; skal man så ikke se lidt stort på så dyre ord som “integritet og 

værdighed”? 

 Nej. Købesex er måske også den eneste chance for den fede og den 

grimme og den generte – alligevel føler vi det mere værdigt, at man klarer 

sine frustrationer uden at gå til en prostitueret. At man forsøger at 

sublimere sine længsler. Vi føler, at det er simpelt hen flot, at man klarer 

sig alligevel; det er noget, vi respekterer.  

 Men hvis vi så slår dén følelse af respekt fra, så snart det gælder den 

handicappede, så kan jeg vanskeligt få andet ud af det, end at man gør den 

handicappede til et andenrangsmenneske – som nok har ret til et seksualliv, 

men ikke til seksuel integritet, som nok har ret til seksuel tilfredsstillelse, 

men ikke til seksuel værdighed. 

 

Jeg erkender, at noget af det vanskeligste i verden er sublimering af 

seksuelle længsler. Det er svært for normale mennesker, ganske enkelt fordi 

de er normale. Og endnu vanskeligere må det være at hjælpe en 

udviklingshæmmet til at sublimere sine længsler og behov.  

 Så jeg ønsker virkelig ikke at underkende hverken lidelsen eller 

længslen – jeg siger bare, at brugen af sexarbejdere er for høj en pris. At 
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brugen af prostituerede er et misbrug. 

 

Jeg får stor respekt for de unge i hæftet Kunsten at turde (og også for 

massagepigerne), der ønsker at hjælpe svage mennesker. Jeg synes, det er 

flot, og det er stærkt. 

 Men får de udviklingshæmmede samme respekt for massagepigerne?! – 

når de ser, at man kan købe en krop, og at man (på pornofilm) kan få en 

pige til for penge at blotte sig på en måde, som de selv ville protestere 

imod, ja så har man måske lært dem at onanere; men man har også lært 

dem næsteforagt. Man har lært dem kvindeforagt.  

 

Hvor realistisk er det fx, når “Katrin” (i Kunsten at turde s. 11) siger, at hun 

har det godt med sit massagejob, fordi hun “sælger sin krop, men ikke sin 

sjæl”?! Kan vi virkelig leve med at udnytte, at en pige har sådan et syn på 

sig selv? 

 Tror vi, at de udviklingshæmmede aldrig mærker, at det er sådan en 

spaltning af mennesker, der ligger bag deres besøg hos den søde Katrin 

eller hos Fifi og Peter? Håber vi virkelig på, at vi kan lindre deres seksuelle 

behov på den måde, uden de nogensinde sanser, hvilket menneskesyn der 

ligger bag? 

 

Og det er vel også først på det sidste, at der er ved at komme røster frem i 

Danmark om, at pornoforbruget ikke bare var en sjov og fri ting, som man 

troede for 40 og 50 år siden, men at den faktisk også ”skader psyken”. 

 

For 20 år siden var der en reklamekanal i Kbh (altså ikke kabel-tv), der 

viste hård porno efter midnat – det var for øvrigt samme kanal, som 

Københavns Kristne TV anvendte før midnat … 

 Jeg læste så et interview med direktøren for et flyttefirma, der var blevet 

spurgt, hvorfor de havde valgt at lægge deres fjernsynsreklamer netop på 

denne pornokanal – efter midnat! Og han forklarede, at hvis det i et 

ægteskab var blevet et mønster , at manden sad og så porno, når konen var 

gået i seng, så ville de sandsynligvis inden længe få brug for et 

flyttefirma … 

 

Det ene, der ikke stod noget om i Bank-Mikkelsens gode ”6 bud”, var 
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brugen af prostituerede; det var ikke indenfor horisonten dengang. Det 

andet var: Der står ikke noget om en beskyttelse af personalets grænser!  

 

Jeg tvivler på, at LEV i dag ville udgive et debathæfte, der mere eller 

mindre direkte pålægger personalet selv at være seksualvejledere. – Men 

det ligger faktisk stadig på hjemmesiden … 

 Som lægmand på det felt tænker jeg måske, at det vist er ved at være 

forældet, og at det er blevet overhalet af nogle af de gode udgivelser, fx 

Socialstyrelsens Seksualitet på dagsordenen.  

 

Kønsidentitet 

Jeg vil også sige lidt om kønsidentitet og kønsdysfori, sådan som vi for 

tiden bl.a. møder det i debatten om transkønnethed.  

 Ikke fordi jeg tror, at det er et særligt hyppigt fænomen; det tror jeg 

faktisk ikke, det er; men fordi vores måde at møde emnet også bestemmer 

den måde, vi møder seksuel dysfori på: altså det kønslige ubehag, ubehaget 

ved ens eget køn (dysfori: det modsatte af eufori).  

 Seksuel dysfori har altid eksisteret; drengens ubehag ved at være dreng, 

pigens ubehag ved at være pige – det nye er, at der er kommet en 

overvældende fortælling ind: at hvis du hellere vil være pige, så kan du 

også blive det.  

 Det er så voldsom en fortælling i tiden, at man risikerer en shitstorm af 

forargelse, hvis man stiller spørgsmål til, om dette er den rigtige måde at 

møde seksuel dysfori på. 

 

Jeg henviser her til Kirsten Damgaards artikel Når en mand vil under 

kniven for at blive kvinde, har han en psykisk lidelse (Information 20-9-18) 

og modindlægget Det ideologiske korstog imod transkønnede er forstokket 

og undertrykkende (Information 30-9-18). 

 

Jeg husker den enorme forargelse, der brød ud på vores årgang af 

teologistuderende, da vi hørte en gammel historie om en flok unge, kristne. 

jyske mænd, der havde opsøgt deres læge og tigget ham ”en unaturlig 

operation” – altså at få den skåret af! De havde simpelt hen forlæst sig på 

Jesu ord om, at hvis dit øje forarger dig, så riv det ud; og så var det jo 

logisk at gå det skridt videre, mente de … 
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 (jeg har længe troet, at det var en myte, en anti-missionsk skrøne; men 

den er vist nok god nok. Eller slem nok …) 

 … men da jeg så omtalen af den hyldede filme Girl, om en ung, 

transkønnet teenager, der ønsker at blive pige, så han kan få opfyldt sin 

drøm om at være ballerina, dvs incl. de nødvendige operative indgreb, så 

gik det op for mig, at det var jo i virkeligheden nøjagtig samme fortælling! 

Man kan ikke klare den grimme, skændige ting, man har mellem benene, 

og så skal den skæres af! Men her hyldes anmodningen om ”den unaturlige 

operation” som et fantastisk flot, progressivt og modent valg … 

 

Overalt præsenteres fortællingen om transkønnethed som en fortælling om 

at være ”en pige i en drengs krop” eller omvendt.  

 Nej. Efter min mening (og med det forbehold, at jeg kun kender filmen 

gennem debatten om den): Det er ikke en film om ”en ung pige i en drengs 

krop”. Det er en film om en dreng, der ikke kan forlige sig med sit eget 

køn.  

 Hjælpen er ikke operation og hormoner, men et opgør med 

kønsstereotyperne: at en dreng sagtens kan være blød, køn, følsom og 

danseglad – at det ikke er piget eller tøset at være blød, køn, følsom og 

danseglad! 

 

Så min respons er ikke, at du kan slippe for at være en dreng. Min respons 

er, at du er en dreng, der har det svært med at være dreng! Faktisk er der 

mange, der har det svært med det køn, de har; du har det måske blot svært i 

usædvanlig svær grad. Jeg vil næsten tro, at de fleste mennesker på et eller 

andet tidspunkt har tænkt: Gid jeg dog var en kvinde! Gid jeg dog var en 

mand! – de fleste mennesker, og næsten alle teenagere … 

 

Og det tager vi ikke let på! Det kan være blytungt; for kønsidentiteten er 

noget af det allerinderste og allermest definerende ved os. Skal vi se, om vi 

kan finde en vej, hvor du kan få det bedre med det køn, du har? 

 Kunne man ligefrem på den vej have det som delmål: at vi indtil videre 

har det godt med at have det svært med vores eget køn?! – at det hverken er 

unormalt eller katastrofalt at være usikker på sig selv.  

 

Jeg bruger lidt tid på dette, ikke fordi jeg forestiller mig, at en længsel efter 
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kønsskifte vil være noget, vi vil opleve ofte på vore bosteder, men fordi det 

siger noget vigtigt om kønsidentitet, hvilket i virkeligheden er et emne for 

os alle sammen! 

 

Og det er ikke bare noget reaktionært vrøvl, jeg som cis-kønnet sidder i ro 

og mag og påstår på sikker afstand.  

 I skal lige hilse på Cari Stella på USPATH; hun var af The United 

States Professional Association for Transgender Health (USPATH) blevet 

anmodet om et videoindlæg på konferencen om detransition 2017 (altså om 

transkønnede mennesker, der har fortrudt sin transition og nu vil tilbage til 

sit oprindelige køn).2 

 Cari indledte sit kønsskifte som 17-årig og stod dermed i samme 

situation som Lara i Girl (blot den modsatte vej: fra kvinde til mand); men 

hun har fortrudt sit kønsskifte og vil nu tilbage til at være kvinde. Og hun 

fremlægger, hvordan teenagerens seksuelle dysfori ikke kan løses ved 

kønsskifte, at det er en vej uden ende, hvor målstregen hele tiden flytter sig. 

Og hun appellerer til fagpersonalet om at gøre sig klart, hvad der reelt kan 

ligge bag drømmen om et kønsskifte. 

 

Cari punkterer myten om at være født ind i en forkert krop, at være født 

med et forkert køn. Lovlig sent har hun erkendt, at selve konflikten med at 

være mig, fremmedgørelsen over for mig selv har mange andre grunde – og 

at det i virkeligheden er en flugt fra alle disse andre grunde, når vi narres til 

at forsøge at skifte køn.  

 I Danmark har der næsten ingen røster været fremme om den side af 

sagen. Jeg nævner Sundhedsstyrelsens tese: ”Transkønnede er ikke psykisk 

syge, men de har brug for en diagonse” – fordi de ellers ikke kan få 

sundhedsfaglig hjælp (Politiken 12-5-16)! 

 

Jeg tænker om en kristen respons, at den er ikke, at du er født ind i en 

forkert krop – den er, at du lider under ikke at have forligt dig med den 

krop, du har.  

 Det betyder ikke, at så kan du jo bare tage dig sammen, holde op med 

det pjat og så elske dig selv som den, du er! – at være i konflikt med noget 

                                
2) https://www.youtube.com/watch?v=Q3-r7ttcw6c – slå evt engelske undertekster til 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3-r7ttcw6c
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af det inderste i ens identitet kan være en lammende, invaliderende lidelse. 

Men det er ikke kirurgens kniv eller lægens hormoner, der kan hjælpe dig 

med dét.  

 

Måske er tidens tilbud om at skifte køn måske i virkeligheden en udløber af 

et sindssygt pres i retning af at være perfekt, autentisk og harmonisk? 

 Tegneserien Truth facts har specialiseret sig i ironiske diagrammer og 

statistikker. En af dens plancher har indholdet: 

 ”Indholdet i dameblade: 50% ’Accepter dig selv – du er smuk, som du 

er’ + 50% ”Tab 10 kilo på 4 uger’ …” 

 

Kristen kønsbevidsthed 

Her ville jeg ønske, jeg kunne bruge rigtig meget tid: Hvordan låner jeg 

Guds blik på mig selv? Hvordan ser jeg på mig selv, sådan som Gud ser på 

mig? 

 Men jeg må nøjes med at henvise til Sl 139: 

 

Det var dig, der dannede mine nyrer,  

du flettede mig sammen i min mors liv.  

Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt,  

underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud!  

Mine knogler var ikke skjult for dig,  

da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb.  

Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje … 

 

Det er ikke let for nogen af os at istemme denne bibelske selvbevidsthed: 

Jeg er ikke en fejltagelse, jeg er ikke født ind i en forkert krop eller ind i et 

forkert sind. Jeg er skabt skøn, elsket og værdifuld, sådan som KH bliver 

ved med at hamre det ind! 

 Det er det syn på dem selv og på deres seksualitet, vi gerne vil have 

formidlet til vore beboere. 

 

Før jeg forlader emnet kønsdysfori, lige en afsluttende detalje: Hvis det 

skulle blive aktuelt på jeres bosted, og hvis det fx bliver taget op af tilsynet, 

at I også skal anerkende et homoseksuelt ægteskab og bakke op om det, 

fordi det hører til de grundlæggende danske værdier i dag, så kunne jeres 
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respons fx være, at 1/3 af folketinget stemte ikke for den lovgivning!  

 Måske skal I i sådan en diskussion lade være med at henvise til Bibelen 

eller til jeres religiøse overbevisning; der kommer meget støj ind i samtalen 

ad dén vej. Det er her måske tilstækkeligt at påpege, at det simpelt hen ikke 

kan være korrekt, at det skulle er en grundlæggende demokratisk rettighed i 

Danmark. Så skulle 1/3 af den lovgivende forsamling også have misforstået 

de grundlæggende demokratiske værdier … 

 

Det mærkelige er, at lige så stort et tabu seksualitet var engang, lige så stort 

et tabu er seksualetik i dag. Overhovedet at overveje, om der kunne være 

etiske problemer fx i skiftende seksualpartnere, i porno og prostitution, 

virker på mange næsten uetisk ... 

Jeg lægger mærke til, at igen og igen i hæftet Kunsten at turde siges det, 

at når der er så stor usikkerhed om, hvordan man skal gå frem, “hænger det 

sammen med, at seksualitet stadig for mange er et ømtåleligt emne” – men 

det kommer slet ikke frem, at når der er så stor usikkerhed, hænger det vel 

ikke bare sammen med en upraktisk blufærdighed, som vi må se at få 

manet i jorden; det hænger da først og fremmest sammen med, at sex er 

svært! – og det hænger sammen med, at de selv bevæger sig ud på en etisk 

glidebane, hvor de har meget få pejlemærker at navigere efter.  

Hæftet forklarer simpelt hen al usikkerhed med pædagogernes seksuelle 

usikkerhed; der spørges overhovedet ikke til en mulig etisk usikkerhed. 

 

Jeg vil fremhæve og anbefale Socialstyrelsens udgivelse Seksualitet på 

dagsordenen (2012) 

For mit amatørblik er det et bedre skrift end LEV’s gamle Kunsten at 

turde. Jeg mener at kunne huske, at Buttenschøn syntes vældig godt om 

Kunsten at turde; men jeg vil næsten gætte på, han ville sætte endnu større 

pris på det her. I Kunsten at turde var en af overskrifterne: Det er ikke så 

svært, når man først får det lært – altså som pædagog! I Socialstyrelsens 

udgivelse får man mere indtrykket af, at det vil altid være svært og 

indviklet at håndtere.  

Den er vistnok up to date med lovgivningen, selv om den er fra 2012. 

 

Jeg fik lige en velfortjent mavepuster, da jeg her læste følgende: 

”Eksempel på uberettiget videregivelse af oplysning: Forældre til en 19-
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årig udviklingshæmmet kvinde oplyses om, hvilken konkret form for 

vejledning og støtte til seksualitet der ydes til deres barn.” 

 Jamen hvorfor må jeg ikke vide dét; det er da mit barn?! – Nej, juridisk 

set og moralsk set er hun sin egen. Om hun selv vil fortælle mig om det 

eller ej, det bliver hendes eget valg. Men jeg er – lykkeligvis – sat til side; 

og det rager ikke far længere … 

 

Personalets ansvar og grænser 

Jeg vil lige præsentere jer for en af de cases, Socialstyrelsens hæfte tager 

op. Det handler om Cecilie, som har Downs syndrom: 

 

”Hun maler munden stor og rund. Så går hun et skridt tilbage og ser sig 

fornøjet i spejlet. Pæn? Ja, pæn! Ivrigt lægger hun blå øjenskygge på og 

trækker til sidst øjenbrynene op med en sort blyant. Så går hun hen til 

klædeskabet og tager det ene klædningsstykke ud efter det andet. Til sidst 

ligger det meste af hendes tøj strøet ud over gulvet, men pigen er stadig 

ikke tilfreds. Så ser hun det, hun er på jagt efter. En lille sort kjole, som 

kryber godt op over knæene og strammer over brystet. Den giver hende det 

udseende, hun er ude efter. Hun er altid bange for, at kjolen skal blive væk, 

men de har da ladet hende beholde den. Nu trækker hun den langsomt over 

hovedet. Pæn? Ja, vældig pæn!  

 Hun lister forsigtigt ud af bagdøren og skynder sig, så hurtigt hun kan, 

ned ad grusgangen. Hun ved, det er mandag i dag, og hun har lovet at 

komme tilbage på mandag. Hun glæder sig og kan næsten ikke vente, til 

hun endelig er henne ved værtshuset. Så snart hun er indenfor, er hun tryg. 

De passer på hende. – Frank, jeres pige er her igen. Jeg forstår ikke, du 

gider rende rundt med sådan en pige. – Hold kæft. Frank rejser sig. Han har 

set bedre dage. En gang kunne han vælge og vrage imellem de bedste 

prostituerede i de bedste havne. Nu er der langt imellem, at han har penge 

til den slags. Og langt mellem havnene. – Hold kæft, mumler han igen, før 

han rejser sig og går hen imod pigen. Hun stråler imod ham. – Se her. Han 

trækker en aflang pakke i krøllet papir frem. Jeg har købt en gave til dig. 

Selv om hende her er mærkelig, er hun kvinde, og Frank har lært lektien. 

Kvinder skal kurtiseres, og de skal have gaver, selv om nogle er billigere i 

drift end andre. Hun åbner pakken med rystende hænder og bankende 

hjerte. – Åh, sukker hun lykkeligt, en perlekæde. Frank får næsten dårlig 
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samvittighed. De billige glaskugler har ikke kostet ham mere end 20 

kroner, men hendes ansigt stråler, som var de ægte. Pyt med det, siger han 

til sig selv. Det er tanken, der tæller. Han giver hende halssmykket på og 

trækker hende utålmodigt hen mod trappen til anden sal.  

 – Jeg låner værelset, råber han til bartenderen. Og du, når Tommy 

kommer, så sig at vi er ovenpå. 

 – Fint, mumler den anden. Men brug ikke hele aftenen, siger han lidt 

højere.” 

 

Og så skifter scenen til personalet på bostedet: 

 

”– Hun er væk. Karin ser på Tom. 

– Hvem er væk? Tom smører aftensmad og er ikke helt med. 

– Cecilie. Hendes klædeskab er endevendt, og hun er rendt væk. Nu har 

hun sikkert sneget sig ned på pubben igen. 

– Og hvad så. Tom ser udfordrende på Karin. Hun er over 18 år, og hun vil 

gerne selv. Vil du følge efter hende og nægte hende sex, bare fordi du ikke 

kan lide dem, hun er sammen med? 

– Du forstår ingenting. Karin ser vred ud. De fyre dernede udnytter hende. 

Somme tider er hun sammen med flere på én gang. Desuden er det sådan 

nogle ækle og simple typer. 

– Det er da heller ikke sikkert, at din mor vil bryde sig om ham Per, som du 

render rundt med. Tom ser på Karin. 

– Det er noget andet, Cecilie har Downs Syndrom. Hun er ikke i stand til at 

tage vare på sig selv, men det er jeg. 

– Men hun siger jo, at de er søde ved hende. Tom ser nu opgivende ud. 

– Mænd. Karin slår ud med armene. De forsvarer hinanden til sidste 

blodsdråbe, og de gør hvad som helst for at få et knald. Om de så skal bolle 

en stakkels udviklingshæmmet pige. 

– Ved du hvad, siger Tom langsomt. Jeg tror, at sådan en som dig gør livet 

sværere for Cecilie, end de fyre henne på pubben gør. 

Så vender han ryggen til hende og fortsætter med at smøre aftensmad til de 

andre beboere.” 

 

Det er den slags meget jordnære dilemmaer, som hæftet Kunsten at turde 

ikke endnu var nået frem til (og det er der sikkert heller ikke noget at sige 
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til; et sted skulle de jo begynde). Men jeg undrede mig over, at hæftet nøjes 

med at stille de gode og nødvendige spørgsmål, som vi skal forholde os til: 

 

– Vil du gå ind i en sex-shop for at købe et massageapparat til en bruger 

for derefter at vejlede brugeren i, hvordan det anvendes? 

– Vil du tage kontakt til en prostitueret og følge brugeren hen til 

ham/hende? 

– Vil du lære en bruger at onanere? 

 Det er gode spørgsmål; men problemet for mig er simpelt hen, at de var 

sat ind under overskriften: Dine holdninger er den største hindring. Og så 

bliver de her gode spørgsmål helt ærligt en kende retoriske ... 

 

Kunsten at turde s. 20, hvor forstander og seksualvejleder Lars Nielsen 

siger:  

 “I forhold til personalet prøver jeg at flytte nogle grænser m.h.t, det at 

arbejde med andres seuxalitet, dels ved hjælp af gruppearbejde og ved at 

drøfte den konkrete sag. Det er min erfaring, at vores, dvs pædagogernes, 

egne grænser og holdninger er den største hindring for at den 

udviklingshæmmede kan udvikle et godt og aktivt seksualliv.” 

 

Vores nødvendige hengivenhed og medlidenhed over for beboerne betyder 

helt naturligt, at vi fristes til helt at slå overvejelsen fra! For alt handler jo 

om at mindske lidelse og længsel; og så føles det ubarmhjertigt 

overhovedet at overveje, om der måske kan betales for høj en pris i vores 

forsøg på at mindske lidelser og længsler. 

 

Den vanskelige etik 

Nu ved jeg jo ikke konkret, hvilke grænser Lars Nielsen tænker på. Men ud 

fra hæftet i øvrigt forestiller jeg mig, at der både kunne være tale om 

usunde grænser, hvor nogle pædagoger ikke vil vide af beboernes 

seksualitet overhovedet, og hvor de virkelig skal udfordres til at flytte sig 

og begynde at tage dén side af deres ansvar alvorligt – og at der kunne være 

tale om nogle nødvendige og sunde etiske grænser, som seksualvejlederen 

forsøger at presse (men som man måske aldrig skulle have forsøgt at 

presse) ... 

For mig er det slående, at der faktisk ingen etiske overvejelser 
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overhovedet er i hæftet! Det er der bestemt i Buttenschøns Sexologi; den 

har et helt kapitel om det. Jeg er ikke enig i alt det, den når frem til; men 

der gøres dog overvejelser; der drages konklusioner. Det gør der ikke af de 

unge pædagoger; og det er dog ellers etisk sprængstof af dimensioner. 

 

I må ikke forstå det sådan, at de ikke vil vide af “grænser”. Det er ikke, 

sådan som man ellers ofte kan opleve det i DK, at grænser mest omtales 

som noget, man må se at komme ud over og prøve af og gå imod; her er der 

bestemt også tale om “grænser” som noget, man må respektere – både hos 

pædagogerne og hos de handicappede. Men grænsen sættes tilsyneladende 

overalt af: “Så længe brugeren udstråler en glæde og tilfredshed med 

besøget [hos en prostitueret], så er det jo fint nok”. 

Men er det dét? Kan man virkelig ikke forestille sig, at der er en 

integritet, der bliver krænket, selv om både den prostituerede og den 

handicappede “udstråler glæde og tilfredshed”? 

 

På dette punkt, som på en del andre, vil vores udfordring blive: Hvor meget 

behov afhjælper seksualhjælpen? – og hvor meget behov skaber den i 

virkeligheden? 

Jeg kan ikke forestille mig andet, end at seksualhjælpen helt reelt 

afhjælper en del behov. Og vi har brug for at undersøge, hvor langt vi som 

kristne kan gå ad den vej. Men jeg forestiller mig altså også, at det er et lige 

så reelt problem: Hvor mange nye behov skaber seksualhjælpen? Var det 

virkelig alle de udviklingshæmmede, der var lige så optændt af længsel 

efter samleje og lige så ivrige efter at besøge en prostitueret, før personalet 

begyndte at åbne de døre? 

 

Men igen: Når nu jeg synes, at pædagoger og ledelse og personale går for 

langt på nogle punkter, så har jeg det hele tiden siddende i baghovedet, at 

det gør de jo altså ikke for at udnytte nogen, men for at hjælpe nogle af de 

svageste og de sværest ramte. Og så bliver man jo blød om hjertet og får 

svært ved at blive forarget (selv om forargelse jo ofte anses for en kristelig 

rygmarvsreaktion ... 

 

Jeg er fx overbevist om, at de pædagoger har ret, der hele tiden siger, at 

man er nødt til at have et afklaret forhold til sin egen seksualitet (både 
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tilfredsstillet og utilfredsstillet!), hvis man skal være til gavn for andre. Så 

de kan slet ikke håndtere det her uden at investere sig selv og uden at se 

sine mørkere sider i øjnene. 

Det kræver ufatteligt meget af dem. Og de yder ufatteligt meget. Det 

kalder på taknemmelighed og ydmyghed. Og man bliver mere spagfærdig 

med sine indvendinger ... 

 

En af de ting, jeg lagde mærke til, ikke var med i Bank-Mikkelsens 6 bud, 

var som sagt: Der står ikke en dyt om personalets egne grænser! Det er man 

så åbenbart kommet til klarhed over i hele processen sidenhen. Heldigvis.  

Jeg forstår det sådan, at man ganske enkelt fra starten var så optaget af, 

at det her skulle være for de handicappedes skyld, ikke for selv at være 

dristig og banebrydende og politisk korrekt, at ens egne behov og ens egen 

integritet kom i anden række og blot må samles op bagefter.  

Men det må de jo så altså også! 

 

Det er vel derfor, det hedder Kunsten at turde – for om det er rigtigt at gå i 

disse retninger, er der slet ikke overvejelser over; det er kun et spørgsmål 

om at turde gå. 

På en måde kan jeg føle dette hæfte som lige så etisk hjælpeløst, som 

beboerne er motorisk og intellektuelt hjælpeløse. 

 

Det rammer så selvfølgelig også tilbage på os selv: Hvis vi trækker os ud af 

debatterne og ud af overvejelserne af ren forfærdelse over, at tingene ryger 

ud ad en tangent, og forsøger at løse problemerne ved at feje dem ind under 

gulvtæppet, så er vi medansvarlige i denne hjælpeløshed, i denne mangel på 

etiske pejlemærker. 

 

Sexologi [s. 86] udfordrer til at overveje egne normer! – den må vi tage til 

os. Og udfordringen til os må blive:  

 Er vort udgangspunkt, hvordan vi bremser så meget som muligt, 

standser så meget som muligt, forhindrer så meget som muligt – eller er 

vort udgangspunkt, hvordan vi kommer deres længsler og behov i møde så 

langt som overhovedet muligt – stadigvæk uden at bryde de uomgængelige 

grænser, vores menneskesyn sætter? 

Men udfordringen må også gælde begge veje! Vi har også en udfordring 
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til tiden og til samfundet: Vil man være med til at overveje egne normer og 

trække hele debatten ud af den dyne af selvfølgelighed, der kvæler den? 

 

Der er en film, jeg desværre ikke har kunnet få fat i: ”Faktisk mangler man 

ord for det”. Men jeg stødte et eller andet sted på et citat fra den, hvor en 

mor er kritisk over for pædagogerne på den institution, hendes 

udviklingshæmmede søn, Morten, bor på. Hun fortæller, at hun er gal på 

pædagogerne, fordi de ikke er bevidste om deres egne grænser. Hendes søn 

elsker at blive nusset i håndfladen, og det er da også lykkedes ham at få 

pædagogerne til at gøre det nogle gange. Sagen er, at han bliver seksuelt 

opstemt af det, og da pædagogerne opdager dette, reagerer de voldsomt og 

afvisende. De kan slet ikke tackle, at de er blevet brugt som seksualobjekt! 

Mortens mor mener, at det er pædagogerne, der har et stort problem, og 

ikke hendes søn. “De kan sagtens kæle med Morten, men de skal lægge 

mærke til hans reaktion. Når øjnene begynder at svæve, er det tid til at 

stoppe. Dette vil Morten gerne acceptere, fordi han har haft en rar situation, 

men endnu ikke er blevet seksuelt opstemt. Denne grænse kan man sagtens 

finde, hvis man har antennerne ude”, afslutter Mortens mor. 

 

Bortset fra, at jeg synes, det illustrerer, hvor benhårdt det må være at være 

specialpædagog, og hvor store krav der stilles fra familier, så synes jeg 

igen, det lyder helt rigtigt. 

 

Her kommer mit sidste eksempel (og det var her, vores enighed fik 

problemer på den nævnte temaaften om Sex, forældre, pædagoger og andre 

handicaps): I Klub Vest var der et kærestepar (der fortælles om dem i 

artiklen Det er ikke så svært – når man først får det lært). 

Anders i klubben er meget glade for sin kæreste, og de har ikke nogen 

problemer med at gå i seng med hinanden. Det er deres valg, og det 

respekterer pædagogerne. De kan sikkert også i kærestegruppen få gode råd 

til, hvordan man er god ved hinanden. Anders siger, at “pædagogerne i 

klubben er gode at snakke med. De giver sig altid tid til en snak, og jeg har 

tillid til dem. Det er nemmere at snakke med pædagogerne end med mine 

forældre” – og det er jo sådan et udsagn, man som forælder kun kan blive 

dybt taknemmelig for ... 

Men der er noget, Anders er ked af: Hans kæreste har også sex med en 
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del andre drenge ... 

 

Hvad gør man så? – i kærestegruppen kan de få gode råd om kondomer og 

læbestift; men ud fra hvilket værdigrundlag vil man håndtere det her? Vil 

man udfordre drengen til at komme over sin jalousi, fordi det er hendes ret 

at gøre, som hun vil? – det vil en del danskere mene, for i dag er jalousi 

næsten lige så stor en synd, som utroskab var førhen! 

Eller vil man tværtimod udfordre pigen til at være tro mod sin kæreste, 

fordi man ved alt for godt, hvor ødelæggende utroskab er? Hvis man 

spørger normalt udviklede unge, hvad der er det værste i et parforhold, så 

svarer de næsten uden undtagelse og uden forbehold, at det er utroskab. Det 

kan ingen leve med. Det ser desværre sommetider lidt anderledes ud, hvis 

man spørger dem 20 år senere; men så længe de er unge, ved de endnu, 

hvor ødelæggende det er.  

Men det véd Anders og hans kæreste måske ikke!! Det kan jo være, at 

nogen burde fortælle dem det, lige så omsorgsfuldt og omhyggeligt som 

man fortæller dem om onani og kondomer og menstruation ... 


