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4&årige Iars og 69-årige Erling
er flyttet sammen
i et hyggeligt gammelt bindingsværkshus på
Smedevej
ved Skørringe på Iolland.
De har begge været homoseksuelle siden
deres tidlige pubertet.
De fandt hinanden på chatten på Internettet
midt i sorgen over
at have mistet deres allerkæreste venner og
samlevere.
kalder de det et skæbnens træf,
for detviste sig atde havde
så meget til fælles. Nu fortæller de åbent og
hudløs ærligt deres
historie før defiredag 9. februar indgår
regisfreret parhrerskab på det
gamle Rildhus i Rødby.

Selv

Når mænd elsker-mændl

)

\
Når mænd

elsker
mænd

4&årige Lars og 69arige Erling €r n)ttet samm€n i et iille hygelisl hus på
Smedevej i Skørringe på
lland.
Begge hår været homoseksDelle si'
den deres tidlige pubertet. tsegge har
oplevet at miste deres allerkæreste

t

venner og samlevere.
Nu skaber de to sig et liv sammen og fodæller åbent og ærligt dcres list(}
rie, før de næste fredag indgår regiskeret partn€rskab på Rldhuset i Rødby.
Side 6 og 7.
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Lårs og Erling vil
§åmmen bygge bro
til fremtiden. De kåf
hinanden på chatten
på inlsrnettst - nu indsår
de rsgistrerst parlnsrskab
på Rådhuset Rødby.

AJTorsten EkNt
Foto: Sejt Ktiiger

For halvandet år siden $ttede nu 4&arise lårs Kob
berø Andersen med sin ven
Lorens fua Københar.n til det

flade lolland. De ville væk
fra storbyen ud på landet. Ud

i mturen med udsiet over
viddeme og med tuglesång.
De havde fundet stedel Et

hysselist, sammelt bindinssværkshus på Smedcvej i Skørringe på lrlland.
Når de sanmen havde fået
st,'r på huset, var det meningen de skule rrgiftes.rr Sammen lagde de planer for

fem-

tiden. Sammen gik de i krig
med at sætte stueme i stand.
De kastede sig over haven.I
påsken i lor gik det galt.
Uden noget som helst {or-

va$el blev Lårs pludselig
alene. Hans noget ældre ven
faldt om for øjnene ai ham.
' Irrens døde i mine hænder Og han havde på ingen
måder været syg eller siag.
Det var en blodprop, fortæller Iårs.

I-ars Kobberø Andersen
genoplever i nogle sekunder
den ølelse afainagt det er at
stå i sådan en situation. Han
forsøgte med kunstigt årde'
dræt. Men forgæves.
Det var et chok og en
kamp. At miste den, man el
skede så højt og værdsatte

så meget, siaer han

i

dag,

mens han samtidig kaster et

kærlist blik til Erlins.
Det bliver gengældt.

Erling er lÆsr nye parlner
Netop under indfl],-tr ng i
bindingsværkshuset.
De har en fælles historie.
En fæIes skæbne. Og nu
også et fælles

liv

Ile taler ikke om. hvem
der er mand eller kone. Det
er heller ikke det rent seksuelle, som har været eller er
drivkmften deres parfor-

i

Mån fomemmerdetklat
når man sidder i deres hyg'
gelige stue. Det ermåden de
ser på hinanden på. Der er
en indlorstået samhørighcd
som for udenforstående er
svær at forklare.
Da Iars rar dybest tyngct i
sorger søgte han trost ved at

chatte på Intemettet. Det var
eo slags flugt, men samtidig
et Iorsøg på åt skabe sig en

ny tilværelse. Det var her
han traf Erling i september.
besyndte dc at ringe sammcn. Kemien passede perfekt, og der gik ikke mange
dage før de samstemmeflde
sagder Det er da vist ingen
dum idc at hilse på hinanSå

ret partnersl.,ab, da vennen

nieme glødedc

pludselig fik en blodprop i

i

sarndise

fem uger mellem Australien
og Danmark, og da Erling en'
delis kom hjem tunderede vi
ikke i særlig lang tid over tinsene. \4 fandt ud af, at han

lise så sodt kunne flytte her-

ned f:a Itub€nhavn, siser
Iårs.
og derved blev det. Erling
rylked€ ird hos lårs os nu
er han ved at pakle sio bolig
Københain sammen.
- Og Gurve om vi får plads
til det hele. Las harjo i Iorvei

jen et komplet hjem, siger Er

lins.

den.

Det sjorde de. Os snak'

For Erling var mødet med

' \4 var sammen i lor1en

gen os ensomheden. Han

dage, meo Erling stod for at

skulle rejse fem uscr til

havdeboet sammcn mcd snr
ven scnncm 25 år og var de

Australien. \4 kan vist lige så

havde

hold. Det hører naturligt
med. Men det vigtigste er

ken gik dag og nat.

samværet, Dærværet. dcn
fælles humor, de fæll€s inte-

godt indrørDfie at telefo i-

lårs også en befrielse fIa sor-

hiemen og døde.

-\t boede i IGge, og efter
så langt et samliv, var det
svært at blive alene. \4 nåede
da atfejre sølvbrylup. Jes be-

sluttede at flytte tilbage til
Itubenhai'n. Men nu haf jeg
Lars,....
Erlinq sender lårs et ven'
lict blik, mens han får ka.ffen
skænket.

Erling Møller Andersen
har haft et rigt liv med
manse rejser. Gennem 13 år
lar han ansat på lageret i et
stort engelsk varehus i Canada. Han har værei i auto
branchen hos Folkevogn os
Volvo og indtil han blev pensi
oneret var han i ct lile værk'
tøjsfirma.

lårs har en fortid som plejer på del psykiafiske hospi

tal

Nordvang

i

Glostrup,

men måtte opsive sit arbeid<'1

Lars skænker katte

E

for

ing. -Vihsrikke
nogen rollefordeling
§om "mand og kvinds,,!
men Lars er nu foåandet
gDd til åt lave mad og
så er hsn huslig,

grinerEding.

søger støtte i det religiøse.
Sådån var det for låIs. Han

stårll interesseret i reli,
gion og snusede rundt mellem forckelliEe trosretninger, ifldtil han blev 'rindJanblev

getrr

iWorldWde Church of

God.
- På et tidsprnkt luklede
jeg helt a.f og søgte cølibat,
men jeg besluttede senere at
bryde med kirken og 6k en
stor nedtur. Så tral jeg

lr-

rens og vi flyttede sammen
først i Xrbenhavn og siden
her.

' Irrens og jeg blev i sin tid
Dtroligt godt modtaget på

Irlland.
deres

liv og livsform

og

hjælpe andre homoseksu-

\t

blander os ildre

så meget, men naboeme er
flinke. Det samme €r det ægtepar. jeg købte huset af. De

eIe i deres accept aJ sig selv.
- Min far reagerede utro'
ligt negåti\.t. For at sige det

har også lært Erling

Iiee ud: Han blev rasende.
men jeg må da sise dl hans
ære. at har senere ændrede
det til et forsvar for min sek'

siger Lårs.

sualitct,

sigerirrs.

at

kende, og hun skal også
med som vidne på Mdhuset,

\i

vil geme respekteres
som par. Og de som kender
os ved, at vi har det sjolt sam-

men. U går i teater, biograf
og til koncerter Lårs er el-

Iers et udprægct hjemme
Både

lårs og Erling hører til

den tlpe af homoseksuetle,
som scme vil være åbne og
fordomsfrie. men som ellers
ikke i det dasliqe skilter med
det.
-

\'i bryder

os ikke så

me

gel om de aI vorc artsfæller
som overspilleros vi er slet
ikke til det det med d€ vilde
fester og det vilde liv på bøs-

sebarerne inde

i

menneske - og så er han harnrcnde god til at lave mad.
S€lv er jeg tit det prakdske,
så på den måde har vi også
fået et godt fællesskab. \t er
da ikke så meget anderledes

end et almindeliet par af
modsat køn, og vi fordeler
da dagens opgaver efter
hvem der har lyst, evner eL
ler tid, siger Erling.

ltuben-

- Der er da mange tlper aJ
homoseksualitct. men de fe-

For både Erling og Lårs bety,
der dct allermest, at de ikke

længere er alene.
Og de glæder sis til i:edag
den 9. februar, hvor de for al

paret

mininecrikkeligevoreskop

den vide udsigt overdellade tottandskemarker. Som storbyfolk folte de sig begge draget af naru.en og de er fåtdet godt

the, siger de

samstem-

efter en alvorlis trafikulykke

Familieme reagerer tit

vor siger ja til hinanden på

voldsomt. Jegharfor ekscm-

Rldhuset. For som registre,
rede partnere er man bedre

Fra bænken i haven på Smed€vej på Sydtoland hsr

tit.

iSpanien, hvorhan lik knust

underbenet. Dfter ulykken
lik han en benprotese os førtidspcnsion.
Hans opvækst som homo
seksuel lidt afen prøvelse. Allercdc i foryubertetcn blev
han klar over, at han lølte sig

tiltrukket afsit csetkøn. Dcr

gav

el gcr?ldig1

sammcn-

stød med faderen. For den
gang vår der cndnu flere for
domme iorbundet med de
homoscksuelle os dercs daglisdas. Sådan er dct lykkelig
vis ikke mcre, men alliscvel
iøler både lårs og Erling at
dcr cr grsnd til at stå frem 0g
foaælle i:it fra leveren.
I'ådenmåde vildebidraee
til at ftcmme f( rståelsen for

mende.

pel aldrig nogensinde snak-

ket med min mor om min
seksualitct. Jeg sprans ud
som bøsse i 1965. Det var
svært den gang. AI og til følte
man sig hængt ud, men lyk-

kelisvis har meset ændret
sig, fortæller Erling.
NIan,{e homoseksuelle

bli

ver tvivlrådige og usikre og

sikret.
- Når man er alene har man
jo også sine seksuelle behov,
men sex er da en lidt kold afture, hvis man skal ud i byen

og hente det.-..i forholdet
Lars og Erling er nøgleordene nærhed, tryghed og
kærlished. . ..

HVER

LøRDAG

t;e
i morgen:
-Når mænd elsker - mæhd...
De Bla Sider

"."""."".".tr
FOi.KHTIDENDE

Et lcøjlydt jø

Aflohn Xartse,l
og

Et højlydtja på den måde, at brs
os Erling glad og geme har fortalt

Kim buehstein (fato)

l.ars Kobbcrø Andersen og Erling
Mø1ler Andersen, Skørringe, sagde

sår ja til hinanden på Rødby Rådhus.

i

omverdenen om deres homoseksualitet af hens].n til andre homoseksuelle og deres familier. Det var Dorlhe
Mistry fta ltødby Kommune, der fore,

stod viclsen, og efterfølgende ønskede panet iillykle - iflden de med
gode venncr samledes til fiokost for
at {ejrc begivenheden.

