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Sex-veiledning for homser 
Jon Kvalbein, Dagen 25. september, 2007 
 
Homoleder anbefaler mange partnere, eksperimentering og gruppesex. 
”Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring” (LLH) skjuler ikke at målet er frihet for alle former 
for seksuell utfoldelse basert på frivillighet. 
Lederen av LLH, Jon Reidar Øyan, har tilrettelagt boka ”Sexguide for homser” (Damm 2005) for 
norske forhold,  i samarbeid med  Helseutvalget for homofile. Det er en detaljert instruksjonsbok. 
Verken billedstoff eller tekst egner seg på trykk i Dagen. Men skal vi få et realistisk inntrykk av hva 
den organiserte homobevegelsen i Norge vil, må vi tåle å lese  noen sitater som viser hva lederen av 
LLH formidler. 
 
Boka bekjenner seg til det den kaller ”nytelsesprinsippet”: ”Til syvende og sist avhenger din egen 
lykke av at du gjør det som er riktig for deg – ikke for andre.” ”Som homse har du rett til å utforske 
hvem du er, uansett hvor det vil føre deg.”  
”Uansett når vi begynner å utforske seksualiteten, konsentrerer de første stadiene av den seksuelle 
utviklingen seg som regel om eksperimentering. For mange menn innebærer det å ha mange 
forskjellige partnere og ha sex så ofte som mulig.” Dette anbefales: ”Det kan være veldig spennende 
å være sammen med en ny mann hver gang du har sex.” ”Uansett hvor lenge et forhold varer, er 
poenget med det alt vi får ut av det.”  
 
Boka anbefaler ”cruising”, som beskrives som leken forførerkunst for å oppnå anonym sex på 
herretoalettet, stranden, parken eller andre steder der menn går for å finne hverandre. ”Det er  helt 
greit å bli med noen hjem og ha vill, svett sex med ham selv om du bare vet fornavnet hans (eller ikke 
vet hva han heter, for den saks skyld).” 
Gruppesex blir omtalt som ”svært givende”. Sexklubber anbefales. ”Disse stedene kan også by på 
gode muligheter for å prøve ut trekantsex eller gruppesex, enten du kommer alene eller sammen 
med en partner.”  
 
Det er grunn til å tro at LLHs formann her gir et realistisk innblikk i en livsstil som homobevegelsen 
ønsker å fremme.    
 


