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Parallelt med aids-epidemien utvikler det seg mye irrasjonell angst både i 

befolkningen generelt og blant menn som har sex med menn. Denne angsten 

må bekjempes.  

 

De homofile og lesbiske frigjøringsorganisasjonene må aldri glemme sitt 

egentlige mål og la frigjøringsarbeidet drukne i kampen mot aids. Det er bare 

gjennom får frigjøring som gruppe og som individer at vi kan vinne retten til å 

leve et verdig liv og hindre at vi skal rammes av aids og andre trusler mot vår 

helse. 

 
Handlingsplan 1987-88, Helseutvalget for homofile (1987) 
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Kapittel 1: Innledning 

Sykdommen, som senere skulle bli omtalt som AIDS, ble for første gang registrert i USA i 

1981, og to år senere ble viruset HIV påvist som årsak til sykdommen. Den 3. juli 1981 ble 

det publisert en liten artikkel i New York Times som beskrev denne nye «krefttypen» som da 

hadde smittet 41 og krevd åtte liv.1 Alle åtte hadde omkommet innen 24 måneder etter at 

diagnosen var gitt. Det som var felles for de registrert smittede var at de alle var unge 

homofile menn. Artikkelen fortalte videre at «there was no apparant danger to 

nonhomosexuals from contagion».2 Dette var en tanke som kom til å prege debatten rundt 

HIV/AIDS i begynnelsen. Først to år senere, da sykdommen hadde krevd 558 liv i USA, nådde 

den forsiden på New York Times.3 Det var også dette året, i 1983, at det første dødsfallet 

som følge av sykdommen ble registrert i Norge. Dødsfallet ble blant annet kringkastet på 

Dagsrevyen på NRK 10. september 1983: 

 

Norge har fått sitt første AIDS-dødsoffer. En 35 år gammel mann fra Larvik døde i går 

morges på Ullevaal sykehus i Oslo av denne sykdommen. Det er det fjerde tilfellet av 

sykdommen som er registrert her i landet. De tre andre er utskrevet fra sykehusene.4 

 

I 1983 var det allerede kjent at det i all hovedsak var homofile menn – i tillegg til 

prostituerte, sprøytenarkomane og blødere – som var spesielt utsatt for HIV/AIDS. Da det 

ble kjent at sykdommen hadde nådd Norge var det raskt flere organisasjoner innenfor det 

homofile miljøet som begynte å arbeide for både opplysning og forebygging, samt støtte til 

smittede. På den måten kom de homofile selv til å legge noe av grunnlaget for håndteringen 

av denne sykdommen i Norge. Bare 11 år tidligere hadde straffelovens paragraf 213, som 

kriminaliserte seksuell omgang mellom menn, blitt opphevet. I en tid hvor åpenheten og 

toleransen så ut til å være på fremmarsj, kom homofile menn – og deres organisasjoner –

derfor til å stå midt i kaoset som oppstod da en av de verste epidemiene i nyere historie 

også traff Norge.  

 
1 Lawrence K. Altman, «Rare cancer seen in 41 homosexuals,» The New York Times, 3. juli 1981. 
2 Ibid. 
3 David W. Dunlap, «1983 | Having Claimed 558 Lives, AIDS Finally Made It to the Front Page,»,  Times 
Insider(2014), https://www.nytimes.com/times-insider/2014/10/30/1983-having-claimed-558-lives-aids-
finally-made-it-to-the-front-page/. 
4 Transkribert av forfatter, NRK Dagsrevyen 10. september 1983 
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Denne oppgaven ser på de norske homofile organisasjonenes sitt AIDS-arbeid fra 

sykdommen gjorde sitt inntog i Norge i 1983 og frem til 1992. Fokuset rettes særlig mot 

spørsmålet om hvordan et mangfold av organisasjoner, i interaksjon med det offentlige 

Norge, virket konstituerende for det som i ettertid ble kjent som den norske LHBT-

bevegelsen (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). Fra 1950 fantes det i all hovedsak én 

organisasjon for homofile og lesbiske i Norge: Det Norske Forbund av 1948 (DNF-48). Andre 

organisasjoner oppstod ut på 1970-tallet, men det var fortsatt DNF-48 som var den største 

organisasjonen for homofile og lesbiske i Norge i 1983. Blant annet fantes det mer lokale 

organisasjoner som Homofil bevegelse i Bergen, Arbeidsgrupper for homofil frigjøring og 

fellesorganisasjonen Fellesforbundet for homofile organisasjoner. Alle disse organisasjonene 

kom i løpet av 1980- og 90-årene til å jobbe med HIV/AIDS i Norge.  

 

Som en direkte følge av den nye sykdommen ble det også etablert andre 

interesseorganisasjoner som Landsforeningen mot AIDS (LMA) og Pluss. Førstnevnte var en 

paraplyorganisasjon for alle organisasjoner i Norge som ønsket å arbeide med og forebygge 

HIV/AIDS. Sistnevnte ble etablert som en organisasjon for HIV-positive sent på 1980-tallet. 

Denne oppgaven ønsker å rette oppmerksomheten mot disse ulike organisasjonenes 

engasjement og virke med HIV/AIDS på 1980- og 90-tallet i Norge. Hvordan utfordret og 

mobiliserte HIV/AIDS de homofiles organiserte arbeid i Norge? Hvilke organisasjoner fantes 

da AIDS kom til Norge, og hva gjorde de av tiltak for å bekjempe sykdommen? Og endelig, 

førte arbeidet de ulike organisasjonene la ned til at ‘den norske homobevegelsen’ ble 

anerkjent av norsk offentlighet under HIV/AIDS-epidemien? Dette er sentrale spørsmål som 

denne oppgaven forsøker å besvare.  

 

1.1 Tidligere forskning: medisinsk og skeiv 

Litteratur om HIV/AIDS-epidemien finnes naturlig nok ikke før på 1980-tallet. De aller fleste 

verk om epidemien er i tillegg skrevet av leger eller aktører som har vært en aktiv del av 

arbeid omkring epidemien. Blant disse er AIDS i Norge (1987), bestående av kapitler forfattet 

av leger og spesialister, noe som er et kjennetegn ved at mye av denne litteraturen. Mye av 

kunnskapen vi har om HIV/AIDS og arbeidet med det er nettopp medisinsk preget.5 Samtidig 

 
5 Miklos Degré, Aids i Norge  (Oslo: Aschehoug, 1987). 
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er den nevnte boka også et eksempel på at epidemiens historie ikke kunne eller kan bli 

skrevet uavhengig av historien om de homofile i Norge. Georg Petersen, som på 80-tallet var 

bydelslege i Oslo og svært aktiv i arbeidet med HIV/AIDS, har blant annet skrevet kapittelet 

om «Homohets og homopest; AIDS-epidemiens konsekvenser for homoseksuelle menn». Et 

viktig aspekt ved den historien som fortelles er at den ble skrevet av en mann som selv 

identifiserer seg som skeiv. Dette er typisk for de fleste artikler og verk om epidemien som 

går utenfor det medisinske, som da skrives fra perspektivet til den homofile mann. Mye av 

litteraturen som er skrevet om HIV/AIDS i Norge er derfor skrevet av aktører selv. Dette 

gjelder på sin side også den medisinske historien, hvor blant annet legen Stig S. Frøland har 

bidratt med store mengder artikler og større verk om epidemien i Norge. Frøland har selv, 

som han skriver i AIDS-epidemien (2014), «arbeidet med hiv- og aids-problemet i hele mitt 

yrkesaktive liv».6 AIDS-epidemien er samtidig et eksempel på et verk som forsøker å 

integrere både historien fra det medisinske perspektivet, men også det mer 

samfunnsmessige, ved å avsette kapitler til blant annet politikk, stigmatisering og etikk.  

 

Når man ser på verk som omhandler skeivhet som tema, som Holdninger, levekår og livsløp – 

forskning om lesbiske, homofile og bifile (2013), går heller ikke denne forskningen utenom 

feltet HIV/AIDS.7 Epidemien har blitt en så integrert del av den skeive historiefortellingen, at 

de fleste verk skrevet etter 1980-tallet som omhandler skeiv historie nærmest aldri skrives 

uten HIV/AIDS som tematikk. Dette er eksempler på hvordan de to ulike historiografiske 

retningene griper inn i hverandre. Den medisinske historiefortellingen vil alltid inkludere den 

skeive, og omvendt. Forskjellen ligger riktig nok i perspektivet verkene har på epidemien.  

 

Mye av den internasjonale forskningen omkring HIV/AIDS er i første ledd også medisinsk 

preget. De verk som forsøker å forene både homofile historie og HIV/AIDS-problematikken 

står tydelig i en skeiv historieskrivingskultur. Et eksempel på dette er Writing AIDS (1993) , 

en samling av essays som til tider er svært følelsesladet og maner frem sympati for ofrene og 

homofile menn.8 Verkene er i stor grad skrevet av aktører selv som opplevde sykdommen fra 

 
6 Stig S. Frøland, Aids-epidemien : nederlag, seire og nye utfordringer  (Oslo: Gyldendal, 2014). 
7 Arne Backer Grønningsæter, Hans W. Kristiansen, og Bjørn R. Lescher-Nuland, Holdninger, levekår og livsløp : 
forskning om lesbiske, homofile og bifile  (Oslo: Universitetsforl., 2013). 
8 Timothy F. Murphy og Suzanne Poirier, Writing AIDS : gay literature, language and analysis, Between men - 
between women (New York: Columbia University Press, 1993). 
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perspektivet til den homofile mann, eller kjente personer i gruppen. Mange var selv 

organiserte i homofile organisasjoner eller interesseorganisasjoner knyttet mot HIV/AIDS, 

eller så var de en del av et miljø av skeive. Denne måten å skrive historie på gjør at historien 

preges av en sympati med de homofile gjennom en skeiv historieskriving. Noe som gjør at vi 

ser likhetstrekk med for eksempel kvinne- og kjønnshistorie.9 Selv personer som ikke 

definerte seg selv som homofile, eller var organisert i miljøet, benyttet et sympatiserende 

grunnlag i skrivingen av historien om HIV/AIDS knyttet til homofile menn. Blant annet i AIDS : 

The burdens of history (1988) får man forståelsen av en stigmatisert minoritet som blir utsatt 

for et livsfarlig virus, som truer både deres liv og samfunnsmessige aksept.10 

 

Selv om denne oppgaven ikke handler om tiden forut for 1980- og 90-tallet er det viktig å 

kunne ha et innblikk på fortolkningen og forståelsen av homofile menn som en sosial 

gruppe, og hvordan forskningen har forholdt seg til dette. Oppgavens tema dreier seg om 

epidemiens historie i Norge, men det vil være nærmest umulig å kunne tilnærme seg temaet 

uten å inkludere internasjonal teori og historiografi. Temaet som denne oppgaven tar for seg 

er avhengig av å inkludere både medisinsk historie og skeiv historie. Litteraturen om 

tematikken forteller at epidemien har to sider. Den ene er den medisinske historien, mens 

den andre dreier seg mer om det samfunnsmessige, påvirkningen det hadde på politikk, 

økonomi, konsekvenser for utsatte grupper og ovenfor samfunnet generelt. Det er derfor 

viktig å kunne inkludere disse to ulike formene for litteratur, men også samtidig klare å skille 

ut årsakene til at de henger så tett sammen. 

 

Skeiv historieskriving har ikke en veldig lang historie, og dette kommer blant annet av at 

ordene og tanken om homofili/homoseksualitet som kategori ikke eksisterte før mot slutten 

av 1800-tallet. Hanne Marie Johansen skriver i Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i 

dag (2019) at «i tidleg nytid og på 1800-talet var til dømes omgrepa «Omgængelse imot 

Naturen», sodomi eller pederasti i vanleg bruk for å skildre seksuelle handlingar mellom 

menn. Omgrepet homoseksualitet blei først tatt i bruk i [...] 1869».11 Runar Jordåen har blant 

annet forsket på homoseksualitet som både medisinsk kategori og forskningsobjekt, samt 

 
9 Eirinn Larsen, «Kvinne- og kjønnshistoriens fortellinger,» i Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970, red. 
Jan Heiret; Teemu Ryymin & Svein Atle Skålevåg (Pac Forlag, 2013). 
10 Elizabeth Fee og Daniel M. Fox, AIDS : the burdens of history  (Berkeley: University of California Press, 1988). 
11 Hanne Marie Johansen, Skeive linjer i norsk historie : frå norrøn tid til i dag  (Oslo: Samlaget, 2019). 15 
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innenfor feltene psykiatri og psykologi.12 Dette vil ikke si at homofile ikke har eksistert før 

dette, men ble først etablert som en samfunnskonstruert kategori og identitet i 1890-årene, 

og derfor også som objekt for historieskriving. Selv om homofili da opptrådte som et eget 

begrep har definisjonen og fortolkningen av både begrepet og menneskene som de gjaldt 

endret seg opp gjennom tidene.  

 

Noe av den aller første forskningen på homofili startet i USA med opprettelsen av ONE 

Institute i Los Angeles i 1956, hvor det året etter ble etablert et kurs om homofili i historien. 

Ut over årene tilbudte dette instituttet også flere ulike kurs som fokuserte på homofili i 

historien. Blant annet opprettet instituttet et kurs i 1959-60 som hadde som hovedfokus å 

undersøke to nye type ideer, nemlig at en homofil minoritet og en homofil kultur faktisk 

eksisterte.13 Dette forteller noe om hvordan kategorien homofil var ny i forskningsfeltet 

historie, og at det å definere mennesker ut ifra seksuell legning fortsatt var pågående, og 

ikke minst utfordrende. De ulike fortolkningene har også vært avgjørende for hvordan 

historien om homofile har blitt skrevet. 

 

Tendensene i den tidlige forståelsen av homofile på 1920-tallet var at de var abnormale og 

farlige vesener som skilte seg distinkt ut fra resten av den heteronormative 

samfunnsstrukturen.14 Den tidlige forskningen baserte seg også sterkt på medisinske teorier 

for å skape en forståelse av homofili, ofte gjennom å se på det som en form for 

identitetsvalg eller avvik. Det var altså gjennom de medisinske teoriene man tilnærmet seg 

spørsmålet om homofili, og den forskningen la grunnlaget for forståelsen av de homofile 

som noe utenom det vanlige, altså et avvik fra den heterofile mann. 

 

Mye av litteraturen som er skrevet om skeiv historie fokuserer også særlig mye på årene 

forut for 1970-tallet. Med andre ord tiden som var før den ‘homofile revolusjonen’, som 

 
12 Runar Jordåen, «Den mangetydige medikaliseringa. Historiske refleksjoner om medisin og homoseksualitet 
på slutten av 1800-tallet,» Fortid 2007. & Inversjon og perversjon: homoseksualitet i norsk psykiatri og 
psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960  ([Bergen]: Universitetet i Bergen, 2010). 
13 Colin Spencer, Homosexuality : a history  (London: Fourth Estate, 1995). 
14 Diane Richardson og Steven Seidman, Handbook of Lesbian and Gay Studies, Handbook of lesbian and gay 
studies (London: United Kingdom, London: SAGE Publications Ltd, 2002). 
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fulgte etter Stonewall-opprørene fant sted i New York i 1969.15 Det er først i de senere 

årene, for ikke mer enn 15-20 år siden, at den moderne homobevegelsen ble gjenstand for 

akademisk historieskriving.16 Kildene som derfor kombinerer båre skeiv historie og HIV/AIDS-

epidemien er av nyere art. Riktig nok er de skrevet i en mer uavhengig grad fra hverandre i 

årene forut.  

 

HIV/AIDS ble først registrert i USA i 1981, og de første pasientene var homofile menn fra San 

Francisco. I San Francisco og andre store amerikanske byer hadde det på 70- og tidlig 80-

tallet vokst frem en sterk subkultur blant homofile. Denne subkulturen er viet mye plass i 

den tidlige litteratur, da spesielt amerikansk, om epidemien. Menn som har sex med menn 

(MSM) var den gruppen hvor sykdommen først ble oppdaget, og også den gruppen den viste 

seg å være mest utbredt i. Den tidlige forskningen beveget seg ut i spørsmålet om hvordan 

akkurat denne gruppen var spesielt utsatt, og mye av fokuset ble da satt på den ganske 

nyetablerte subkulturen. Frihetskampen som hadde blitt kjempet hadde ført frem til denne 

kulturen i de homofile kretser. Seksuell frigjøring sto sterkt i bevegelsen som et oppgjør med 

den heteronormative og monogame samfunnsnormen. Det seksuelle aspektet ble derfor en 

stor og viktig del i subkulturen. Hyppige seksuelle møter med tilfeldige partnere etablerte 

seg raskt som en forståelse av seg selv og hverandre for mange av de homofile. Den 

heteronormative og topartslige samfunnsstrukturen skulle utfordres gjennom fri seksuell 

utfoldelse, og oppgjøret etablerte seg raskt til å bli en del av gruppens kultur. Det er riktig 

nok slik at denne subkulturen som oppstod i de store amerikanske byer, og også senere i 

større europeiske byer, ikke kan sies å ha fått sitt store fotfeste i Norge. Norske homofile 

menn søkte som regel til storbyene Oslo, Bergen og Trondheim. Blant de som søkte til 

hovedstaden etablerte deler av dem noen faste møteplasser for seksuelle treff. Dette 

gjenspeiles også i deler av den norske litteraturen som er skrevet om HIV/AIDS og homofile 

generelt. Nemlig at man hentet de fleste referansepunkter fra den amerikanske homofile 

mann og dens subkultur, for så å trekke parallellene til den norske situasjonen. Reaksjonene 

rettet mot gruppen homofile menn, og epidemien som skulle ramme dem, kan ikke forstås 

 
15 S.M. Engel et al., The Unfinished Revolution: Social Movement Theory and the Gay and Lesbian Movement  
(Cambridge University Press, 2001). 
16 Johansen, Skeive linjer i norsk historie : frå norrøn tid til i dag. 



   
 

7 

uten å rette et blikk mot hvordan disse reaksjonene først etablerte og utartet seg i dens 

‘fødested’ USA. 

 

1.2 Den amerikanske homobevegelsen som referansepunkt 

Mange bøker og artikler skrevet om homobevegelsen som sådan, og spesielt i de første 

tiårene av HIV/AIDS-epidemien har den amerikanske homobevegelsen som referansepunkt. 

Dette være seg fordi bevegelsens fødested, som fant sted under Stonewall-opprørene i 

1969, blir sett på og referert til som den moderne og vestlige homobevegelsens startpunkt. 

Denne oppgaven kommer ikke til å nevneverdig skille seg fra denne referanserammen, og 

kommer derfor ikke til å søke etter globale referanserammer som bryter ut av den vestlige. 

Tilknytningen og fellestrekkene mellom homobevegelsene i de fleste vestlige land er relativt 

store, og en kan tydelig se at impulser og debatter som oppstod i USA fort fant sin vei over til 

de norske homofile. På denne måten påvirket situasjonen i USA de norske homofile sin 

forståelse av egen situasjon i likhet med litteraturen som også trekker disse linjene sammen. 

Samtidig er det viktig å forsøke å utvikle den historiske forskningen om HIV/AIDS og den 

homofile bevegelsen i Norge på en måte som søker å historisere mer enn å reprodusere USA 

og den amerikanske homobevegelsen som historiografisk referansepunkt.  

 

Det er ikke mange verk som beskriver epidemien i Norge utenfor det medisinske området. 

Olav André Manum har skrevet historien om de HIV-positive sine interesseorganisasjoner i 

Norge, og hvordan forløperne til den nåværende organisasjonen Pluss ble til og arbeidet 

under epidemien17. I dette verket knytter han også arbeidet opp mot den norske stat, og 

særlig da de norske helsemyndigheter. Da både de homofile organisasjonene og 

interesseorganisasjonene som etterhvert skulle oppstå var viktige partnere for norske 

helsemyndigheter, og vice versa, vil denne oppgaven også se på dette samarbeidet. Trond 

Nordby beskriver denne særegne «norske» måten å inkludere organisasjoner på i staten, det 

være seg å sette ned råd og utvalg med faglige representanter og interesseorganisasjoner, så 

vel som partene i arbeidslivet. På helsesiden ble denne måten å utøve statlig styring på 

særlig utviklet i etterkrigstiden av Karl Evang, og i stor grad benyttet under perioden 

Torbjørn Mork satt som helsedirektør.18 

 
17 Olav André Manum, Kjærlighet, kunnskap og kondom : den hivpolitiske kampen i Norge  (Oslo: Pax, 2010). 
18 Trond Nordby, Karl Evang : en biografi  (Oslo: Aschehoug, 1989). 
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Lege og medisinhistoriker Ketil Slagstad deler AIDS-epidemien opp i tre ulike historiske faser, 

som på ulike måter bidrar til å historisere den amerikanske homobevegelsen som 

referansepunkt i skrivingen om HIV/AIDS.19 Snarere enn å se USA som omdreiningspunktet 

for epidemiens spredning, er det den kollektive opplevelsen av sykdommen som ligger til 

grunn for hans periodisering. Den første fasen Slagstad opererer med startet i 1983 og la 

vekt på opplevelsen av usikkerhet man opplevde for fremtiden. Fase to, som gikk fra 1985 til 

1987, var fylt av offentlig panikk og mistro til modernitet og fremskritt.20 Den tredje og siste 

fasen går fra 1987 og frem til 1996 en fase hvor epidemien beveget seg fra å være en 

rådende epidemi til å bli en kronisk lidelse.21  Denne tredelingen er nyttig også for denne 

oppgaven, selv om fasene er noe mer utflytende. Ut ifra arbeid med kilder og litteratur, som 

omhandler HIV/AIDS, synes det som om deler av det homofile organisasjonsnorge allerede 

startet å rette fokus mot sykdommen i 1982, og at den paniske opplevelsen og bildet av en 

mørk fremtid ble etablert allerede i 1983 innad i de homofile organisasjonene. Den 

offentlige panikken ble, som Slagstad beskriver, ikke særlig tilstedeværende før i 1985, og 

mye av grunnen til det er at norske helsemyndigheter og norsk presse ikke skrev om eller 

arbeidet i stor grad med HIV/AIDS før den perioden. Sistnevnte periode faller overens med 

oppgavens funn for de homofile organisasjonene også, men seriøsiteten og alvoret faller 

ikke fra av den grunn. For de involverte i de homofile organisasjonene var sykdommen og 

dens dødsdom fortsatt tilstedeværende etter 1987, selv om samfunnets oppmerksomhet og 

nysgjerrighet så ut til å være avtagende. Deres arbeid med sykdommen ble også sett 

synonymt med et frigjøringsarbeid. Der hvor den offentlige panikken for sykdommen så ut til 

å ta av, skapte det også rom for de homofile organisasjonene til å fylle tomrommet med økt 

fokus på frigjøringsarbeid av den homofile.  

 

Tendensene i den offentlige oppfatningen og oppmerksomhet rettet mot epidemien, som 

Slagstad beskriver, gjelder i stor grunn også for arbeidet de homofile organisasjonene la ned. 

Riktig nok strekker fasene seg noe løsere ut over hverandre i denne oppgaven. Den første 

fasen kan trekkes tilbake til 1982 sett fra perspektivet til de homofile organisasjonene selv. 

 
19 Ketil Slagstad, «The Pasts, Presents and Futures of AIDS, Norway (1983–1996),» Social History of Medicine 
(2020). 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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De homofile organisasjonene rettet oppmerksomheten mye raskere mot sykdommen enn 

den norske offentlighet gjorde, og forstod allerede før de første tilfellene i Norge at denne 

sykdommen ville påvirke homofile i stor grad. Denne kunnskapen og situasjonsforståelsen 

ble hentet fra situasjonen i USA, der de første tilfellene ble registrert fra 1981.  

 

1.3 Teoretisk perspektiv: «framing» i sosiale bevegelser og kunnskapshistorie 

Tilknytningene til den amerikanske og generelt vestlige homobevegelsen var svært sterke for 

norske homofile. Jeg har derfor benyttet meg av teori som knytter seg til sosiale bevegelser 

som historisk fenomen, og som sosial teori. I boka Long Road to Freedom: The advocate 

history of the gay and lesbian movement forsøker forfatterne å skape en kronologisk 

fremvisning av den amerikanske homobevegelsen.22 Selv om den søker etter svar knyttet til 

homobevegelsen som en sosial bevegelse, bruker den også aspekter som utenforskap og 

annerledeshet for å forklare denne sosiale bevegelsens form og retning. Ved å ta i bruk dette 

kommer man også inn på queer theory, eller skeiv teori. Måten å forstå bevegelsen på vil ta 

utgangspunkt i «framing analysis». Det vil si at oppgaven søker etter en forståelse for 

hvordan bevegelsen skapte mening både innad i bevegelsen, men også hvordan dette 

utartet seg i bevegelsens medlemsmasse. Hvordan forsto de sin egen situasjon og 

verdensanskuelse, og ut ifra dette, hvordan arbeidet de og organiserte seg i situasjonen med 

HIV/AIDS.  

 

Innenfor sosial bevegelses-teori finner man forståelsen av «framing processes», som vil være 

gunstig for å kunne besvare min problemstilling. Såkalt «framing», eller innramming, ser på 

sosiale bevegelser som bærere og distributører av meninger, spesielt overbevisninger og 

ideer, men samt at de selv er aktivt integrert i å omforme, tolke og produsere denne 

mening.23 Ved å ha et slikt utgangspunkt inn mot arbeidet med kildene vil kunnskapen som 

distribueres ikke bare kunne forstås som overført kunnskap fra ett medium til et annet. Den 

er blitt konstruert og formet innad i organisasjonen som distribuerer den, som for eksempel 

mobiliserende overbevisninger eller ideer.  

 

 
22 M. Thompson og R. Shilts, Long Road to Freedom: The Advocate History of the Gay and Lesbian Movement  
(St. Martin's Press, 1995). 
23 David Snow og Robert Benford, «Ideology, Frame Resonance and Participant Mobilization,» International 
Social Movement Research 1(1988). 
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Innenfor det relativt nye, og noe uutforskede feltet kunnskapshistorie, kommer også David L. 

Heidenblad inn på viktigheten av å forstå kunnskap som alltid formet av dens distributør.24 

Heidenblad fokuserer riktig nok mer på selve sirkulasjonen av kunnskap, med spesielt fokus 

på hvordan, hvorfor og med hvilke konsekvenser kunnskapen sirkuleres.25 Innenfor samme 

område viser Johan Östling et. al. til at Philipp Sarasin og Andreas Kilchers fokus på at all 

kunnskap er formet i kulturelle prosesser og at kunnskap på ingen måte er et medium 

tilgjengelig for alle.26 Det er derfor viktig at kunnskapen som distribueres gjennom de 

homofile organisasjonene, er kunnskap formet eller omformet av de selv, ut ifra deres egen 

livsanskuelse og erfaring, og at sirkulasjon og tilgjengelighet av denne kunnskapen blir en 

integrert del av hva de homofile organisasjonene gjør i møte med HIV/AIDS-epidemien. Det 

vil si at ved å bruke innramming og innrammingsprosesser som analytisk verktøy, vil jeg rette 

blikket mot hvordan de homofile organisasjonene og deres medlemmer forsto situasjonen 

de sto i, og hvordan de skulle handle ut ifra det. Kunnskapshistoriens teoretiske rammeverk 

sammen med det Östling et. al. viser til knytter også disse sosiale bevegelsene opp som 

viktige kunnskapsprodusenter. De homofile organisasjonene som arbeidet under HIV/AIDS 

epidemien var svært viktige formidlere av informasjon og kunnskap til sine medlemsmasser, 

og den informasjonen de formidlet var omtolket og anvendt til deres situasjon gjennom en 

fortolkningsprosess knyttet opp mot teorien om framing.  

 

1.4 Kilder, metode og struktur 

Kildematerialet som vil bli benyttet i denne oppgaven er for det meste hentet fra de ulike 

homofile organisasjonene som drev sine virksomheter på 1980- og 90-tallet i Norge knyttet 

til problematikken rundt HIV/AIDS-epidemien. Dette inkluderer organisasjoner som Det 

Norske Forbundet av 1948 (DNF-48), Helseutvalget for homofile, Landsforeningen mot AIDS 

(LMA), Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF) og Homofil bevegelse i Bergen (HBB). Alle 

disse organisasjonene kom på ulike måter til å arbeide for homofile og menn som har sex 

med menn (MSM) under og etter epidemiens inntog i Norge. De er tydelig forskjellige fra 

hverandre, både i deres geografiske lokasjoner, fokusområder, men også deres opprinnelse 

 
24 David Heidenblad, «Mapping a New History of the Ecological Turn: The Circulation of Environmental 
Knowledge in Sweden 1967,» Environment and History 24(2018). 267 
25 Ibid. 
26 Johan Östling et al., «The History of Knowledge and the Circulation of Knowledge: An Introduction,» i 
Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge (Nordic Academic Press, 2018). 
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og tiltenkte utgangspunkt. DNF-48 er eksempelvis en organisasjon som, da den ble 

opprettet, hadde som mål og utgangspunkt å kjempe for homofiles rettigheter i Norge. De er 

en av de sentrale aktørene i arbeidet med HIV/AIDS i Norge under epidemiens første tiår. 

Organisasjonene LMA, Pluss og Helseutvalget for homofile er organisasjoner som først ble 

opprettet etter at sykdommen AIDS var blitt påvist. Sistnevnte var etablert før sykdommen 

hadde kjente smittetilfeller i Norge, men ble etablert som en direkte følge av sykdommens 

herjinger i det homofile miljøet i USA. Kildematerialet for virksomheten er viktig for de fleste 

av disse organisasjonene, da de hadde ulike måter å tilnærme seg problematikken omkring 

sykdommen på, samt svært mange likhetstrekk. Pluss ble i sin tid opprettet av hivpositive og 

var på den måten en interesseorganisasjon for de HIV-positive. Det vil si at de ikke bestod av 

kun homofile menn, men også andre som hadde fått påvist HIV-viruset eller sykdommen 

AIDS.  

 

For å se på hvordan de homofile organisasjonene forholdt seg til epidemien, og tolket og 

forstod situasjonen og kunnskapen, så vil tidsskrifter som de ga ut være det største 

kildegrunnlaget i denne oppgaven. Tidsskriftene var svært viktige for de homofile 

organisasjonene i perioden denne oppgaven tar for seg, og hadde ifølge Løvetann fordoblet 

opplaget fra 1967 til 1977.27 Det viser til en stor økning av opplagene mot perioden HIV/AIDS 

kommer til Norge. DNF-48 utga tidsskriftet, senere i avisform, Fritt Fram fra 1974 til 1982, og 

ble etter 2 års pause utgitt av en redaksjon uten tilknytning til DNF-48.28 AHF utga Løvetann i 

tidsrommet denne oppgaven tar for seg, og HBB ga ut Frimerket. Disse tre tidsskriftene 

hadde ulike måter å forholde seg til epidemien på, og var også utgitt av noen av de største 

aktørene som arbeidet med homofile og HIV/AIDS. På den måten danner de et godt 

grunnlag for en generell forståelse for situasjonstolkning og kunnskapsformidling i det 

organiserte homo-Norge på 1980- og tidlig 90-tallet. Blant annet står det skrevet i Løvetann 

at «Frimerket [inntok] et åpent bakstreversk standpunkt og gjorde i tre år sitt beste for å 

bagatellisere AIDS-trusselen blant homofile».29 Dette viser til at det var store uenigheter i 

måten man forholdt seg til informasjonen og kunnskapen om AIDS i tidsskriftene.  

 

 
27 Nils Johan Ringdal, «Pornografi og AIDS, discoliv og barrikadekamp : Norsk homopresse 1973-1987,» 
Løvetann 11. årgang, no. 3 (1987). 26 
28 Johansen, Skeive linjer i norsk historie : frå norrøn tid til i dag. 
29 Ringdal, «Pornografi og AIDS, discoliv og barrikadekamp : Norsk homopresse 1973-1987,». 31 
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Skeivt arkiv som jeg har konsultert i arbeidet med oppgaven, er på sin side et arkiv som 

inneholder det meste av kildemateriale fra de homofile organisasjonene i Norge. Disse 

tidsskriftene ble i Løvetann beskrevet som svært viktige tidsskrifter i perioden.30 Blant annet 

ble Løvetann og Fritt Fram beskrevet som to av de «tre store», ved siden av My Friend som 

var et uavhengig blad.31 Selv om Frimerket ikke ble nevnt som en av de «tre store» har den 

ifølge Løvetann «spilt [...] sin særegne rolle under utviklingen av en norsk homopresse».32 

Ettersom My Friend ikke var utgitt av noen organisasjon benytter denne oppgaven seg av 

Løvetann, Fritt Fram og Frimerket hvor de to førstnevnte ble betegnet som «talerør for 

homopolitiske organisasjoner», og kan derfor ved siden av Frimerket gi et godt innblikk i 

hvordan organisasjonene selv fortolket situasjonen og hvordan de arbeidet. 

 

Kunnskapen er blitt konstruert og formet innad i organisasjonen som distribuerer den, som 

for eksempel mobiliserende overbevisninger eller ideer. Utgangspunktet for analysen er å se 

på kunnskapen som blir gitt ut til medlemmene av de nevnte organisasjonene, og se på 

hvordan innrammingen av denne har funnet sted i denne. David Snow og Robert Benford 

viser til at framingprosesser også er en måte for å forstå karakteren og retningen de sosiale 

bevegelsene tar.33 Framing handler altså om å forstå organisasjonene ut ifra deres egen 

tolkning og forståelse av kunnskap som et middel for mobiliserende kraft og som forståelse 

av hvordan organisasjonene selv arbeider med AIDS-epidemien. Kunnskap var et svært viktig 

middel i kampen mot AIDS, noe som kommer klart frem i kildematerialet jeg har arbeidet 

med. Sirkulasjonen av denne kunnskapen er da også viktig og relevant for oppgavens 

spørsmål. 

 

I tillegg har jeg benyttet meg av offentlige rapporter, tiltaksplaner, handlingsplaner og 

stortingsproposisjoner for å få et innblikk i hvordan de homofile organisasjonene var 

inkludert i myndighetenes arbeid med HIV/AIDS. Kildene har blitt lest med utgangspunkt i å 

søke etter i hvilken form norske myndigheter beskrev de homofile organisasjonene, 

 
30 Ibid. 26 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Robert D. Benford og David A. Snow, «Framing Processes and Social Movements: An Overview and 
Assessment,» Annual Review of Sociology 26(2000). 



   
 

13 

samarbeidet med de homofile organisasjonene og hvilken tillitt og arbeidsområder de ga til 

de homofile organisasjonene.  

 

Andre kilder som er benyttet er bøker utgitt på 1980-tallet som omhandler HIV/AIDS som 

tema, men særlig da bøker som det ble referert til i tidsskriftene til de homofile 

organisasjonene. Organiserte homofile ga ut bøker på 1980-tallet for å forstå både 

epidemien, men også reaksjonene og dens påvirkning innad i det homofile miljøet i Norge. 

Kjærlighet mellom menn i aidsens tid (1988) er et eksempel på dette.34 Forfatterne forsøkte 

å undersøke «i hvilken grad informasjonen om aids hadde nådd fram til homofile menn, og 

hvilke endringer den hadde ført til i deres seksualvaner».35 Denne boken ble nevnt i de 

homofile tidsskriftene, og sett på som et viktig verk for de homofile i Norge. 

 

Av mer kontroversielle utgivelser har boken AIDS : Har vi skjønt alvoret? (1987) av Magne K. 

Fagerhol, overlege ved Blodbank og immunologisk avdeling ved Ullevål sykehus, vært viktig. 

Blant annet fordi tidsskriftene kommenterte både hans uttalelser og boken aktivt, men også 

fordi den symboliserer en annen stemme enn den som vant gjennom fra de homofile 

organisasjonene. Fagerhol var blant annet for strenge tiltak og bruk av tvang i møte med 

HIV/AIDS.  

 

Alle kildene er arbeidet med i søk etter svaret på om arbeidet med HIV/AIDS i den ‘norske 

homobevegelsen’ førte til splittelser eller som en konstituerende faktor for bevegelsen. 

Tidsskriftene er blitt benyttet i et søk etter de homofile organisasjonenes innramming og 

fortolkning av situasjonen de arbeidet i, og hvordan dette virket inn på deres 

arbeidsområde. Det er derfor kun blitt framhentet informasjon fra disse som omhandler 

HIV/AIDS som tema. Norske myndigheters rapporter, stortingsproposisjoner, tiltaksplaner og 

handlingsplaner er også blitt lest med samme mål for øyet, nemlig å finne de områder som 

omtaler HIV/AIDS, men da som også inkluderer de homofile organisasjonenes posisjon i 

dette arbeidet.  

 

 
34 Annick Prieur og Arnfinn J. Andersen, Kjærlighet mellom menn i aidsens tid  (Oslo: PAX, 1988). 
35 Ibid. 7 
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Oppgavens struktur forløper seg kronologisk fra 1982-1991, med også tilbakeblikk til 70-

tallets frigjøringskamp for homofile. Kapitlene baserer seg på en faseinndeling som blant 

annet Ketil Slagstad også opererer med, med å oppdeles etter tematisk endringer i de 

homofile organisasjonenes bevissthet og fokus i arbeidet med HIV/AIDS. Kapittel 2 tar for 

seg de første årene sykdommen ble etablert i verdensanskuelsen til de homofile 

organisasjonene og strekker seg fra 1982 til 1985. Kapittel 3 retter fokus mot arbeidet de 

homofile organisasjonene satt ned i årene 1985 til 1988, samt hvordan de norske 

helsemyndigheter samarbeidet med de homofile organisasjonene. Kapittel 4 strekker seg fra 

1988 til 1991, og fokuserer på hvordan de homofile organisasjonene endret sine 

arbeidsmåter rettet mot HIV/AIDS. Kapitlene er delt opp kronologisk, og forholder seg i 

hovedsak slik løpende. Riktig nok vil de være tematisk inndelt, noe som til tider bryter ut av 

kronologien.  
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Kapittel 2: «Homsepesten» - AIDS kommer til Norge 

I september 1983 lå en mann for døden på Ullevål sykehus i Oslo. Sykdommen AIDS skulle 

kreve sitt første offer i Norge, og det var en 35 år gammel mann fra Larvik som først visnet 

hen. Måneden etter ligger det en annen mann på Rikshospitalet med samme virus i kroppen. 

Viruset har gjort ham blind og immunforsvaret er så svekket at en lungebetennelse tar livet 

av ham. Bomben var sluppet, viruset hadde funnet veien inn i norsk blod og skulle utfordre 

samfunnet både sosialt og politisk. ‘Homsepesten’ som sykdommen blant annet gikk under, 

kom inn i samfunnsdebatten, inn på Stortinget, inn i de norske hjem, på forsidene av avisene 

og ikke minst inn på agendaen til de homofile organisasjonene. For det var nettopp de 

homofile som først havnet i krateret etter bombenedslaget, og alles øyne ble rettet mot 

dem.  

 

Etter de første tilfellene av AIDS i USA i 1981 var det kjent at sykdommen i hovedsak rammet 

homofile menn, og det var også homofile menn som først og i størst antall ble ofre for 

sykdommen her i Norge. Selve diagnosen var en dødsdom, og verken kur eller behandling 

fantes mot AIDS på begynnelsen av 1980-tallet. Norske myndigheter malte selv et bilde av 

epidemien hvor den potensielt kunne utslette hele Norges befolkning, med prognoser helt 

opp til 5 millioner smittede innen år 2000.36 Redselen var derfor stor og kunnskapen 

tilsvarende liten da AIDS-bomben slo ned i Norge. Med tiden skulle det bli mer kunnskap, 

ikke minst som følge av hvordan sykdommen ble håndtert og møtt i de homofile 

organisasjonene. I dette kapittelet undersøker jeg nettopp dette. Hvilket bilde ble malt av 

sykdommen som følge av organisasjonenes tolkning av tilgjengelig kunnskap i årene 1983-

1986? Hvilken rolle spilte de homofile organisasjonene i dette? Og endelig hva gjorde AIDS-

epidemien med den pågående organiseringen for de homofiles sak i Norge? 

 

Ved å se på tidsskrifter og supplere med intervjuer, handlingsplaner og bøker som 

omhandler årene 1983-1986, mener jeg det er mulig å se om HIV/AIDS førte til videre 

splittelser eller som samlende for organisasjonene. Å se på de homofile organisasjonenes 

innhenting, bearbeiding og spredning av informasjon om epidemien gir derfor et unikt 

innblikk i hvordan ny og mer erfaringsbasert kunnskap ble konstruert med utgangspunkt i de 

 
36 Olav André Manum, «I begynnelsen var …,» Positiv, no. 2 (2013). 4 
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homofiles egen situasjon og forståelse av både seg selv og sykdommen. I tillegg gir det meg 

et innblikk i hvordan organisasjonene forholdt seg til annen kunnskap som var i omløp, blant 

annet informasjon gitt av norsk presse, norske helsemyndigheter og enkeltindivider. Endelig 

viser dekningen av AIDS-epidemien i den homofile tidsskriftfaunaen hvordan den nye 

sykdommen, som rammet homofile menn spesielt, utfordret det som jeg i innledningen 

omtalte som den norske homobevegelsen. Spesielt det pågående arbeidet med å samle de 

homofile organisasjonene i et nasjonalt fellesråd ble satt på prøve, et arbeid som i 

utgangspunktet skulle styrke de homofiles synlighet i samfunnet og bygge ned tabuer.  

 

Mitt argument er at uenigheter og splittelser hadde allerede utfordret dette, men epidemien 

førte til nye utfordringer og prosjekter som både samlet og splittet. AIDS var på den ene 

siden et nytt område organisasjonene kunne samle seg rundt, men på den andre siden 

utfordret sykdommen også det pågående arbeidet internt i de homofile organisasjonene. 

Derfor konsentrerer dette kapittelet seg om årene 1982-1986, altså de første og mest usikre 

årene etter bomben smalt i Norge. Det vil si at jeg trekker linjen litt lenger tilbake enn det 

Ketil Slagstad opererer med, som altså har 1983 til 1985 som første fase av AIDS-epidemien i 

Norge. Jeg begynner derimot med et lite tilbakeblikk for å få bedre oversikt over det 

landskapet som fantes av homofile organisasjoner da AIDS-epidemien kom til Norge.   

 

2.1 Landskapet for homofile organisasjoner 

Homofile var ikke tilstede i den norske, eller skandinaviske, offentligheten før ut på 1800-

tallet, og begynte da å komme inn i den offentlige debatt og gjennom straffeforfølgelse. 

Dette forteller ikke at homofile ikke fantes i samfunnet, men at temaet var så sterkt tabulagt 

at det ikke ble snakket om i offentligheten. Synligheten av homofile i samfunnet gjennom 

aktiv organisering og kamp skjedde ikke i betydelig grad før sent ut på 1960-tallet, og 

utvikler seg sterkt ut på 1970-tallet. Om utviklingen i det organiserte homo-Norge fortalte 

tidligere leder av DNF-48, Karen-Christine (Kim) Friele, at «1970-årene var 

avdiagnostiseringen og aksjonenes epoke, mens 80- og 90-årene sto i rettsikkerhetens, 

likeverdets og likestillingens tegn».37 Organisasjonenes arbeid på 70-tallet handlet mye om 

 
37 Karen-Christine Friele, «Med regnbuen som våpen. Fragmenter av norsk homoseksualtet gjennom 50 år 
(2000),» i Norsk tro og tanke : B. 3 : 1940-2000, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen (Oslo: Tano Aschehoug, 2001). 
687 
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paragraf 213 som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn, men også for innføring av 

straffevern for homofile og fjerning av ‘homoseksualitet’ som en sykdomsdiagnose eller 

mental forstyrrelse.38  

 

De nevnte organisasjonene, DNF-48, HBB og AHF var de største organisasjonene for 

homofile da AIDS kom til Norge. Forbundet ble stiftet i 1950 som en underavdeling for den 

danske organisasjonen Forbundet af 1948, og fungerte som en underavdeling frem til 1952. 

Da etablerte de seg som en selvstendig organisasjon under navnet Det Norske Forbundet av 

1948 (DNF-48). DNF-48, med Friele i spissen fra 1966-71, var den viktigste i kampen mot 

straffelovens paragraf 213 som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Paragrafen ble 

omsider avskaffet i 1972. I årene som fulgte poppet det opp andre organisasjoner som 

Lesbisk bevegelse og Åpen kirkegruppe, i henholdsvis 1975 og 1976. Den viktigste dannelsen 

etter DNF-48 er riktig nok Fellesrådet for homofile og lesbiske organisasjoner i Norge (FHO) i 

1979. Dette var et resultat av uenigheter, splittelser og interne konflikter i DNF-48 som førte 

til at bevegelsen splittet seg i nye og lokale organisasjoner.39 Disse organisasjonene gikk i 

1979 sammen om å danne interesseorganisasjonen FHO. Det vil si at forut for epidemiens 

inntog i Norge eksisterte det allerede en splittet homobevegelse, i all hovedsak i to fronter 

med DNF-48 og FHO.  

 

Organisasjonene som var medlem av FHO bestod av mer radikale grupperinger som var 

uenige i DNF-48 sin tilbakeholdne politikk og som derfor grunnla utbryterorganisasjoner som 

Soperligaen i 1977 og nevnte Lesbisk bevegelse.40 Homofil bevegelse i Bergen og 

Arbeidsgrupper for homofil frigjøring var noen av disse nye og lokale organisasjonene og er 

to av aktørene i denne oppgaven. FHO hadde derfor organisasjonsmedlemmer som ønsket 

en mer åpen og radikal måte å fremme homofile i samfunnet. Dette ble gjort blant annet 

gjennom bruk av ironi og humor, noe som ikke falt i god jord hos de mer konservative 

kretsene i homobevegelsen i hovedsak konsentrert i DNF-48.41 Mange medlemmer fra 

Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) (AKP(M-l)) ble også deltagende 

medlemmer i DNF-48 utover 1970-tallet, og partiet stilte seg sterkt imot opprettelsen av 

 
38 Johansen, Skeive linjer i norsk historie : frå norrøn tid til i dag.. 
39 Jonas Rein Seehuus, Rødt, hvitt og skrått  (Oslo: NRK, 2009). 122 
40 Ibid. 108 
41 Ibid. 
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AHF. Blant annet vist gjennom et vedtak fra landsstyret i 1978 som fortalte at «Medlemskap 

i AHF er uforenlig med medlemskap i Det Norske Forbundet av 1948».42 Opplevelsen fra 

medlemmer i AHF om at DNF-48 var blitt for alvorstunge og konservative var et vedvarende 

grunnlag for videre interne strider også i årene som kom. Alle disse organisasjonene, med 

fler, danner grunnlaget for det som i ettertid blir kalt for homobevegelsen eller det som i 

ettertid kjent som LHBT-bevegelsen. 

 

Landskapet de homofile organisasjonene befant seg i på starten av 1980-tallet var noe 

roligere, da mange av kampsakene nevnt ovenfor var vunnet. Kampen for aksept og likeverd 

var riktig nok ikke over, selv om mer rettslige seire var vunnet, så sto kampen ut mot 

samfunnet like sterkt. Den homofile mann og lesbiske kvinne eksisterte utenfor 

samfunnsnormen, og diskriminering og stigmatisering rettet mot minoritetsgruppen var 

fortsatt sterkt til stede. Det var nettopp i dette landskapet bomben falt.  

 

2.2 ‘Homsepesten’ – eller hva skal sykdommen hete? 

Den nye sykdommen ble fort døpt Gay-Related Immune Deficiency Syndrome (GRID) etter at 

de første tilfellene ble funnet blant homofile menn i USA.43 Etter det ble klart at også andre 

kunne bli smittet av HIV-viruset, spesielt andre grupper som utvekslet blod. Dette var særlig 

sprøytenarkomane og prostituerte, noe som bidro til at sykdommen snart ble omdøpt til 

Acquired Immunodeficiency Syndrome, eller AIDS.44 Selv om sykdommen fikk et nytt navn 

klarte man ikke helt å løsrive seg fra relasjonen mellom sykdommen og homofile. Dette vises 

blant annet ved at sykdommen også fikk tilnavnet Gay Plague eller Gay Cancer.45 

 

Også her til lands ble lignende termer brukt, blant annet ‘homsekreften’ eller 

‘homsepesten’. ‘Homsekreften’, eller kaposis sarcoma, ble i starten forsøkt forklart gjennom 

ulike teorier om hvorfor sykdommen i hovedsak smittet homofile menn. Denne formen for 

forklaring finner man også i tidsskriftene til de homofile organisasjonene i Norge på 

begynnelsen av 1980-tallet. I tredjeutgaven av Løvetann fra 1982 utgitt av AHF. Men også i 

 
42 Ibid. 116 
43 Tony Barnett og Alan Whiteside, Aids in the twenty-first century : disease and globalization, 2nd ed. utg. 
(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006). 30 
44 Ibid. 
45Spencer, Homosexuality : a history; ibid. 
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de andre tidsskriftene fra DNF-48 og HBB utover 1983, ble sykdommen søkt forklart ut fra de 

homofiles livsstil og seksuelle praksiser. Spesielt det at homofile hadde mange ulike 

seksualpartnere ble vektlagt, samt at benyttelse av medisiner til behandling av 

kjønnssykdommer var utbredt. I tillegg pekte man på genetisk faktor, men kanskje mest 

homofiles bruk av kjemikalier for økt nytelse av sex, som poppers, ble i Løvetann utpekt som 

mulig forklaring på utbredelsen av sykdommen blant homofile menn.46 I Fritt Fram ser man 

tendenser på at også mange av disse årsakene ble brukt som forklaring for sykdommens 

spredning. Bydelslege i Oslo, Georg Petersen, fortalte i et intervju med tidsskriftet at ting 

man kan gjøre for å unngå AIDS er å blant annet «unngå anonym sex. Ha færre sex-partnere, 

og heller mer sex med hver. Bruk ikke poppers, det er bl.a. kreft-fremkallende».47 Alle disse 

teoriene hadde én ting til felles, nemlig at de handlet om homofile menns seksualliv. Dette 

falt ikke i god jord hos mange av de homofile, også i Norge. For de homofile organisasjonene 

ble det spesielt utfordrende ettersom alle piler pekte mot de homofiles seksuelle praksiser 

når AIDS-sykdommen skulle forklares.  

 

Fra 1960-, gjennom 70- og ut på 80-tallet hadde homofile kjempet for den seksuelle 

revolusjonen og en sterk frigjøringskamp startet blant annet av opptøyene i New York City i 

1969. Den betyr at den homofile mann hadde akkurat kommet et steg videre på veien på å 

frigjøre seg selv da AIDS-bomben slo ned. At noen da skulle fortelle hvordan man skulle ha 

sex, med tanke på å redusere omfanget av den nye sykdommen, ble derfor møtt med 

motstand. Sykepleieren Calle Almedal, en av de som var med på å starte Helseutvalget for 

homofile i 1983, fortalte i 2014 om en hendelse på det første møtet som fant sted om AIDS 

på Metropol i Oslo. Møtet ble organisert i regi av legen Georg Petersen som hadde tatt med 

seg informasjon om sykdommen fra studieopphold i New York hvorpå en mann hadde reist 

seg opp og ropt «jeg skal ikke la en jævla sykepleier fortelle meg hvordan jeg skal knulle!».48 

Selv var Almedal sykepleier og en av de som satte ned stor innsats for opplysning og 

forebyggende arbeid med AIDS i Norge tidlig på 80-tallet.49 Axel Horn, en av de som også var 

tilstede på samme møte, har forklart at «til å begynne med trodde vi det hele var heterofil, 

 
46 Jan Kjernsmo, «Hepatitt B : «Homsekreft» og Poppers,» Løvetann, no. 3 (1982). 
47 Svein Engelstad, «Syk uten å vite det,» Fritt Fram, no. 2 (1984). 18 
48 Calle Almedal fortalte dette i et intervju i forbindelse med livsminneprosjektet til Skeivt Arkiv. Publisert på 
Skeiv Arkiv sine nettsider 31.05.2018. https://skeivtarkiv.no/film-om-hivaids-kampen 
49 «Calle Almedal er død,», (2018). https://www.hivnorge.no/nyheter/calle-almedal-er-dod/ 
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antihomoseksuell propaganda».50 Dette viser at en del av aktørene i perioden forstod 

sykdommen mer som en trussel fra ‘de heterofile’, og prosessen med fortolkning om deres 

egen livsanskuelse var godt i gang fra første stund. Den var ukjent for de norske homofile, 

men alvoret omkring sykdommen skulle vise seg å endre seg. Noen visnet hen tidlig 80-

tallet, men var ikke før ut på midten av 80-tallet at folk begynte «å dø som fluer».51 

 

Helseutvalget for homofile ble etablert i 1983 av legen Georg Petersen og sykepleieren Calle 

Almedal.52 De to hadde vært i USA og med egne øyne fått sett og erfart hvordan sykdommen 

rammet de homofile miljøene der, og de tok med seg disse erfaringene hjem til Norge og inn 

i Helseutvalgets arbeid. Oppgaven deres var blant annet å fungere som et mellomledd 

mellom myndighetene og de homofile organisasjonene. Henmo beskriver denne oppgaven 

som «helt sentrale å legitimere myndighetenes forebyggende tiltak overfor den 

marginaliserte gruppa som homofile fremdeles utgjorde på dette tidspunktet, og utvalget 

sørget for å synliggjøre homofile og lesbiske som ressurssterke, ansvarsfulle og 

samarbeidsvillige mennesker.»53 Som vi tidligere har sett var ikke myndighetenes tiltak 

rettet mot homofile alltid like godt mottatt, og det var derfor et særdeles viktig arbeid 

Helseutvalget gjorde. Helseutvalget var sterkt til stede i samtlige av de homofile 

tidsskriftene, som Løvetann, Frimerket og Fritt Fram både med opplysningskampanjer, som 

skribenter og gjennom å arrangere møter knyttet til AIDS som ble opplyst om i tidsskriftene. 

Utvalget var også et tydelig eksempel på et fornyet samarbeid mellom ulike homofile 

organisasjoner. Initiativet til opprettelsen ble tatt av Det Norske Forbundet av 1948 (DNF-48) 

og Fellesrådet for homofile organisasjoner (FHO).54 Som nevnt innledningsvis ble FHO 

etablert i 1979 på bakgrunn av splittelser i DNF-48. Men bare få år etterpå fant de to 

organisasjonene altså sammen i det nye Helseutvalget for homofile som følge av den nye 

epidemien. Det viser at tross sterke interne uenigheter og splid var AIDS et område som 

rammet alle sider av de homofile organisasjonene. I en sånn situasjon var det derfor viktig å 

kunne sette uenigheter til side for å skape et felles satsingsområde for arbeid med den 

 
50 Seehuus, Rødt, hvitt og skrått. 153 
51 Ibid. 153 
52 Manum, Kjærlighet, kunnskap og kondom : den hivpolitiske kampen i Norge. 31 
53 Ibid. 31 
54 Seehuus, Rødt, hvitt og skrått. 153 
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utsatte gruppen homofile menn. Samtidig var det lenge store uenigheter, blant annet 

eksplisitt formidlet i tidsskriftene, om AIDS-sykdommens årsaker. 

 

Grunnlaget for et arbeid rettet inn mot homohelse var ikke et helt nytt fenomen. Det var 

allerede etablerte kretser med blant annet Rådgivningstjenesten for homofile ved Oslo 

Helseråd som ble opprettet i 1977. Behovet for egne helsetjenester for homofile var grunnet 

i mangel på kunnskap fra leger om homofili og tydelige konservative holdninger knyttet opp 

mot homofobi.55 Det helsemessige perspektivet ble svært viktig i den tidlige delen av 

sykdommen i Norge, og internasjonalt, og er nok det området tidsskriftene vier mest 

oppmerksomhet. Noen kunne ha vanskeligheter med å være åpen for legen sin om å være 

homofil, men i Løvetann ble det skrevet at «du må fortelle legen at du er homofil. Legen har 

taushetsplikt, og blir ikke sjokkert over å ha en homofil pasient.»56 Det var viktig å skape en 

trygghet rundt det å være åpen om sin legning og helsetilstand for legen, og da særlig når 

homofile ble utpekt som den største risikogruppen. 

 

AIDS er ikke sykdommen, AIDS er ifølge Susan Sontag navnet på en medisinsk kondisjon hvor 

konsekvensene er at du kan få andre sykdommer og infeksjoner.57 Sontag forteller videre at 

ingen pasient har AIDS i sin helhet, i den forstand at ingen har alt som AIDS totalt kan 

være.58 Nettopp dette har nok vært en stor bidragsyter også til redsel og forvirring omkring 

AIDS, da så mange ulike symptomer kan peke inn mot det. Som tidligere nevnt beskrev man 

en krefttype som het Kaposis sarcoma som grunnen til dødsfall blant homofile menn i San 

Fransisco. De første ofrene i Norge døde ikke som en følge av sykdommen AIDS, men av 

opportunistiske sykdommer som lungebetennelse. HIV er viruset, mens AIDS er tilstanden. 

Løvetann presenterte blant annet symptomer som de mente kunne være AIDS, men ikke 

nødvendigvis trengte å være det. Blant disse er uventet vekttap langvarig feber, hovne 

lymfeknuter, langvarig diaré, nattesvette og/eller rosa eller røde flekker på huden.59 Et virvar 

av symptomer i et skremmende landskap av uvisshet og frykt. 

 

 
55 Ketil Slagstad, «Homoaktivisme før AIDS,» Tidsskriftet : Den Norske Legeforening (2019). 
56 Georg Petersen og Lars Helge Frivold, «Egen helsetjeneste for homofile menn?,» Løvetann, no. 2 (1983). 17 
57 Susan Sontag, Illness as metaphor ; and AIDS and its metaphors  (London: Penguin Books, 1991); ibid. 16 
58 Ibid. 21 
59 Petersen og Frivold, «Egen helsetjeneste for homofile menn?,». 17 
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I starten ble det i de homofile tidsskriftene kun fremsatt teorier om hvorfor sykdommen 

rammet homofile. En av disse teoriene var at homofile hadde et stort antall seksuelle 

partnere, noe som i seg selv var med på å spre sykdommen og gi stadig nye ofre. Mye av 

informasjonsarbeidet til de homofile organisasjonene i Norge fra 1983 handlet derfor om å 

påpeke at det ikke var noen konkret kobling mellom sykdommen og homofili. Mens 

sykdommen i andre fora gikk under betegnelser som ‘homsekreft’ og ‘homsepest’ baserte 

altså informasjonsflyten i de homofile organisasjonenes tidsskrifter seg mye på 

brannslukkingsarbeid for å motbevise at denne sykdommen var en såkalt homo-sykdom. 

HBB, eller Homofil bevegelse i Bergen, var raskt på banen med å hente inn medisinsk 

ekspertise for å forstå nettopp hva denne sykdommen kunne bety for de homofiles 

rettigheter og rettighetskamp. Den 9. september 1983 arrangerte organisasjonen et møte i 

Bergen med dr. Ron Bayer, en forsker fra USA, med tema «Ron Bayer: AIDS: Crisis in the Gay 

Community, Threat to Gay Rights?».60 I dette møtet ble oppmerksomheten rettet mot 

hvordan sykdommen spilte inn på de homofiles politiske og sosiale kamp fremfor på 

smittemåter. Redaksjonen i Frimerket fortalte i neste nummer blant annet at «som ikke-

medisiner var han ikke særlig opptatt av årsakene til AIDS, eller eventuelle 

behandlingsmåter. Derimot redegjorde han for hvordan sykdommen har gitt «Moral 

Majority» bevegelsen ny vind i seilene».61 Moral Majority var en organisasjon i USA som 

arbeidet med sterkt konservative og kristen-moralske politiske saker, blant annet ved å 

kjempe mot homofiles rettigheter.62 Det ble vist til at sykdommens årsakshypoteser også 

hadde en homopolitisk side gjennom hvordan heterofile kunne bruke sykdommen mot 

homofile. Organisasjonene så altså at sykdommen kunne bli en fare også for det 

homopolitiske arbeidet i Norge, slik det hadde vært redsel for i USA. Frimerket angriper 

videre DNF-48 for deres fokus på smittefare når det kommer til informasjonsarbeid, og at 

dette «nører opp under hysteriet blant homofile selv, som ellers».63  

 

 
60 «AIDS : Krise for kampen?,», Frimerket, no. 3 (1983). 5 
61 JMN, «Møte med Ron Bayer : AIDS og the stigma of bad blood,» ibid., no. 4. 15. Som ikke-medisiner vises det 
i Løvetann nr. 3 1983 til at Ron Bayer er ansatt ved The Hastings Center i New York, en forskningsinstitusjon for 
medisinsk-etiske spørsmål. 
62 Ida Jahr, «Moral Majority,»,  Store Norske Leksikon (2018), https://snl.no/Moral_Majority.  
63 JMN, «Møte med Ron Bayer : AIDS og the stigma of bad blood,».16 
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Der hvor organisasjonene klarte å samle seg om å etablere Helseutvalget ba det fortsatt på 

uenigheter og splid i arbeidet de selv gjorde. Fritt Fram viser også til at organisasjonene så 

på seg selv som viktige aktører i møte med sykdommen, og forteller at «informasjon om 

AIDS og andre helsespørsmål kan du få ved henvendelse til de homofile organisasjonene 

eller til Rådgivningstjenesten ved Oslo Helseråd».64 Gjennom å henvise til homofile 

organisasjoner og en rådgivningstjeneste direkte rettet mot homofile viser at opplevelsen av 

mangel på kunnskap hos den generelle helsetjenesten var sterk. Redaksjonen i Løvetann 

påpeker selv at «kunnskap er den viktigste forutsetningen for å unngå å få eller spre AIDS, og 

for den saks skyld en forutsetning for å unngå panikk».65 Nettopp dette arbeidet med 

opplysning var det organisasjonene satt som sitt store satsningsområde for å få bukt på 

sykdommen.  

 

2.3 Opplysning som organisasjonsstrategi 

Sykdommen hadde altså funnet veien inn til Norge, men ikke i den grad som den hadde i 

USA hvor den allerede hadde krevd over 550 liv på begynnelsen av 1980-tallet. Det var lite 

man visste om hvordan omfanget av sykdommen ville bli i Norge, så lærdommen man kunne 

hente inn fra USA var svært viktig i det tidlige arbeidet. Måten man kunne forstå epidemien 

på var å hente inn informasjon fra andre rammede områder for så å omtolke og forme 

kunnskapen over til det norske landskapet. Situasjonsfortolkningen som foregikk her var 

preget av mangel på kunnskap om den norske situasjonen, og blir derfor preget av bildet 

som har blitt skapt i USA. Situasjonen i USA og andre vestlige land hadde gitt kunnskap om at 

det i all hovedsak var homofile menn – i tillegg til prostituerte og sprøytenarkomane – som 

var spesielt utsatt for smitte. Da det var kjent at sykdommen hadde nådd Norge oppstod det 

raskt en reaksjon og respons fra den norske homobevegelsen, og samfunnet som sådan. De 

allerede etablerte kretsene av homobevegelsen, samt de som senere skulle etableres, påtok 

seg ansvaret for både opplysning, forebyggende arbeid, støtte til smittede og la i hovedsak 

grunnlaget for hvordan møtet med sykdommen utviklet seg over de første tiårene. Det var 

ikke nødvendigvis en enkel oppgave å ta på seg, da straffelovens paragraf 213, som 

kriminaliserte seksuell omgang mellom menn, hadde blitt opphevet kun 11 år tidligere. 

 
64 Engelstad, «Syk uten å vite det,».18 
65 Lars Helge Frivold, «Nesten alt om AIDS,» Løvetann, no. 3 (1985). 45 
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Mange homofile opplevde at diskrimineringen av dem trappet opp etter at den offentlige 

oppmerksomheten om HIV/AIDS økte. I utgave nummer nr. 3 i 1983 gikk redaksjonen i 

Frimerket til angrep på blant annet norsk presse, henholdsvis Dagbladet og VG. 

Innvendingen deres gikk ut på at disse avisene fremstilte homofile menn som uansvarlige og 

promiskuøse individer, noe som viser at de forfektet et perspektiv på AIDS-sykdommen sett 

fra den heterofile manns standpunkt og erfaringsverden. Det ble utviklet en oppfatning om 

at norsk presse sto mot den homofile mann ut fra argumentene om at avismediene kun viste 

én side av epidemien og ved å sette de homofile i et dårlig lys som uansvarlige. Det virker 

som om personen som skrev dette har opplevd situasjonen som at mediene fremstilte AIDS 

som en homosykdom de heterofile måtte passe seg for. Det var ikke store tall av smittede 

blant heterofile i den første perioden, men senere skulle også blødere, prostituerte og særlig 

sprøytenarkomane også bli omtalt som risikogrupper. Det ble riktig nok ikke angrepet for at 

informasjonen som ble gitt i mediene var feilaktig, men at det var utelatelsen av den 

homofile manns synspunkt og møte med sykdommen. Blant annet står det: «det er ikke det 

at det er feil det som skrives, men det er utelatelsen av alt som ikke blir sagt som er det 

skandaløse».66 Med det understreker Frimerket hvordan det er den homofile mann som har 

vært den viktigste ressurspersonen i arbeidet med AIDS, men at norsk presse kun velger å 

fokusere på smittefare og hvordan denne ‘homosykdommen’ også kan være en trussel for 

heterofile. Situasjonsforståelsen kan her bli forstått som at arbeidet som det organiserte 

homo-Norge arbeider med for opplysning og informasjon forsvinner i norsk presse under 

oppmerksomheten de retter mot sykdommens smittefare. Fokuset på smittefare vises blant 

annet i dette utdraget: 

 

Vi får ingen informasjon om hvordan homofile takler sykdommen, både når det 

gjelder de medisinske og de psykologiske sider. Vi får ingen analyse av den 

stigmatisering som homofile nå som gruppe utsettes for, vi får ingen analyse av 

hvordan denne sykdommen blir brukt til å mistenkeliggjøre homofile. Det eneste vi 

får høre er hvor farlig sykdommen er, og at den muligens også (tenk det) kan angripe 

heterofile.67 

 

 
66 Reidar, «AIDS : Hva sier pressen?,» Frimerket, no. 3 (1983). 7 
67 Ibid.6 
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Brannslukningarbeidet var godt i gang. De homofile organisasjonene måtte i sin 

informasjonsflyt forsøke å dempe det økende fokuset i norsk offentlighet omkring 

smittefare. Smittefare i den forstand hvor sykdommen nærmest ‘tilhørte’ homofile, men 

kunne også utsette den heterofile for fare. Målet ble derfor ikke bare å drive med 

informasjonsarbeid ovenfor sine medlemmer, men også i konflikt med det de opplevde som 

feil fokus i norsk presse sine artikler. Det er ikke bare Frimerket som påpeker norsk presse 

sitt valgte perspektiv på sykdommen, og er en tendens som tydeligvis fortsetter utover 80-

tallet. Fritt Fram skrev i en artikkel fra 1987 om et faktum som gjaldt de fleste land som var 

preget av AIDS at «utviklingen av AIDS har forårsaket en hurtig helomvending når det gjelder 

mange av de framskritt som har funnet sted i folks holdninger de siste tiårene, og et 

uansvarlig media har ikke hjulpet på denne situasjonen».68 

 

Frimerket viste også til konkrete eksempler av det redaksjonen mente var stigmatisering av 

homofile, knyttet til det å gi blod. Det ble referert til et oppslag i Dagbladet fra 11. juli 1983 

som omtalte et skriv fra Helsedirektoratet med beskjed om at homofile og bifile menn med 

mange partnere må avstå fra å gi blod. Som det står, «her stigmatiseres for det første 

homofile av Helsedirektoratet som en gruppe som er farlige for heterofile».69 Frimerket 

‘framet’ her en opplevelse av et ‘oss’ og ‘dem’, altså de heterofile og de homofile, iscenesatt 

av majoritetsbefolkningens medier. Dette ble også understreket i avslutningen av artikkelen 

hvor det ble påstått at massemediene publiserte «meget usikre nyheter, som bare er egnet 

til å stigmatisere homofile?».70 

 

Redaksjonen i Frimerket var relativt nådeløse i sin situasjonsforståelse og tolkning av 

massemedienes oppslag om AIDS, og fremstilte i 1983 det som at sykdommen ble benyttet 

for å angripe homofiles livsstil. Dette bidro etter deres mening til å stigmatisere og 

diskriminere den homofile gruppen. Oppmerksomheten i denne tidlige utgaven av 

tidsskriftet til organisasjonen Homofil bevegelse i Bergen er altså ikke stor informasjonsflyt 

om sykdommen, men heller på hvordan sykdommen fører til, eller brukes som unnskyldning 

til fortsatt stigmatisering av homofile mennesker. Robert D. Benford og David A. Snow 

 
68 Mark Baddeley et al., «…fremdeles langt igjen,» Fritt Fram, no. 4 (1987). 15 
69 Reidar, «AIDS : Hva sier pressen?,».7 
70 Ibid. 8 
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påpeker at en av bakgrunnene for å skape en sosial bevegelse er at det er noe klageverdig til 

stede som mobiliserer noen til å handle.71 Det er ikke tilstrekkelig at det er momenter å 

klage på, men disse elementene må fortolkes av gruppen eller individet som urettferdige. 

Informasjonen som er blitt fortolket må også bli forstått i lys av at situasjonen er urettferdig 

og konstruert av andre, og vil derfor være noe foranderlig. Denne tolkningen av materialet 

eller situasjonen må så bli en fremstilling eller fortelling som deles og oppleves av mange 

individer i et fellesskap for å skape en sosial bevegelse. En kan derfor se på Frimerket sin 

fortolkning av massemedienes og Helsedirektoratets stigmatisering av homofile som en 

forstått urettferdig og foranderlig situasjon, og ‘framer’ her et grunnlag for ‘kamp’ mot 

denne prosessen og stigmatiseringen. Evnen til en slik situasjonsforståelse av homofile 

kommer ifølge Kim Friele fra blant annet opptøyene på baren Stonewall i New York i 1969 

hvor hun forteller at en ny bevissthet blant de homofile ble skapt:  

 

Homser og lesber var kollektivt undertrykt, ikke individuelt forstyrret! Denne 

erkjennelsen omgjorde fortidens underdanige og kuede til verbale rebeller i kamp for 

en fremtid fri for skyld, skam og frykt. Denne mentale reisningen skapte en svimlende 

følelse av egenverd og stolthet.72 

 

Dette viser også til viktigheten av mange homofiles forståelse som en del av en internasjonal 

bevegelse. Det å hente kunnskap, forståelse og inspirasjon fra andre lands homokamp var et 

ledd vi ser også ble ført inn i AIDS-kampen. Spesielt ble det ofte referert til situasjonen i USA 

i tidsskriftene i Norge i de tidlige årene. Riktig nok er det ikke kun USA organisasjonene ser, 

men er også oppmerksomme på situasjonene i andre Europeiske land. Blant annet skrev Fritt 

Fram i ettertid om de positive virkningene sykdommen førte med seg i Øst-europeiske land 

hvor det var blitt et økt fokus på homofiles levekår.73 Fokuset var ikke bare på Øst-Europa, 

men inkluderte også informasjon om andre europeiske land som Frankrike og Storbritannia. 

Dette er noe sykdommen også fører til i Norge, hvor et økt fokus mot homofiles livssituasjon 

oppstår i norsk presse og offentlighet, både i negativ og positiv forstand.  

 

 
71 Benford og Snow, «Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment,». 
72 Friele, «Med regnbuen som våpen. Fragmenter av norsk homoseksualtet gjennom 50 år (2000),». 687 
73 Baddeley et al., «…fremdeles langt igjen,». 
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2.4 Paulus’ brev til romerne 1:24-27 

Den første i Norge som ga AIDS et ansikt var Henki Hauge Karlsen som kom ut som HIV-

positiv i 1986. Det vil si at de tre første årene sykdommen ble omtalt i norsk offentlighet var 

det ingen ansikt å plassere på sykdommen. Ifølge Arve Juritzen, som skrev biografi om Henki, 

var sykdommen i starten noe fremmed, noe som bare skjedde i Amerika og ble beskrevet 

gjennom medisinske termer, og noe som rammet allerede utstøtte minoritetsgrupper i 

samfunnet.74 Der hvor skillet mellom et «oss» og et «dem» hadde gått mellom den 

heterofile og den homofile bidro sykdommen til at dette skillet økte. Opplevelsen var at 

viruset rammet bare de som ikke var en del av majoritetsbefolkningen, og gjennom dette var 

det mulig å fremme teorier om at det var selve Guds straff mot de promiskuøse individene. 

Paulus’ brev til romerne 1:24-27 slutter slik: «Menn drev utukt med menn, og de måtte selv 

ta straffen for sin villfarelse».75 Situasjonsforståelsen og tolkningen av kunnskap for 

organisasjonene hadde et grunnlag for forståelse også ut ifra andre majoritetskretsers egen 

framing, som religiøse kretser og politiske partier.  

 

Det å gi sykdommer og epidemier metaforiske tolkninger er blitt gjort tidligere, og AIDS var 

ikke noe unntak her. Blant annet ble sykdommen sett på som en straff for homofile menns 

promiskuøse livsstil, samfunnets gryende aksept for homofile og retningen samfunnet 

generelt beveget seg i. Mange benyttet sykdommen som en måte å øke diskriminering 

ovenfor homofile, både gjennom å holde seg passive til sykdommens utvikling, og gjennom 

politiske uttalelser og forslag som å internere HIV-positive på Bjørnøya eller tvangstatovere 

dem i lysken.76 Løvetann gikk i 1986 hardt ut mot foreslåtte tvangstiltak hvor de skrev at 

«ethvert tvangstiltak og enhver trussel om straff vil hindre kontakt og påvirkningsmulighet i 

forhold til risikogruppene».77 De setter opplysningsarbeid som det viktigste arbeidet for å få 

bukt på sykdommen, fremfor foreslåtte tvangstiltak. Dette ble gjort med utgangspunkt i at 

den største gruppen av de rammet av sykdommen var homofile, eller MSM. Fritt Fram viste i 

1984 til en undersøkelse utført av Scan-Fact etter ønske av DNF-48 om menneskers aksept 

 
74 Dette fortalte Arve Juritzen i serien «Tidsvitne» fra NRK i episode 4 «Henki». Episoden er tilgjengelig på 
https://tv.nrk.no/serie/tidsvitne/sesong/1/episode/4/avspiller 
75 Rom 1:24-27. Paulus’ brev til romerne 
76 Manum, Kjærlighet, kunnskap og kondom : den hivpolitiske kampen i Norge. 
77 «Homofile og AIDS – Handlingsplan,», Løvetann, no. 3 (1986). 30 
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av homofile.78 Undersøkelsen var utført i november 1983 og totalt 981 personer over 15 år 

deltok. Funnene i denne undersøkelsen viste i en positiv retning hvor ved sammenligning 

med tidligere undersøkelser kunne man se en prosentvis økning av toleransen. Der hvor 

tallene ikke var like høye var blant religiøse mennesker, spesielt aktive kristne, som det 

fortelles om.79  

 

Fortolkningen av et «oss» og «dem» i det norske samfunnet der skillet gikk mellom den 

homofile og den heterofile. Dette perspektivet hadde eksistert siden homobevegelsen 

startet å etablere seg smått i Norge på 50-tallet, men avtok ikke i situasjonsforståelse under 

epidemien. Først var epidemien sett på som et påfunnet angrep av den heterofile majoritet i 

samfunnet mot den homofile minoritet. Etterhvert utviklet det seg bort fra dette og over i 

sfæren at sykdommen var virkelig, men at heterofiles passitivitet og mangel på handling var 

mye på bakgrunn av ofrenes legning.  

 

«AIDS er en sykdom som ikke tar hensyn til seksuell legning», slik startet artikkelen «AIDS – 

Åttiåras største utfordring for homofile menn (og andre)» i Løvetanns andre utgivelse i 

1983.80 Lars Helge Frivold har her gjort et intervju med bydelslege i Oslo, Georg Petersen, 

som har vært på AIDS-kongress i USA. Sykdommen ble her presentert som en trussel og 

utfordring mot hele befolkningen, men spesielt knyttet opp mot homofile menn og deres 

organisasjoner. Påstandene som ble fremmet her var gjenganger i mye av litteratur om de 

første årene med AIDS. Epidemien ble i denne tidlige fasen sett på som en kjempestor 

utfordring for den generelle homobevegelsen.81 Dødstallene, stigmatisering, diskriminering, 

utestengelse og passitivitet ovenfor epidemien fra aktører som staten og 

majoritetsbefolkningen var noe som gikk igjen i de homofiles egen situasjonsforståelse. På 

den andre siden førte økt oppmerksomheten omkring homofiles liv og levesett ifølge den 

amerikanske statsviteren Stephen M. Engel til at den generelle ‘homokampen’ kunne 

kjempes på en mye sterkere og bredere måte enn tidligere. I tillegg økte drivet og ønsket om 

 
78Arne Walderhaug, «Bred folkelig støtte,» Fritt Fram, no. 1 (1984). 10 
79 Ibid. 
80 Lars Helge Frivold, «AIDS – Åttiåras største utfordring for homofile menn (og andre),» Løvetann, no. 2 (1983). 
16 
81 Engel et al., The Unfinished Revolution: Social Movement Theory and the Gay and Lesbian Movement. 47 
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å organisere seg innenfor de homofile organisasjonene.82 Staten og pressen var interessert i 

å få inn perspektivene som var knyttet til homofile organisasjoner, der hvor en både kunne 

fremme AIDS og andre viktige kampsaker. Engel er så tydelig i dette perspektivet at han 

påstår at LHBT-bevegelsen ikke hadde kunnet mobilisere og organisere seg til en så seriøs 

aktør som det ble hadde det ikke vært for epidemien.83 Begge sidene av mynten veide like 

tungt, og fokuset som lå innad i organisasjonene baserte seg mye på å bruke den negative 

siden for å øke kampviljen og for å se at det er viktig å benytte mulighetene som fantes på 

den positive siden også.  

 

Der hvor Frimerket var raskt på banen med å komme med informasjon om AIDS, ser det også 

ut til at de bagatelliserte sykdommen noe og rettet i hovedsak oppmerksomheten mot at 

hysteriet var et større problem enn det selve sykdommen var. Ettersom de var kanskje det 

første tidsskriftet blant de homofile organisasjonene i Norge som rettet oppmerksomheten 

mot HIV/AIDS la de i en viss grad også linjen for informasjonen som kom ut. Spesielt gjaldt 

det for de organiserte homofile i Bergen. Løvetann på sin side var nølende, og Fritt Fram 

skrev ikke om HIV/AIDS før i 1985. Likevel valgte de en annen linje enn den Frimerket hadde 

valgt. Frimerket skrev i 1983 om både de samfunnsmessige utfordringer som kunne komme 

for homofile organisasjoner på bakgrunn av AIDS, men avskrev ikke alvorlighetsgraden av 

smittsomhet og alvorlighet som Løvetann var raske til å gjøre.  

 

2.5 «Angår AIDS lesbiske?» 

Epidemien førte også til at den promiskuøse livsstilen homofile tidligere hadde levd, blant 

annet beskrevet som «pissoar- og parkkultur» av Karin Enderud under landskonferansen 

«Homofile og AIDS» av Helseutvalget i 1986 under spørsmålet «Angår AIDS lesbiske?».84 Alle 

tidligere nevnte organisasjoner er ikke ene og alene for homofile menn, men er 

organisasjoner som omfatter også lesbiske. Det er derfor viktig å se på perspektivet som blir 

fremmet av lesbiske kvinner i organisasjonene under epidemien. Foredraget av Enderud er 

et godt eksempel hvor et tydelig perspektiv rettet mot dette kommer frem. I Løvetann sto 

det blant annet allerede i 1983 kritikk rettet mot park-sex, og fortalte blant annet at 

 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 «Angår AIDS lesbiske? Karin Enderuds foredrag på landskonferansen om AIDS 9.-11. mai,», Løvetann, no. 3 
(1986). 33 
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«redaksjonen har tidligere vist at vi er kritiske til den delen av homofile menns seksualliv. 

Noen homofile menn liker ikke at vi har tatt opp til debatt deres seksualpraksis. Særlig ikke 

at lesbiske har blandet seg inn».85 Alle angrep på homofile menns seksualvaner ble møtt 

med sterk motstand, men særlig hvis disse uttalelsene kom fra personer som ikke 

identifiserte seg som homofil mann, da heterofile og lesbiske i størst grad. Tidsskriftene 

fremsto i noen grad samstemte i deler av situasjonsforståelsen og fortolkningen da det kom 

til majoritetsbefolkningen og medienes dekning av homofile og AIDS. Løvetann viste til dette 

blant annet i «Lederen – den homofile mann, hvem er han?»: 

 

«I 1983 er den homofile mann, etter dagavisene å dømme, en mann med hyppige, 

anonyme, seksuelle forbindelser, og etter all sannsynlighet får han AIDS før eller 

siden. Igjen må vi opp på barrikadene for å forklare, informere. Til en viss grad ser det 

altså ut som fordommene og uvitenheten styrer vårt homopolitiske engasjement.»86 

 

Den måten å tolke situasjonen på var gjeldende for de fleste homofile organisasjonene i 

særlig de første årene hvor AIDS ble kjent i Norge. Bruken av ‘igjen’ viser til et tilbakefall i 

homopolitisk kamp. Nemlig gjennom at det arbeidet man hadde drevet med og de kampene 

man hadde kjempet gjennom forut for AIDS i noen grad forsvant, og man måtte igjen opp på 

barrikadene for å spre informasjon. Ikke bare informasjon om den reelle trusselen AIDS var 

for homofile, men også koblingen mellom den homofile mann og sykdommen. Løvetann 

viser her altså til at det ofte ble satt et likhetstegn mellom homofili og AIDS i epidemiens 

første år.  

 

Den splid og uenigheter som kom som en følge av AIDS blant homofile organisasjoner var 

ikke bare uenigheter av valg av informasjonsformidling og strategier, men oppstod også 

internt i organisasjonene. Dette både blant organiserte homofile menn, men kanskje i større 

grad mellom organiserte homofile menn og lesbiske kvinner. Som daværende daglig leder av 

AHF, Kirsten Frigstad, uttalte i Løvetann så påvirket AIDS også lesbiske kvinner. Det påvirket 

på den måten at politiske- og kristenkonservative kretser benyttet sykdommen politisk mot 

 
85 «Kjære leser,», Løvetann, no. 4 (1983). 2 
86 «Den homofile mann, hvem er han?,», Løvetann, no. 4 (1983). 4 
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homofile, og da også lesbiske kvinner. Dette i tillegg til økende hets og stigmatisering mot 

minoritetsgruppen homofile.  

 

En av de første reaksjonene både de homofile organisasjonene, og senere også 

helsemyndigheter, handlet om blodgiving. Dette skulle også vise seg å være et svært betent 

tema blant de organiserte homofile. Tidsskriftene og organisasjonene var raskt ute med å 

oppfordre homofile menn, eller menn som har sex med menn, om å ikke gi blod. Senere 

skulle dette også bli lovregulert.  

 

Blant de som arbeidet med HIV/AIDS, og særlig de organiserte homofile, så oppstod det to 

termer man benyttet for å beskrive og nærmest forstå tiltak, debatter og forslag, både i den 

offentlige samtalen, men også blant politiske forslag. ‘Haukene’ og ‘duene’ var disse to 

begrepene man benyttet. Haukene på sin side sto for tvangstiltak og en mye hardere 

håndtering av smittesituasjon ovenfor homofile. Det var haukene som blant annet sto bak 

forslag som tvangstatovering av HIV-positive eller internering av dem. Duene på den andre 

siden var de som fulgte den mer myke linjen og som så på frivillighet og tillitt som det 

viktigste i kampen mot HIV/AIDS. For de homofile organisasjonene var derfor duene de 

viktigste, da de beveget seg på samme linje som de selv gjorde, nemlig gjennom 

kunnskapsformidling, tillitt og samarbeid ovenfor risikogruppene, især dels da homofile 

menn eller menn som hadde sex med menn (MSM). Dette viser til noe av 

situasjonsforståelsen som ble skapt under de første årene med sykdommen og viruset i 

Norge, nemlig at det var to motpoler som sto mot hverandre. For de homofile 

organisasjonene var det dess så viktigere at det var duene som vant gjennom, både i 

samfunnsdebatten men også i det politiske miljøet. Om haukene vant gjennom kunne 

smittesituasjonen risikere å bli uhåndterlig, da frykten var at mange homofile ville ‘gå under 

bakken’ eller inn i ‘skapet’ igjen.  

 

Situasjonsforståelsen for homofile i det organiserte Norge var preget av mange faktorer i 

første halvdel av 80-tallet. Først og fremst var det informasjon og kunnskap overført fra 

andre lands situasjoner og mennesker. Hvordan AIDS hadde og fortsatte å påvirke det 

homofile miljøet i USA var viktig kunnskap å fortolke over til den norske situasjonen. 

Lærdommen fra hvordan de organiserte miljøene der arbeidet. Den passitivitet de 
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amerikanske helsemyndighetene hadde vist ovenfor epidemiens herjinger var også en 

opplevelse de homofile organisasjonene i Norge følte på. Pressedekningen av sykdommen 

sammen med norske helsemyndigheters informasjonsspredning førte til at arbeid innad i 

organisasjonene som baserte seg sterkt på å gi det de opplevde som den faktiske 

beskrivelsen av situasjonen. I tidsskriftene var farevarselet svært dempet sammenlignet med 

prognosene og skrekkscenarioene som ble fremsatt i norske medier. De sprik mellom 

informasjonen tilgjengelig for homofile var derfor stor. Organisasjonene arbeidet sterkt med 

det de så på som det viktigste arbeidet, nettopp helsemessige oppfordringer og 

kunnskapsformidling. Bildet som ble malt av sykdommen var derfor en påvist sykdom med 

dødelig utfall som i hovedsak rammet homofile menn. Årsakene var usikre, men teorier ble 

fremmet, og det som var felles med disse var at de samlet seg omkring ett område, nemlig 

de homofile menns seksualliv. Den mest usikre perioden var årene 1983-1986, for det var da 

kunnskapen om sykdommen var liten, men også da folk ‘begynte’ å dø. Lite visste man om 

hva de neste årene ville føre med seg. Uvissheten, økende redsel og brannslukningsarbeid 

var de mest sentrale områdene når det kommer til organisasjonenes tolkning av 

sykdommen. Den var dødelig, den smittet homofile menn, og den kan være svært farlig for 

homofiles arbeid både politisk og som en akseptert og inkludert del av befolkningen.  

 

2.6 Konklusjon 

De første årene var preget av stor uvisshet om sykdommen, både om smitteveier men også 

hvordan sykdommen faktisk utviklet seg hos de smittede. Den første tilgjengelige 

informasjonen ble hentet fra USA, i hovedsak på bakgrunn av at sykdommen allerede ble 

oppdaget der i 1981. Mange av de måtene å forstå situasjonen på for de homofile 

organisasjonene var preget av hvordan situasjonen hadde utviklet seg blant de homofile 

organisasjonene i USA. Den største frykten som oppstod så ut til å være frykt før økende 

diskriminering og utestengelse av samfunnet. I Frimerket var særlig dette den største 

redselen og trusselen, nemlig at sykdommen, ikke som et fysisk fenomen, men som noe 

samfunnet kunne benytte som et grunnlag for økende diskriminering og hets ovenfor 

gruppen. HIV/AIDS kom i kjølvannet av den sterk seksuell frigjøring som hadde foregått på 

1970-tallet, og de homofile organisasjonene fryktet at sykdommen kunne utfordre denne 

frigjøringen og nærmest avskrive den utviklingen som hadde vært.  
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For de homofile organisasjonene og i deres tidsskrifter benyttet man mye plass for å opplyse 

om den tilgjengelige informasjonen om sykdommen, men da fortolket ut ifra deres 

situasjonsforståelse. Frimerket nærmest bagatelliserte sykdommens fysiske trussel. 

Uvissheten var like stor i majoritetssamfunnet, hvis ikke større, og de homofile 

organisasjonene benyttet derfor også mye tid på å forsøke å avskrive den feilaktige 

informasjonen som rådet der. De arbeidet for et kunnskapsnivå som var gunstig for dem, 

men også baserte seg på reell kunnskap om daværende informasjon om smittemåter og 

sykdomsforløp. Informasjon- og kunnskapsformidling ble satt først på agendaen, en linje 

man også skulle følge fremover.  

 

Sykdommen var noe splittende for organisasjonene. Den kom ikke lenge etter at 

‘homobevegelsen’ allerede hadde splittet seg i to blokker, DNF-48 og FHO. Sykdommen i seg 

selv så ikke ut til å skape noen større splid mellom disse grupperingene som sådan, men 

heller innad blant medlemmer. Da særlig mellom lesbiske og homofile, der skillet viste seg å 

bli tydeligere når det kom til organisatorisk arbeid og deres fokusområder. De lesbiske følte 

at deres posisjon i organisasjonenes arbeid og informasjonsformidling ble tilsidesatt for de 

homofile menns i en sykdomssituasjon. Ikke bare at de homofile menn fikk økt fokus av 

organisasjonene og tidsskriftene, men også at sykdomssituasjonen derfor tok en større plass 

enn det generelle frigjøringsarbeidet.  

 

I tillegg til å skape rom for økt splittelse blant organisasjonene og deres medlemmer skapte 

også situasjonen rom for samarbeid. De homofile organisasjonene var raskt på banen med å 

etablere Helseutvalget for homofile i 1983, en organisasjon som skulle kjempe for og 

fokusere på forbedring av helsen for homofile. Sånn sett fungerte sykdommen som både en 

splittende og samlende faktor i de første årene i Norge.  
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Kapittel 3: I felles front mot AIDS sammen med norske helsemyndigheter 

 

I AIDS-epidemiens startfase i Norge var det naturlig nok de medisinske artikler og 

bøker som dominerte markedet. Det var helt nødvendig i en situasjon hvor 

førstehjelp overfor en helt ny sykdom var vesentlig. Etter hvert følte mange behov for 

å drøfte alle de ikke-medisinske aspekter ved AIDS/HIV.87 

 

Boken AIDS og samfunnet (1987), som det ovennevnte sitatet er hentet fra, viser at 

perspektivet på AIDS endret seg i løpet av 1980-tallet. Fra å være opptatt av medisinske 

spørsmål først og fremst, kom de samfunnsmessige sidene av sykdommen mer i fokus. 

Arbeidet til både de homofile organisasjonene og norske helsemyndigheter skiftet mot 

slutten av tiåret betydelig retning. AIDS-sykdommens sosiale aspekter kom mer i 

forgrunnen. I tillegg ble de homofile organisasjonene konsolidert i form av nydanninger.  

Organisasjoner som Pluss, en organisasjon for HIV-positive, ble etablert i 1988. Året tidligere 

hadde Landsforeningen mot AIDS (LMA) blitt stiftet. I 1999 slo disse seg sammen og dannet 

HivNorge, en organisasjon som fortsatt driver med opplysning og forebyggende arbeid med 

HIV/AIDS. Endelig kom de homofile organisasjonene til å endre måten de arbeidet på i løpet 

av 1980-tallets siste halvdel, som skulle styrke deres offentlige rolle i bekjempelsen av 

sykdommen.  

 

Der hvor opplysningsarbeidet til de homofile organisasjonene i foregående år var særlig 

forbeholdt brosjyrer, interne tidsskrifter og medier ble nå homofile organisasjoner 

deltagende og invitert til bredere nyetablerte organisasjoner og offentlige instanser. Der 

hvor Helseutvalget for homofile hadde fungert som en viktig samarbeidspartner for 

myndighetene inn mot gruppen ‘menn som har sex med menn’ (MSM) ble det nå etablert 

organisasjoner og organer som skulle samle både homofile organisasjoner og andre i 

arbeidet mot AIDS. LMA er et eksempel på en organisasjon hvor et samarbeid mellom blant 

annet Helsedirektøren Torbjørn Mork og Helseutvalget for homofile var et faktum, men 

inkluderte også organisasjoner som Røde Kors og Kirkens Bymisjon. 

 

 
87 Turid Eikvam og Arne Grønningsæter, AIDS og samfunnet  (Oslo: TANO, 1987). 9 
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Hanne Marie Johansen skriver i Skeive linjer i norsk historie at Mork spilte en svært vesentlig 

rolle for at norske helsemyndigheter la seg på «den mjuke lina».88 Denne myke linjen vil si at 

samarbeid og opplysning ble ansett som viktigere og mer effektivt enn bruk av makt og 

tvang.89 De personene som la seg på denne linjen ble av de homofile organisasjonene ofte 

referert til som ‘duene’, og av de som gikk inn for tiltak gjennom makt og tvang ble referert 

til som ‘haukene’. Overlege ved Blodbank og immunologisk avdeling ved Ullevål sykehus, 

Magne K. Fagerhol tilhørte den delen av befolkningen som gikk under sistnevnte betegnelse. 

I hans utgivelse AIDS: Har vi skjønt alvoret? (1987) gikk han til angrep på norske 

helsemyndigheters manglende handlingskraft i møte med epidemien.90 Blant annet påstod 

han at «ledende representanter for myndighetene har gang på gang bagatellisert 

situasjonen og hevdet at angsten (eller hysteriet) er farligere enn selve sykdommen», noe 

Fagerhol mente var feil. På forsiden av tidsskriftet Fritt Fram, utgitt av organisasjonen Det 

Norske Forbundet av 1948, var Fagerhol avbildet med overskriften «Homsene har skylda for 

AIDS», en påstand redaksjonen mente Fagerhol fremmet i boken sin.91  

 

I dette kapittelet vil oppmerksomheten rettes mot hvordan de homofile organisasjonene 

endret arbeidet sitt i siste del av 1980-tallet, samt forståelsen de hadde av både epidemien 

og egen innsats i kampen mot AIDS. Dette blir sett i lys av de norske helsemyndighetenes 

ansvar og måte å arbeide på. Nettopp den økte oppmerksomheten og innsatsen som 

myndighetene i Norge viet til bekjempelse sykdommen la et grunnlag for bredere samarbeid 

mellom de homofile organisasjonene og det offentlige i kampen mot den videre spredningen 

av HIV-viruset, inkludert håndtering av allerede syke personer. Som vi skal se kom de 

homofile organisasjonene til å opptre mer som en forent front fra 1985 og utover. Det 

gjorde at de interne uenigheter og stridslinjene som tidligere hadde preget AIDS-innsatsen til 

de homofile organisasjonene, delvis forsvant. Samarbeidet med norske helsemyndigheter 

økte dessuten, noe som vi skal se kom til å virke konstituerende også for de homofile 

organisasjonene. I større grad ble organisasjonene ansett som en mer enhetlig front som 

gjennom sitt samfunnsmessige engasjement for å bremse AIDS-epidemien, fikk offentlig 

anerkjennelse.  

 
88 Johansen, Skeive linjer i norsk historie : frå norrøn tid til i dag. 155 
89 Ibid.155 
90 Magne K. Fagerhol, AIDS : har vi skjønt alvoret?  (Oslo: Gyldendal, 1987). 7 
91 «Homsene har skylda for AIDS,», Fritt Fram, no. 5 (1987). 
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Helseutvalget for homofile og de homofile organisasjonene etablerte et sterkere samarbeid 

med norske helsemyndigheter i disse årene. Norske helsemyndigheter kom på banen og ble 

mer synlige og tydelige i deres innsats mot HIV/AIDS. Hvordan fungerte nettopp dette 

samarbeidet? Hvem var aktive og bidro innsatsen til at uenighetene i kampen mot AIDS 

avtok? Eller forekom det fremdeles uenigheter og splittelser i syn på virkemidler og 

forståelse av sykdom og situasjon innad i de homofile organisasjonene – og hva med 

myndighetenes syn på de homofile organisasjonenes innsats mot epidemien? Ble de til slutt 

anerkjent? 

 

3.1 Offentlig innsats: en rolle for de homofiles organisasjoner? 

I 1985 ble den første HIV-testen alminnelig tilgjengelig. Dette førte til at det var mulighet til å 

teste befolkningen i arbeid mot å begrense spredningen av viruset som ga sykdommen AIDS. 

Muligheten til å vite om man var bærer av viruset hadde ikke vært mulig før dette, og ble et 

svært viktig ledd i individuell bevissthet om spredning av viruset. Testen førte også med seg 

større debatter om hvordan den skulle benyttes. I USA hadde alt av blod i blodbankene fra 

1985 blitt testet for HIV, og regelverk ble satt i kraft som gjorde det ulovlig å benytte utestet 

blod.92 Homofile menn ble i tillegg bedt om å frastå fra å gi blod. Dette ble også foreslått i 

Norge, men ble møtt med motstand fra de homofile organisasjonene på bakgrunn av at 

dette ville være et diskriminerende tiltak. Likevel ble det etter mye om og men bestemt i 

1986 at menn som hadde sex med menn ikke fikk gi blod, uavhengig av tidspunktet for den 

seksuelle kontakten. Arne Walderhaug skrev i Fritt Fram en kommentar knyttet til forslag om 

obligatorisk testing av hele befolkningen, noe hovedsakelig fremmet av «overlegene Magne 

Fagerhol og Gerd Selset og professor i sosialmedisin Per Sundby».93 Kritikken rettet mot 

forslaget var nettopp hva som skal gjøres ved funn av positive tester. Det var ikke etablert et 

tydelig støtteapparat som skulle ta seg av personer som ble funnet positive, og ei heller 

forstod Walderhaug hvilken effekt testing av hele befolkningen ville hatt på å forhindre 

videre spredning av viruset. 

 

 
92 Fagerhol, AIDS : har vi skjønt alvoret? 16 
93 Arne Walderhaug, «Forby sex,» Fritt Fram, no. 5 (1987). 2 
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Norske myndigheter hadde i lang tid satt ned utvalg og faglige organer i møte med store 

samfunnsutfordringer, eller for å løse oppgaver som statsapparatet ikke selv besatt. Dette 

var noe som ble startet allerede på 1800-tallet, og utviklet seg sterkt utover på 1900-tallet, 

skriver Trond Nordby, og da særlig i etterkrigstiden.94 I dette arbeidet ble ekspertisen og 

organisasjoner fra store deler av samfunnet inkludert i politiske prosesser. Ikke bare ble 

kompetansen de besatt ansett som viktig, de ble selv gjort medansvarlige i prosessen med å 

utvikle politikk og retningslinjer for både gamle og nye samfunnsområder. Denne tradisjonen 

for formell rådslåing med de frivillige organisasjonene ble etter hvert også benyttet i 

bekjempelsen av AIDS-epidemien, selv om de homofile organisasjonene først glimret med 

sitt fravær.  

 

Statens første utvalg i møte med AIDS var Helsedirektoratets rådgivningsgruppe for AIDS-

sykdommen, og var et midlertidig utvalg som skulle fungere som et rådgivende organ.95 

Utvalget hadde totalt 12 medlemmer, og blant dem var Calle Almedal, Stig Frøland og Georg 

Petersen, personer som tydelig hadde markert seg offentlig i arbeidet med sykdommen. 

Riktig nok viser medlemslisten ingen medlemmer fra de homofile organisasjonene. Det var 

først og fremst den medisinske ekspertisen som ble tatt med på råd når staten gikk inn i 

AIDS-arbeidet, som universitetsprofessorer, sykepleiere, leger og overleger.96 Selv om 

representanter fra de homofile organisasjonene ikke var oppnevnt til det offentlige organer, 

så mente Georg Petersen at han satt både oppnevnt fra Helserådets side, «men også som 

homofil representant».97 Kjell Erik Øie, leder av DNF-48 fra 1987-91, mente også at dette var 

en form for et kompromiss, hvor man ikke åpnet for representanter fra risikogruppene, men 

at Calle Almedal og Georg Petersen gjennom sin faglige tynge kunne fungere som 

representanter for begge deler.98 

 

Utvalg med overrepresentasjon av fagpersoner bød delvis på utfordringer for de homofile 

organisasjonene, slik uttalelsen til Fagerhol illustrerer. Tradisjonelt sett hadde offentlige 

 
94 Trond Nordby, «Samvirket mellom organisasjoner og stat: Norge,»,  Makt- og demokratiutredningens 
rapportserie (1999), https://www.sv.uio.no/mutr/publikasjoner/rapporter/rapp1999/rapport4.html. 
95 Norsk senter for forskningsdata (NSD), «Helsedirektoratets rådgivningsgruppe for AIDS-sykdommen,»  
https://nsd.no/polsys/data/forvaltning/utvalg/6253000.  
96 Ibid. 
97 Stein A. Evensen et al., «Da hiv kom til Norge,» Michael quarterly 7, no. 1 (2010). 50 
98 Ibid. 54 
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utvalg i Norge hatt størst representasjon av fagpersoner. Men de homofile organisasjonene 

mente situasjonen krevde en sterkere tilstedeværelse i disse utvalgene for å «ivareta 

homsemiljøets interesser innen AIDS-arbeidet», som det sto i Frimerket, tidsskriftet til 

Homofil bevegelse i Bergen, i 1986.99 Dette viser at organisasjonene selv opplevde 

samarbeidet med helsemyndighetene som svært viktig, spesielt gjennom økonomisk støtte, 

men også at man ble mer deltagende i utforming av politikk knyttet til AIDS-saken. Slik det 

legges frem i tidsskriftene som Løvetann, men også Frimerket, var samarbeidet med 

helsemyndighetene absolutt nødvendig. Samtidig innså de også at det viktigste arbeidet lå 

hos organisasjonene selv.100 Dette ble begrunnet med blant annet at «vår styrke har lagt i 

den kunnskap vi har om vår gruppe. Kunnskap om livsmønster og livssituasjon, og i tillegg ei 

kontaktflate ingen offentleg instans kan vise til».101 Helsemyndighetene kunne altså ikke 

drive kampen alene mot sykdommen, de homofile organisasjonene måtte selv være 

drivkraft og formidler. Etter de homofile organisasjonenes oppfatning måtte myndighetene 

altså følge etter stien organisasjonene selv hadde tråkket opp. Derfor hjalp det ikke at kun 

fagpersoner kom på banen med tanker og forslag om tiltak gjennom tvang og makt.  

 

3.2 «Den kunnskap vi har om vår gruppe» 

Samarbeidet med offentlige myndigheter fungerte så lenge Mork og helsemyndighetene 

fortsatte på den myke linjen og ikke førte hen en offensiv basert på tvangstiltak, som i verste 

fall kunne føre til at homofile trakk seg unna og viruset fikk florere fritt. Manum forteller i 

Kunnskap, kjærlighet og kondom at LMA sitt videre arbeid fra 1988 skulle bevege seg over til 

mer «direkte informasjon og mindre om de prinsipielle debattene omkring testing og 

samarbeid med risikogruppene».102 I dette lå det også en holdningsendring til det offentlige 

blant de homofile selv. I tidsskriftet Fritt Fram viste man for eksempel til Asbjørn Kjønstad og 

Fredrik Mellbye sin bok AIDS og juss (1987) som anbefalt lesning.103 Boken ga et innblikk i 

epidemiske sykdommer fra Svartedauden og hvordan norske myndigheter hadde håndtert 

disse, før disse erfaringer ble koblet opp mot AIDS.  

 
99 «Innledning plenum V: AIDS - våre prioriteringer og helsemyndighetenes. v/Atle Botnedal,», Frimerket, no. 7 
(1986). 38 
100 «Homofile og AIDS – Handlingsplan,». Løvetann, no. 3 (1986) & Redaksjonen, «Leiar,» Frimerket, no. 8 
(1986). 
101 «Leiar,» Frimerket, no. 8 (1986). 
102 Manum, Kjærlighet, kunnskap og kondom : den hivpolitiske kampen i Norge. 47 
103 «Asbjørn Kjønstad og Fredrik Mellbye : AIDS og juss,», Fritt Fram, no. 4 (1987). 3 



   
 

39 

 

Klar og tydelig ros ble også gitt til norske helsemyndigheter for deres samarbeid med 

organisasjoner som Helseutvalget ved å vise til nettopp viktigheten av at myndighetene 

«aksepterer det grunnsyn organisasjonene har».104 Påvirkningskraften organisasjonene 

hadde ovenfor den utsatte gruppen menn som har sex med menn kunne ikke 

undervurderes. Motstanden mot å legge om seksualvanene var som tidligere nevnt sterk 

blant flere homofile, men det var nettopp denne omleggingen som var et av de viktigste 

elementene for å hindre videre spredning av viruset. Budskapet måtte med andre ord bli 

formidlet slik at mottaker fullt og holdent forsto det, og der var også avsender svært viktig. 

Politikerne kunne bare gjøre så mangt, og ifølge de homofile organisasjonene var det 

viktigste norske myndigheter kunne gjøre å fortsette et tett samarbeid med organisasjonene 

og gi økonomisk støtte for deres arbeid. 

 

Organisasjonene var det viktigste kommunikasjonsmiddelet ut mot gruppen menn som har 

sex med menn. I en tid hvor stigmatiseringen fortsatt var stor mot homofile, var det ikke 

alltid like lett å stå frem, og mange som tilhørte gruppen var derfor ikke medlemmer av ulike 

homofile organisasjoner, eller tilsluttet deres informasjonsflyt. For at arbeidet skulle nå flest 

mulig var det viktig at informasjonen nådde flest mulig, og i håp om dette uttalte blant annet 

Mork at «det beste middel mot AIDS er at alle homoseksuelle vedkjenner seg sin legning og 

går inn i organisasjonenes arbeid».105 Dette forteller også at norske helsemyndigheter 

begynte å se de homofile organisasjonene som det viktigste leddet i bekjempelsen av 

viruset. Om myndighetene havnet i sterk konflikt med de homofile organisasjonene kunne 

det ført til at viruset hadde fått løpe fritt i en subkultur en ikke hadde nådd frem til. 

Legitimeringen av informasjon måtte skje innad i organisasjonene og miljøene hvor menn 

som hadde sex med menn og homofile var.  

 

Morks utsagn over var uttrykt under et presseseminar, med undertittelen «den nye 

pesten?», hvor helsemyndighetene hadde diskutert pressens rolle i informasjonsarbeidet 

 
104 Asbjørn Kjønstad og Fredrik Mellbye, AIDS og juss : kampen mot smittsomme sykdommer - fra Svartedauen 
til HIV-epidemien  (Oslo: Universitetsforl., 1987). 70 
105 «Åpenhet og saklig debatt,», Fritt Fram, no. 6 (1985). 2 
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omkring viruset og sykdommen.106 Paneldeltagerne hadde blant annet rettet sterk kritikk 

mot pressen for deres språkbruk brukt i oppslag som handlet om HIV/AIDS, som de mente 

kunne være direkte helsefarlige.107 Tilliten helsemyndighetene viste til de homofile 

organisasjonene i denne kampen var stor, men dette viser også at helsemyndighetene selv 

tok kamper utad. Pressens rolle i informasjonsflyt til hele befolkningen var mye bredere enn 

de homofile organisasjonene kunne oppnå. Sånn sett var det derfor utvist alvorlighet fra 

helsemyndighetene for hva pressen kommuniserte til sine lesere. Oppslagene i avisene 

kunne nå de deler av gruppen menn som har sex med menn (i tillegg til risikogruppene 

sprøytenarkomane og prostituerte) som de homofile organisasjonene ikke nådde.  

Ønsket om et presseseminar ble uttrykt i Fritt Fram som et viktig ledd i arbeid med å 

begrense spredning, i tillegg til ønsket om at myndighetene tok et økonomisk ansvar for 

både «psykososialt støtteapparat» for HIV-positive, og for organisasjonenes sosiale 

aktiviteter.108  

 

Homofiles frigjøringskamp var nok et viktig moment i bekjempelse av viruset. Gjennom å 

frigjøre den homofile mann, både gjennom lovverk, men også i det kulturelle og sosiale, ville 

virkningene som et resultat av denne åpenheten føre til at spredningen av viruset avtok i 

stor grad. Den stigmatiserte gruppen homofile hadde etablert sin egen subkultur i et oppgjør 

med den heteronormative og monogame livsstilen som ble sett på som det rådende ideal, 

og etableringen av denne subkulturen var et resultat av frigjøringskamp. Gjennom videre 

frigjøring av individene kunne resultatet bli at homofile, og menn som har sex med menn, i 

større grad turte å stå frem. Gjennom åpenheten og tilliten kunne flere teste seg og bli klar 

over egen status, samt at informasjonsarbeid kunne legitimeres på flere plan.  

 

Uenigheter og kamper mellom de homofile organisasjonene og myndighetene var det ikke 

svært mye av, da helsemyndighetene og Mork fortsatte på den myke linjen. De største 

kampene organisasjonene måtte ta var mot stemmene som forsøkte å overbevise 

 
106 De som var representert i seminaret var overlege ved Rikshospitalet Stig Frøland, overlege Arve Lystad ved 
Statens Institutt for Folkehelse, psykiater Otto Steenfeldt-Foss ved Studentenes Helsetjeneste, overlege Georg 
Petersen ved Oslo Helseråd, spesiallege Stein Evensen ved Rikshospitalet, redaktør Martin Blindheim, 
ekspedisjonssjef Harald Hauge fra Sosialdepartementet samt helsedirektør Torbjørn Mork. «Åpenhet og saklig 
debatt», Ibid. 
107 Ibid. 
108 «Uttalelse om AIDS,», Fritt Fram, no. 6 (1985). 16 
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helsemyndighetene om at der informasjonsflytens begrensninger kom måtte tvangstiltak 

settes inn. Blant annet forslag som internering av HIV-positive, tvangstesting av hele 

befolkningen og tatovering av smittede.109 Muligheten for at haukenes stemme skulle 

trumfe gjennom var alltid til stede, og organisasjonene kunne derfor ikke sitte passive når 

slike påstander kom. Det var en kontinuerlig kamp mot forslag om tvangstiltak ved siden av 

organisasjonenes eget arbeid med informasjonsformidling, støtte til smittede og den 

generelle kampen for bedring av homofiles livskår. Selv om samarbeidet med 

helsemyndighetene var etablert, fantes det også andre statlige organer som ikke la seg på 

samme myke linje som Mork hadde etablert. Blant annet gjaldt dette Justisdepartementet 

og deres utredning om straff ved smitte av AIDS. 

 

Helsedirektoratets rådgivningsgruppe for AIDS-sykdommen opphørte i 1987 da 

Stortingsmelding nr. 29 om HIV og AIDS kom. I stortingsmeldingen beskrives det blant annet 

at «menn som har sex med menn er en risikogruppe og de homofiles organisasjoner vil 

fortsatt arbeide aktivt for å forhindre smittespredning blant homofile».110 Dette faller igjen 

tilbake på det Trond Nordby fortalte om å gjøre organisasjonene og individene til 

medansvarlige i arbeidet. Gjennom å beskrive de homofile organisasjonene i 

Stortingsmeldingen viste norske helsemyndigheter til en tillitt for at organisasjonene var en 

viktig og seriøs aktør i arbeidet mot HIV-viruset. I arbeidet med handlingsprogram knyttet til 

skolering og opplysningsarbeid om HIV/AIDS var også LMA og Helseutvalget med i, sammen 

med Helsedirektoratet, Statens institutt for folkehelse, Statens informasjonstjeneste og 

Norske Kommuners Sentralforbund.111 Samarbeidet mellom norske helsemyndigheter og 

Helseutvalget var sterkt etablert allerede da stortingsmeldingen kom ut, og ble gitt en 

sentral og svært viktig rolle som det viktigste leddet ut mot gruppen homofile/bifile og menn 

som hadde sex med menn. Olav André Manum skriver at «Helseutvalget for homofile ble 

direktoratets viktigste samarbeidspartner overfor risikogruppa menn som har sex med 

menn».112 Fra Helsedirektørens tiltaksplan for bekjempelse av HIV-infeksjonen fra 1986 ble 

 
109 Kjønstad og Mellbye, AIDS og juss : kampen mot smittsomme sykdommer - fra Svartedauen til HIV-
epidemien. 
110 St. meld. nr. 29 (1987-88). Om HIV/AIDS-epidemien. Oslo: Sosialdepartementet. 4. 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1987-
88&paid=3&wid=b&psid=DIVL1271&pgid=b_0809&s=True 
111 Ibid. s. 13 
112 Manum, Kjærlighet, kunnskap og kondom : den hivpolitiske kampen i Norge. 31 
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det fortalt at norske helsemyndigheter hadde etablert et sterkt samarbeid med DNF-48 og 

Helseutvalget, hvor sistnevnte ble utpekt som «Helsedirektoratets 

hovedsamarbeidspartner».113  Nettopp dette var viktig da Helseutvalget i større grad 

representerte bredden i organisasjonene, ved å ha tilslutning fra flere av de homofile 

organisasjonene.  

 

3.3 En radikal endring av seksuallivet 

Helseutvalget for homofile og lesbiske, norske helsemyndigheters viktigste 

samarbeidspartner blant risikogruppa menn som hadde sex med menn, startet i 1988 på et 

prosjekt som ble kalt «Stopp AIDS 88». Dette prosjektet skulle gjennom ulike tiltak føre til en 

styrking av atferdsendringer, at flere skulle endre atferd, og at denne endringen skulle være 

vedvarende. Prosjektet hadde i hovedsak 7 tiltak som skulle foregå i 1988 hvor målet var å 

«nå menn som har sex med menn med et tilbud som søker å ta hensyn til behovet for 

informasjon, rådgivning, diskusjon og dialog om alle viktige sider ved HIV/AIDS.»114 Disse 

tiltakene skulle skje gjennom personlig kontakt med personer fra risikogruppen menn som 

har sex med menn, og resultere i at atferdsendringer skulle skje, og at disse skulle være 

vedvarende. Tiltakene inkluderte ‘hjemme-hos kvelder’ der målet var at en åpen samtale 

mellom en liten gruppe menn som skulle føre til åpen dialog om «meninger, angst, gleder 

osv.» hvor gruppeleders oppgave var å føre samtalen inn slik at atferdsendring i retning av 

sikrere sex skulle skje.115  

 

Viruset hadde kommet inn i det homofile miljøet først tidlig på 80-tallet, og allerede fått 

mulighet til å spre seg før de første smittetilfellene ble registrert. Det var derfor ikke mulig å 

følge virusets bane, da det var uvisst hvem som allerede var bærere av viruset. For videre 

stopping av viruset var det derfor svært viktig med kampanjer som dette. AZT var et stoff 

som ble benyttet mot viruset på midten av 1980-tallet, men var ingen absolutt redning. 

Stoffet viste seg å kunne ha en hemmende virkning på HIV-viruset, men som lege Georg 

Petersen påpekte, «det [...] representerer [ikke] noen løsning».116 Noen behandlingsmåter 

 
113 «Helsedirektørens tiltaksplan for bekjempelse av HIV-infeksjonen,» AIDS-skriv nr. 17, Helsedirektoratet, 
(1986). 13 
114 «Stopp AIDS», Helseutvalget for homofile 
115 Ibid. 
116 Olav André Manum, «Georg,» Løvetann, no. 4 (1986). 35 
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ble altså utforsket, men ingen vaksine eller endelig løsning var i sikte. En positiv HIV-test 

førte fortsatt med seg stor belastning både knyttet til at ingen fullstendig behandling fantes, 

og at stigmatiseringen og diskrimineringen fortsatt florerte i samfunnet. 

 

Det rådet liten tvil om at det som kunne stoppe spredningen av viruset blant menn som har 

sex med menn var at seksualvanene måtte legges om, og at denne endringen måtte være 

absolutt. Seksualvanene blant menn som har sex med menn, og spesielt de homofile, var 

frigjort og liberalisert de tidligere årene. Sånn sett var endringene som måtte komme ganske 

drastiske, og kulturen som spant seg rundt tilfeldige treff i parker, pissoarer og saunaer 

måtte nærmest stoppe opp. Gjennom opplysningsarbeidet og kampanjene gjort av blant 

annet Helseutvalget var målet at disse tilfeldige treffene og det høye antallet seksuelle 

partnere skulle begrenses. Målet var ikke nødvendigvis å fullstendig stanse denne kulturen, 

men gjennom bevisstgjøring av valg som bruk av kondom skulle man få bukt på spredningen 

av viruset. Virusets viktigste fiende var kunnskap og gummi. Omleggingen skulle ikke vise seg 

å være enkel, som vi tidligere har sett. Den seksuelle praksisen kan ikke og kunne ikke bli 

forstått isolert, men i en bredere kontekst av den homofiles forståelse av seg selv. Annick 

Prieur fortalte blant annet at  

 

å legge om sexlivet innebærer å endre selvbilde, omgangsformer og følelsesuttrykk. Å 

legge om sexlivet innebærer derfor å se redselen i øynene, og ta den med inn i sitt 

mest intime liv. Det er ikke til å undres over at ikke alle lykkes like godt i dette.117  

 

Priuer m.fl. gjennomførte også en undersøkelse om seksualvanene til menn som har sex med 

menn hadde endret seg fra opplysningskampanjene og informasjon omkring sykdommen 

kom inn i norske aviser og tidsskrifter i 1983. Det vises blant annet til at det var en stor 

prosentvis nedgang av positive tester gjennomført på homofile og bifile menn, der 

prosenten gikk ned fra 16,1% i 1983 til 3,0% i 1987.118 Funnene kunne, som Priuer selv 

nevner, vise til at de som testet seg først var de som visste at de var i risikogruppen, og at 

prosenten var så høy derav. Samtidig er det en nedgang, og det fortalte at spredningen av 

viruset ikke hadde fått løpe fritt. Dette støttes opp under av intervjuobjekter som fortalte at 

 
117 Prieur og Andersen, Kjærlighet mellom menn i aidsens tid. 61 
118 Ibid. 62 
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antallet seksualpartnere hadde gått betraktelig ned i perioden etter HIV/AIDS ble kjent.119 

Undersøkelsen gjennomført her forteller at det arbeidet som ble satt ned tidlig av blant 

annet Helseutvalget og de homofile organisasjonene hadde funket i en endring av 

seksualvanene til homofile og bifile menn. Uavhengig av at prosentandelen av de testede 

som viste seg å ha viruset så var det fortsatt smittede personer i befolkningen, og det krevde 

videre innsats. Endringene måtte også være varige, for uten vaksine og kur var det stor 

sannsynlighet for at viruset ville kunne spre seg blant menn som har sex med menn om man 

falt tilbake i gamle mønster.  

 

Selv om en nedgang i antall seksualpartnere var et viktig ledd i arbeidet mot videre 

spredning, var viktigheten dess større i hvilke valg man tok med de partnerne man hadde. 

Det organisasjonene og Helseutvalget sine kampanjer rettet oppmerksomhetene mot var 

bruk av kondom. Disse type kampanjer møtte sterk motstand fra visse kretser, blant annet 

konservative og religiøse. Samarbeidet blant homofile organisasjoner og med norske 

helsemyndigheter støtte riktig nok ikke på store utfordringer i denne perioden, og Georg 

Petersen uttrykte blant annet i ettertid at «arbeidet med å begrense epidemien blant menn 

som hadde sex med menn, i Norge gikk forholdsvis lett».120 Helsedirektoratet benyttet blant 

annet humoristiske og svært enkle kampanjeplakater som oppfordret til bruk av kondom, 

som vist under. Helseutvalget var sterkt til stede med kampanjer i tidsskriftene for de 

homofile organisasjonene, men også gjennom brosjyrer produsert til blant annet 

skoleelever.  

 
119 Ibid. 
120 Evensen et al., «Da hiv kom til Norge,». 59 
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Hentet fra U.S. National Library of Medicine, Digital Collections. Url: 

https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-101444866-img 

 

3.4 «En felles front i kampen mot AIDS» 

Arbeidet fortatte på den offensive linjen som ble lagt fra 1983 med hovedfokus på 

opplysningsarbeid. Endringen som kommer rundt midten av 80-tallet er at antallet smittede 

øker og det ble lagt ned en større innsats fra offentlige instanser i samarbeid med homofile 

organisasjoner. Et tydelig eksempel på dette var stiftelsen av Landsforeningen mot AIDS 

(LMA) i 1987. I en invitasjon til stiftelse av LMA er Kirkens Bymisjon, Den norske 

lægeforening, Norges Røde Kors og Helseutvalget for homofile organisasjonene som står 

signert, ved siden av Helsedirektør Torbjørn Mork og redaktør Tore Hoel.121 Stiftelsen av 

LMA var et viktig samarbeidsorgan som gjorde at bekjempelsen av AIDS, og arbeidet med 

smittede, kunne fungere utover kun de homofile organisasjonene. I utkast til vedtekter er 

deres formål formulert: 

 

Landsforeningen mot AIDS har til formål å arbeide for en bred mobilisering for å 

bekjempe spredningen av HIV-viruset som kan føre til sykdommen AIDS. Dette skal 

 
121 Mottaker av invitasjonen er ikke oppgitt i dokumentet jeg har fått tak i. «Invitasjon til å stifte 
Landsforeningen mot AIDS» fra A-0003 i Skeivt arkiv sine arkiver. 



 
 

46 

skje ved å samle enkeltmennesker og organisasjoner med ulik kulturell og 

samfunnsmessig bakgrunn i arbeidet med å spre informasjon og drive støtte- og 

omsorgsarbeid overfor personer som er rammet av AIDS eller smittet av HIV-

viruset.122 

 

En større samfunnsmessig mobilisering var absolutt nødvendig for å bekjempe spredning av 

viruset. Et bredere samarbeid førte til muligheter for å nå flere mennesker enn de homofile 

organisasjonene alene kunne oppnå. Stiftelsen av LMA viste hvilken bredde man måtte nå 

for å bekjempe sykdommen, der da annet forklarte at «arbeidet mot spredningen av HIV-

viruset og sykdommen AIDS krever en bred samling av alle yrkes-, frivillige, humanitære og 

sosiale organisasjoner».123 Uavhengig av stiftelsen av LMA fungerte fortsatt Helseutvalget og 

de homofile organisasjonenes representanter i styret som de talerørene ut til menn som har 

sex med menn for legitimering av tiltak.  

 

Samarbeidet mellom de homofile organisasjonene og norske helsemyndigheter ble lagt på 

grunnlaget av at Mork la seg på den myke linjen. Samarbeid og opplysning var kun muliggjort 

gjennom talerør ut til de sårbare gruppene, hvor de homofile organisasjonene spilte en 

svært viktig rolle for kommunikasjon til gruppen menn som har sex med menn. Riktig nok var 

det som tidligere nevnt et begrenset antall mennesker organisasjonene i seg selv kunne nå, 

og videre kommunikasjon ført over andre medier som kino, radio, brosjyrer og kampanjer 

var viktige midler for å nå personer utenfor medlemsmassen eller med direkte tilknytning til 

den. Nettopp dette samarbeidet var svært viktig i prosessen med å bekjempe videre 

spredning av sykdommen, men også for hensynet til smittede personer. Nestleder i DNF-48, 

Gro Lindstad, kommenterte i Fritt Fram at politikernes skryt av de homofiles håndtering av 

epidemien på sin side også fungerte som tomme ord der hvor handlingen knyttet mot andre 

viktige saker for homofile ble gjemt bort.124 Problematikken med å drive kamp for homofiles 

rettigheter samtidig som man måtte bruke mye tid og ressurser omkring AIDS var 

gjennomgående gjennom hele perioden. Dette er tydelig i Lindstad sin kommentar, hvor hun 

 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 Gro Lindstad, «Politikernes sendrektighet,» Fritt Fram, no. 5 (1987). 
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blant annet fortalte at «vi kan ikke basere oss på AIDS-midler for å drive arbeidet vårt videre. 

Det kommer tider etter AIDS og vi trenger fortsatt økonomisk støtte da».125 

 

I 1986 kom en handlingsplan kalt Homofile og AIDS ut, og var et resultat av landskonferansen 

med samme navn. Landskonferansen var arrangert av Helseutvalget for homofile og 

lesbiske, og samlet de homofile organisasjonene i Norge. Dette er et eksempel på et 

samarbeidsdokument som viser til en felles forståelse av situasjon og videre arbeid som var 

nødvendig i arbeid med HIV/AIDS. Innledningsvis står det skrevet i handlingsplanen at «de 

homofile organisasjonene ønsker å danne en felles front i kampen mot AIDS, og har samlet 

seg om dette handlingsprogram».126 En mer offensiv opplysningsfront ble foreslått, blant 

annet gjennom forslag om radio-serie, kinoreklamer, reklameslep etter fly, telefonkatalogen, 

konkurranser, pornoblader og gjennom bruk av presse.127 

 

I handlingsprogrammet blir det slått fast hvordan en på mest mulig måte kunne nå 

målgruppen, som var menn som har sex med menn. Det var i hovedsak delt opp i tre 

undergrupper, som var homofile/bifile, skjulte homofile/bifile, og MSM som ikke definerte 

seg som homofil/bifil. De to felles områdene disse kunne bli nådd på er gjennom «offentlige 

helsetilbud» og «media».128 Dette viser til at samarbeidet mellom de homofile 

organisasjonene, det offentlige helsetilbudet og mediene var svært viktig i 

informasjonsarbeid knyttet til HIV/AIDS. Organisasjonsarbeidet i seg selv kunne kun nå så 

langt, og i all hovedsak de allerede organiserte homofile, eller videre ut deres omgangskrets. 

Det ble også påpekt at en idé «om at aids gjelder alle like mye, er feilaktig og må 

bekjempes».129 Dette vil ikke si at opplysningsarbeid rettet mot den generelle befolkning 

ikke var nødvendig, men at de fleste ressurser og arbeid burde bli rettet mot den mest 

utsatte gruppen menn som har sex med menn. 

 

 

 

 
125 Ibid. 
126 «Homofile og AIDS,» Helseutvalget for homofile (1986). 2 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
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3.5 Konklusjon 

Gjennom sterke kampanjer og arbeid lagt ned i kampen mot HIV/AIDS etablerte de homofile 

organisasjonene seg som en mer samlet front i løpet av 80-tallet. Det var stor enighet om 

hvilken retning det var nødvendig å gå med kampanjer og informasjonsarbeid, i motsetning 

til det kaotiske første årene etter viruset kom til Norge. De homofile organisasjonene tok på 

seg ansvaret for informasjonsarbeid knyttet mot sin målgruppe, menn som hadde sex med 

menn. Gjennom dette arbeidet tok de den nasjonale rollen som en viktig aktør i bekjempelse 

av sykdommen. Samarbeidet med norske helsemyndigheter kom ikke av seg selv, og ble i 

hovedsak etablert gjennom de homofile organisasjonenes arbeid. Homofile organisasjoners 

visjoner og tanker var sterkt til stede i kampanjer og arbeid som norske helsemyndigheter la 

ned på 80-tallet. De homofile organisasjonene gikk nå i all hovedsak i samlet front mot 

bekjempelse av sykdommen, i tett samarbeid med norske helsemyndigheter.  

Norske helsemyndigheter fulgte på sin side den sammen linjen som de homofile 

organisasjonene hadde rettet fokuset mot, nemlig at den mest effektive måten å bekjempe 

HIV/AIDS på var gjennom samarbeid og tillitt. Tvangstiltak som ble foreslått og diskutert ville 

ha fler negative følger enn det den ‘myke linjen’ ville ha. Det var derfor svært viktig for de 

homofile organisasjonene at samarbeidet med norske helsemyndigheter fulgte denne linjen 

av tillitt og samarbeid. Like viktig var det at de var de homofile organisasjonene selv sin 

situasjonsforståelse og tolkning av informasjon som skulle veie tyngst når det gjaldt tiltak 

rettet mot homofile menn som risikogruppe.  

 

Den tillitt og anerkjennelse norske helsemyndigheter viste de homofile organisasjonene var 

også basert på at de støttet de homofile organisasjonenes grunnsyn. Det var sentralt og 

viktig for de homofile organisasjonene å holde på viktigheten av frigjøringskamp som et 

middel også for å bekjempe HIV/AIDS, eller i det minste redusere spredningen. Kunnskapen 

og hva man visste om viruset ble større etterhvert som årene gikk, og den nye 

informasjonen gikk på lik måte som tidligere gjennom en fortolkningsprosess hos de 

homofile organisasjonene. Der hvor dødstallene hadde vært lavere de første årene 

sykdommen hadde kommet til Norge, døde det langt fler i fra midten av 80-tallet. Det førte 

igjen til en mer panisk stemning og debatt i det norske samfunnet, men de homofile 

organisasjonene måtte også se inn mot seg selv og arbeidet deretter. De sto med 

majoritetssamfunnets paniske tilstand utenfor, mens i sine egne rekker falt folk fra av 
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sykdommen som de jobbet så hardt med å bekjempe. Organisasjonene sto like hardt på at 

kunnskap og informasjon var det viktigste og mest effektive middelet mot viruset, og alle 

andre måtte følge dette. Alle tiltak som rettet seg inn mot homofile menn var det viktig at 

det var de homofile organisasjonene, eller andre skeive aktører, som arbeidet med og 

formidlet. Hvis ikke risikerte man å miste den tillitten og det samarbeidet som var blitt 

etablert mellom norske helsemyndigheter og de homofile organisasjonene. Et samarbeid 

som nærmest var livsviktig.  

 

Noen uenigheter eksisterte fortsatt mellom organisasjonene, og de hadde noe ulike syn på 

både hva slags informasjon man formidlet og hvordan man gikk frem i arbeidet mot å hindre 

spredning. Likevel var de enige om én ting, nemlig at sykdommen og viruset var meget 

alvorlig, og de var sentrale aktører i bekjempelsen av det.  
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Kapittel 4: Konsolidering og konstituering av «den norske homobevegelsen» 

Landsforeningen mot AIDS (LMA) kom i slutten av 1980-årene for alvor med i arbeidet mot 

HIV og sykdommen AIDS. 1988 var deres første fulle driftsår. LMA markerte seg som en 

viktig stemme i dette arbeidet, og sto som en hovedaktør ved siden av de homofile 

organisasjonene, Helseutvalget for homofile, norske helsemyndigheter og 

interesseorganisasjoner som Pluss. Pluss ble i 1988 etablert som en organisasjon for HIV-

positive, uavhengig av legning og smittemåte. Derfor var medlemstallet i Pluss preget av 

både homofile menn, men også sprøytenarkomane og prostituerte som var de andre 

risikogruppene for HIV-smitte. Arbeidsområder som de homofile organisasjonene tidligere 

hadde stått alene om ble derfor løftet ut av disse andre interesseorganisasjonene. LMA 

fungerte som en samarbeidsorganisasjon hvor alle organisasjoner som arbeidet med temaet 

HIV/AIDS deltok, mens Pluss ble stemmen for de HIV-positive som markerte seg i debatter 

som omhandlet blant annet menneskeverdet og rettighetene til positive. De homofile 

organisasjonene opererte på en mer uavhengig frekvens, og arbeidet fortsatt bredt med 

informasjon- og holdningskampanjer knyttet til HIV/AIDS. Arbeidet både i Pluss og andre 

organisasjoner var preget av en tilstedeværelse av døden, og mange aktive medlemmer og 

viktige stemmer falt bort i løpet av disse årene.  

 

Oppmerksomheten rettet mot HIV/AIDS fra de homofile organisasjonene var fortsatt stor, 

også rundt 1990, men når flere aktører kom på banen var det også mulighet for de homofile 

organisasjonene å drive et mer offensivt arbeid i den homofile frigjøringskampen mer 

generelt. Dette skapte også gnisninger mellom blant annet homofile organisasjoner og Pluss, 

der spesielt sistnevnte så at de HIV-positive utenfor risikogruppen menn som har sex med 

menn sin frigjøringskamp havnet i baksetet for den homofile frigjøringskampen. Arbeidet 

med HIV/AIDS førte til flere interesseorganisasjoner mot slutten av 1980-tallet, og dette 

kapittelet vil undersøke hvordan de homofile organisasjonene fortsatte sitt arbeid med 

HIV/AIDS, gjennom kampanjer og kunnskap om sikker sex, samtidig som de rettet mer 

oppmerksomhet mot frigjøringsarbeidet for homofile. 

 

En viktig motstemme i dette arbeidet tilhørte de kristenkonservative. Spesielt gikk disse 

aktørene ut mot HIV-tiltak som ble foreslått og iverksatt rettet mot ungdom og elever i 

norske skoler, men også organisasjonenes og myndighetenes kampanjer i norsk presse og 
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offentlighet høstet kritikk av de kristenkonservative. Med sine seksualmoralske holdninger 

og store påvirkningskraft var det mye som sto på spill for de homofile organisasjonene i 

kampen mot viruset. Kunnskap om sikker sex var det viktigste våpenet mot å bekjempe 

spredningen av HIV, og denne kunnskapen måtte komme tidlig og føre til vedvarende 

endring av seksualvaner for både heterofile og homofile. Moralen om å ‘beskytte’ ungdom 

mot slik informasjon kunne i verste fall føre til at kunnskapen ikke nådde frem, og at HIV 

derfor ville fortsette å spre seg i og utenfor risikogruppene. Realiteten var at konservativ 

seksualmoral på ingen måte myndiggjorde norsk ungdom gjennom å ta egne, og sikre, valg 

når det kom til seksuell handling, noe man var absolutt avhengig av at skulle skje for å få 

bukt med HIV/AIDS. 

 

I dette kapittelet vil fokuset rettes mot de homofile organisasjonenes arbeid på slutten av 

80- og starten av 90-tallet. Dette arbeidet handlet i all hovedsak om å øke 

oppmerksomheten rettet mot kunnskap som det viktigste middelet i bekjempelse av 

HIV/AIDS, og da særlig kunnskap og informasjon om sikker sex og bruk av kondom. I tillegg til 

de homofile organisasjonene spilte også myndighetene en stor rolle i samme tidsperiode, og 

kom tydeligere og mer på banen i arbeidet vist blant annet gjennom stortingsproposisjoner. 

De homofile organisasjonenes tilstedeværelse i norske helsemyndigheters arbeid er da også 

et element oppgaven ønsker å rette oppmerksomhet mot. Hvordan arbeidet de homofile 

organisasjonene med kunnskapsformidling omkring HIV/AIDS, og i hvilken grad var de 

tilstede og inkludert i norske helsemyndigheters arbeid?  

 

4.1 Med kunnskap og kondom mot HIV 

Kunnskap- og opplysningsarbeidet som ble startet allerede i 1983 fortsatte ut over hele 80-

tallet og inn på 90-tallet. Det var dette området som både norske helsemyndigheter og 

homofile organisasjoner arbeidet mest med i alle de årene denne oppgaven omfatter. Det 

som vi har sett var endringer blant annet i fokusområdet på hva nettopp informasjonen 

skulle inneholde. Opplysningsarbeid knyttet til informasjon om sikker sex var det største 

fokusområdet, men vi har også sett at tendenser endrer seg iblant annet informasjonen delt 

i tidsskriftene for de homofile organisasjonene. Ut over slutten av 80-tallet, og inn i 90-tallet, 

er det tydelige eksempler på at sikker sex-fokuset ikke forsvinner ut av verken de homofiles 

organisasjonenes informasjonsarbeid eller norske helsemyndigheters. Det som riktig nok 
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viser å ha endret seg er også den rettede oppmerksomheten mot juridiske spørsmål knyttet 

til HIV/AIDS-spørsmålet. Store deler av artikler, leserbrev og kronikker i tidsskriftene til de 

homofile organisasjonene retter oppmerksomheten nettopp mot det temaet. Mye av 

grunnen var takket være Henki-saken. Henki-saken var også en stor grunn til at nettopp 

organisasjonen Pluss ble etablert.  

 

Henki Hauge Karlsen mistet jobben sin som servitør på restauranten Papillon i Fredrikstad 

som en direkte følge av at han kom ut som HIV-positiv. Saken endte opp i høyesterett hvor 

han kom seirende ut, noe som var et tydelig budskap til HIV-positive at din positive status 

ikke var grunnlag for oppsigelse. Der hvor Karlsen var den første i Norge til å gi HIV-positive 

og AIDS-syke et ansikt i norsk offentlighet, var han også den første som satte HIV-positives 

juridiske rettigheter og status på dagsordenen. Dette hadde en stor effekt blant annet i de 

homofile tidsskriftene som i perioden derfor også rettet store deler av sitt fokusområde mot 

det juridiske. Selvfølgelig på et noe bredere plan, da organisasjonene også vevet inn 

homofile og lesbiske personers rettigheter og rettighetskamp.  

 

Legene Johannes Torvaldsen og Finn Jensen skrev fast under spalten ‘AIDSnytt’ i tidsskriftet 

Løvetann som ble ugitt av Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF). Allerede i 1988 

refererte de til tiden som «AIDS-epidemiens kjølvann».130 Dette bildet av at man befant seg i 

kjølvannet av epidemien sto i sterk kontrast til arbeidet og innsatsen de homofile 

organisasjonene og norske helsemyndigheter la ned i perioden. Samt i kontrast til det som 

fortelles i selve artikkelen, hvor det fortelles at ulike teorier om smitteveiene til viruset 

fortsatt ble diskutert i samfunnsdebatten. Disse usikkerhetene dette kunne skape angående 

faktiske smitteveier for viruset kunne være skadende for arbeidet de homofile 

organisasjonene bedrev. Faktuell kunnskap var det viktigste våpenet mot viruset, men også 

det som kunne drive de homofile organisasjonene ut i offentligheten som en seriøs og 

samlet aktør. 

 

Organisasjonene fremstår som tredelt, hvor de lesbiske kvinnene står på sin side, de 

homofile menn som hadde sitt fokus rettet mot den generelle frigjøringskampen og de 

 
130 Johannes Torvaldsen og Finn Jensen, «AIDS-nytt : Gammelt nytt om smitteveier,» Løvetann, no. 3 (1988). 52 
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homofile menn som viet sitt fokus mot AIDS-arbeidet. Det tydeligste skillet sto mellom de 

lesbiske kvinnene og de homofile mennene i organisasjonene. Blant annet fortalte Diane 

Richardson i et intervju med Løvetann at hun hadde valgt å ikke jobbe sammen med 

homofile menn i spørsmålet om AIDS, men kun holdt fokuset på kvinner. Videre fortalte hun 

at opplevelsen var at homofile menn og lesbiske kvinner ikke ga hverandre støtte i deres 

respektive saker.131 Dette viser til at en intern splittelse i den norske ‘homobevegelsen’ 

eksisterte blant homofile menn og lesbiske kvinner, og eksisterte også utenfor kun AIDS-

problematikken.  

 

Andre uenigheter og splittelser viste seg å også være regionalt basert, hvor blant annet 

artikkelen «Drives det AIDS-arbeid i Bergen?» i Løvetann forsøkte å besvare rykter og viktige 

spørsmål som var fremmet av Oslo-baserte personer.132 Artikkelen skulle også besvare 

spørsmålet om hva uenigheter i AIDS-arbeidet mellom Bergen og Oslo var, noe som hadde 

kommet frem iblant annet tidligere debattinnlegg i tidsskriftet. Situasjonene var forskjellig 

fra by til by, og det krevde derfor ulike tilnærminger til HIV/AIDS-problematikken på noen 

områder. Avtroppende leder i Homofil bevegelse i Bergen (HBB), Bjørn Iversen, mente at 

uenighetene som ble fremmet og diskutert i hovedsak skyldtes manglende kunnskap og 

misforståelser om hverandre. Dette viser til viktigheten av et nasjonalt fora for samarbeid 

mellom de homofile organisasjonene som kunne skape dialog og samtaler seg imellom, uten 

at diskusjonene skule florere fritt i tidsskrift basert på manglende kunnskap om hverandre.  

 

Innsatsen knyttet mot forebyggende arbeid og informasjon omkring HIV/AIDS kom smått inn 

i skolevesenet allerede fra 1984 gjennom veiledningen Fellesskap og samliv.133 Daværende 

leder i DNF-48, Kim Friele, skrev i veiledningen kapittelet om homofili med fokus på en 

verdig undervisning som sluttet å fremvise homofile som abnormale og avvikende fra 

‘normalen’. En stor endring i skolesystemets fokus på seksualitet som noe mer enn bare 

reproduksjon skjedde i årene etter loven om selvbestemt abort ble vedtatt på Stortinget i 

1978.134 På den måten endret også det hvordan man forholdt seg til homofili i læreplaner og 

 
131 Sidsel Vogt, «Målet er å integrerer sexualiteten,» ibid., no. 2. 21 
132 Turid Eikvam, «Drives det AIDS-arbeid i Bergen?,» ibid.12. 41 
133 Inger Egeland, Jon Skarstein, og Elisabeth Juell Rasmussen, Fellesskap og samliv: lærerveiledning i 
samlivsundervisning for grunnskole og videregående skole  (Oslo: Tanum-Norli, 1984). 
134 Kari Hernæs Nordberg, «Ansvarlig seksualitet» (Avhandling (ph.d.), Universitetet i Oslo, 2013). 
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veiledninger. Selv om homofili nå kom inn i lærerveiledningen under Kim Friele sitt navn, var 

ikke HIV/AIDS et fokusområde her. Det ble nevnt under kapittelet «Seksuelt overførbare 

sykdommer».135 Informasjonen var forbeholdt den kunnskapen man hadde omkring 

sykdommen og smittemåten i 1984, som vi har sett var begrenset. Det var i informasjonen 

ingen oppfordring til å undervise om bruk av prevensjon som preventivt tiltak for 

forebygging av HIV/AIDS, selv om de homofile organisasjonene hadde brukt dette i sine 

informasjonskampanjer.  

 

Dette endret seg mot slutten av 80-tallet da det i 1989 ble utgitt et lærerhefte om HIV/AIDS 

til lærere på barnetrinnet. Dette heftet var utarbeidet av én psykolog, fire lærere, en ansatt 

ved Pedagogisk senter og skoledirektøren i Vest-Agder, i tillegg til samarbeid med 

fylkeslegens ressursgruppe mot AIDS.136 Tanken var at HIV/AIDS ikke nødvendigvis skulle 

fungere som en isolert og egen del av undervisningen, men knyttes opp mot relevant 

fagstoff. Det forebyggende arbeidet forflyttet seg altså i perioden fra målrettet fokus inn 

mot risikogruppene menn som har sex med menn, sprøytenarkomane og prostituerte, over 

til å inkluderes i undervisningen for å tidlig starte forebyggende arbeid mot risikofylt seksuell 

atferd. Tidlig innsats ble derfor et viktig arbeidsområde. Dette lærerheftet inneholdt, i 

motsetning til veiledningen fra 1984, mer informasjon om hvordan en kunne forhindre 

HIV/AIDS, men også tydelig informasjon om smittemåter. Blant annet blir det i veiledningen 

spesifisert hvordan HIV/AIDS ikke smitter.137 En tydelig og viktig spesifisering som 

poengterer at sosial omgang med smittede personer ikke utgjorde noen risiko for å selv bli 

smittet. Det har også vært viktige elementer de homofile organisasjonene har arbeidet med, 

og fortsatte å arbeide med. Dette for å sørge for at smittede personer, og personer som 

tilhørte risikogruppene, ikke skulle oppleve økt stigmatisering og utestengelse av 

majoritetssamfunnet. Det menneskelige perspektivet var derfor svært viktig, og holdninger 

knyttet til dette skulle også endres gjennom informasjon om hvordan HIV/AIDS ikke smittet.  

 

 

 
135 Thor Gundersen, «Seksuelt overførbare sykdommer,» i Fellesskap og samliv : lærerveiledning i 
samlivsundervisning for grunnskole og videregående skole, red. Inger Egeland, Jon Skarstein, og Elisabeth Juell 
Rasmussen (Oslo : Tanum-Norli: 1984). 215 
136 Tema: HIV-AIDS, red. Jens E. Skår, et al. (Klepp: InfoVest, 1989). 
137 Ibid. 
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4.2 «Sikrere sex er morsomt!» 

Både de homofile organisasjonene og norske helsemyndigheter så på sikrere sex som det 

viktigste arbeidsområdet for å forhindre spredning av HIV-viruset. Uten fungerende 

behandling eller vaksine var den eneste måten å få bukt med viruset å hindre videre 

spredning av det. I DNF-48 sitt tidsskrift, Fritt Fram, kunne man lese om Helseutvalget for 

homofile sitt arbeid med «Stopp AIDS»-prosjektet. Som nevnt tidligere var dette et svært 

viktig prosjekt for å engasjere menn som hadde sex med menn (MSM) å ha sikrere sex, og 

det fortelles i artikkelen «Sikrere sex er morsomt!» at prosjektet ble utvidet og engasjerte 

blant annet «to heltidsansatte og 9 deltidsansatte».138 Nettopp utvidelsen av «Stopp AIDS» 

prosjektet viser til hvor viktig det var for arbeidet omkring HIV/AIDS å spre informasjon om 

sikrere sex, men også at det skulle bli standarden for tilfeldige seksuelle relasjoner mellom 

menn. Roy Carlegård uttalte blant annet i et intervju i Fritt Fram at målet til prosjektet ikke 

var å bedrive «misjonærvirksomhet som moralske tanter», men at arbeidet skulle få 

nøkkelpersoner inn i miljøene og gjennom kontakt med personer i ulike sjekkemiljøer «være 

med på atferdsendringer».139  

 

Der hvor det i foregående år hadde vært en stor redsel for hvordan viruset faktisk smittet, 

hadde man ervervet tydelig og klar kunnskap om de smitteveiene som faktisk var. I 

tidsskriftene til de homofile organisasjonene på tampen av 1980-årene var det derfor en 

økende mulighet for en mye mer offensiv kampanjeføring som gjerne spilte på humor og 

ironi, men samtidig fortalte og viste realiteten slik den var. De fleste kampanjer i 

tidsskriftene til de homofile organisasjonene var det Helseutvalget for homofile som sto bak, 

og de viste gjerne avkledde menn i seksuelle stillinger, uten at det var for eksplisitt. Blant 

annet hadde Helseutvalget en kampanje i Løvetann vist under. Sikrere sex var alltid fokuset i 

disse kampanjene.  

 
138 Arne Walderhaug, «– Sikrere sex er morsomt!,» Fritt Fram, no. 1/2 (1989). 21 
139 Ibid. 
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Fra Løvetann 1990 vol. 13 Nr. 3/4 s. 65 

 

Informasjonskampanjene rettet mot norsk ungdom handlet i stor grad om å myndiggjøre og 

ansvarliggjøre ungdommen i deltakelse i seksuelle handlinger. På starten av 90-tallet 

begynte antallet smittede med HIV-viruset igjen å øke. Daværende leder i Det Norske 

Forbundet av 1948, Jon Gunnar Arntzen, uttalte til VG at noe av grunnen til økningen kunne 

være at folk hadde gått lei av all informasjonen om AIDS og kondombruk, eller at den rett og 

slett ikke hadde nådd fram. Hans løsning var som han da sa at organisasjonen ville «trappe 

opp informasjonsarbeidet – men ikke heve noen moralsk pekefinger».140 Tittelen på 

artikkelen var «En natt uten orgier på homsedisko i Oslo» som viser til at mye av pressens 

fokus igjen sirkler tilbake til de homofile menns seksualliv og livsstil.141 Det er nok mye av 

dette fokuset på forholdet mellom et promiskuøst seksualliv og HIV/AIDS som førte til at 

mange konservative stemmer strittet seg sterkt i mot informasjonsformidling og kampanjer 

rettet mot norsk ungdom.  

 
140 Kristin Høiland, «En natt uten orgier på homsedisko i Oslo,» VG, 24. august 1991. 27 
141 Ibid. 
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Fokuset på sikker sex blant de homofile organisasjonene vises blant annet i en artikkel fra 

Løvetann hvor skribenten Bjørn G. Iversen skrev at selve fundamentet i homobevegelsen for 

bekjempelse av AIDS var nettopp kunnskap og informasjon om sikker sex.142 I samme 

artikkel ble det presentert også spenninger i samarbeidet mellom norske helsemyndigheter 

og de homofile organisasjonene når det kom til nettopp kunnskapen om sikker sex. Det ble 

referert til utsagn av overlege Stig Frøland og i en rapport fra Folkehelsa (tidligere Statens 

institutt for folkehelse). Frøland skal angivelig ha brukt ordet ‘ekstremister’ om personer 

innenfor risikogruppene som han mente «finner de biologiske fakta harde å akseptere».143  

 

Rapporten fra Folkehelsa stilte blant annet spørsmålstegn ved om fokuset på sikker sex og 

kondombruk i de homofile miljøene som et middel i kampen mot AIDS var tilstrekkelig i 

lengden. Det var denne uttalelsen som fikk skribenten, Iversen, til å betegne sikker sex som 

fundamentet i homobevegelsens bekjempelse av AIDS. Slike uenigheter blant norske 

helsemyndigheter og ekspertstemmer som Frøland kunne skape splid i det etablerte 

samarbeidet med de homofile organisasjonene. Et samarbeid som var nærmest absolutt 

nødvendig for å kunne nå ut med den kunnskapen og informasjonen som de homofile 

organisasjonene så på som det viktigste leddet i kampen mot HIV/AIDS. På lik linje var 

norske helsemyndigheter avhengig av de homofile organisasjonene som et talerør ut mot 

risikogruppen menn som har sex med menn for å legitimere tiltak og informasjon de selv 

satt inn og kom med. Artikkelen viser da til at det var nettopp rundt kunnskapen denne 

uenigheten og spliden kunne forekomme. 

 

Kunnskapen hadde nærmest all makt i arbeidet med bekjempelse av HIV/AIDS, og det var 

noe både organisasjonene og helsemyndighetene anerkjente, men spørsmålet oppsto da om 

hvilken kunnskap som veide tyngst. De homofile organisasjonene baserte sin kunnskap på 

både faglig kompetanse, men også tolket og forstått gjennom sin erfaring av å leve som 

homofil i datidens Norge. Om myndighetene skulle forsøke å overkjøre denne kunnskapen 

ville man risikere å miste samarbeidet, og derfor miste talerøret ut til den største 

risikogruppen. Bente Søgaard uttalte blant annet i Fritt Fram at «vi bør, og vi vet vi kan, 

 
142 Bjørn G. Iversen, «Når hadde du sex med en hiv-positiv sist?,» Løvetann, no. 5 (1991). 54 
143 Ibid. 
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legge premissene for våre egne liv og for det arbeidet vi driver».144 Myndighetene måtte trå 

varsomt for å ikke miste sin legitimitet blant de homofile i Norge, noe Søgaard også her 

påpeker sterkt. Premissene, og dermed også kunnskapen disse premissene var basert på, 

måtte bli lagt av ‘oss’, som hun selv sier, altså homofile personer. Dette henger sammen 

med hvordan organisasjonene oppfattet seg selv, deres posisjon og arbeid.  

 

Ove Bjarnar fremmer i sin bok begrepet om en frigjøringsideologi, som vil si at en bevegelse 

forsto seg selv som undertrykt, og at deres arbeid i hovedsak baserte seg på å bli kvitt 

undertrykkingen.145 De homofile organisasjonene hadde arbeidet med HIV/AIDS, men også 

klart og tydelig mot undertrykkelse, og disse to områdene smeltet ofte sammen i forståelsen 

av en frigjøring av seg selv. Frigjøringskampen og den ideologien preget inn på alt arbeidet 

organisasjonene gjorde, og om opplevelsen av norske helsemyndigheter beveget seg over til 

å bli forstått som en motstander av arbeidet mot undertrykkelse ville begge sider tapt stort. 

Nettopp denne forståelsen av seg selv la grunnlaget for at HIV/AIDS-kampen også var en 

frigjøringskamp, da den ofte i medier og annen offentlighet ble sett i sammenheng med 

homofile menn.  

 

Fordelingen av arbeidsområder ble tydeligere utover 1980-tallet da norske 

helsemyndigheter og myndighetene som sådan satte HIV/AIDS-arbeidet på dagsplanen. I 

stortingsproposisjon 1986-87 ble blant annet denne ansvarsfordelingen påpekt.146 De 

homofile organisasjonene ble gitt ansvaret for informasjons- og forebyggende arbeid ut mot 

menn som har sex med menn som var organisert, men de sentrale helsemyndigheter fikk 

ansvaret for å nå ut til MSM som ikke var del av organisasjonene. Riktignok skulle dette også 

foregå i tett samarbeid med de homofile organisasjonene.147 Ungdom skulle på sin side nås 

gjennom økt opplysningsarbeid i skolen, både grunn- og videregående skole. Dette ansvaret 

ble fullt og holdent lagt på sentrale helsemyndigheter, i samråd med fagdepartementene, og 

ikke noen form for samarbeid mellom de homofile organisasjonene og norske 

 
144 Bente Søgaard, «Fritt Fram – avisa for hvem?,» Fritt Fram, no. 1/2 (1989). 18 
145 Ove Bjarnar og Sissel Beate Eriksen Skar, Norske kvinners sanitetsforening 1946-1996, vol. B. 2 (Oslo: 
Foreningen, 1995). 
146 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3, «Om endringer under enkelte kapitler under Sosialdepartementet i statsbudsjettet 
for 1987 i forbindelse med handlingsplan mot HIV-epidemien og AIDS-sykdommen,» Sosialdepartementet 
(1987) 
147 Ibid. 
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helsemyndigheter ble lagt til grunn her. Mye av tankene bak tiltak skulle være at holdninger 

skulle endres gjennom kunnskap, og da også en atferdsendring i befolkningen. Et 

holdningsendrende arbeid var et viktig moment de homofile organisasjonene hadde 

fokusert mye på i sin informasjon, i stor grad for å slå ned på økende stigmatisering og 

diskriminering mot risikogruppen homofile og menn som har sex med menn. 

Stortingsproposisjonen viser at norske myndigheter satte sin lit til at de homofile 

organisasjonene kunne bedrive arbeidet rettet mot organiserte personer i gruppen MSM, 

men inkluderte altså ikke disse i andre områder som for eksempel da arbeidet rettet mot 

norsk skoleungdom.  

 

4.3 AIDS, seksualitet og ungdommen 

Organisasjonene som hadde HIV/AIDS på dagsordenen rettet altså mye oppmerksomhet 

mot ungdom på starten av 90-tallet. Dette inkluderte både de homofile organisasjonene og 

Helseutvalget, men Landsforeningen mot AIDS (LMA) rettet også mye av sine kampanjer mot 

ungdom. Epidemien hadde vist seg å ikke nå de store høyder i Norge som det ble spådd på 

starten av 80-tallet, men organisasjonene arbeidet med bevissthet om at nedgangen i 

smittetilfeller kunne være en forbigående fase. Derfor arbeidet man målrettet med 

informasjonskampanjer og kunnskapsformidling som skulle øke bevissthet og 

kunnskapsgrunnlaget for den generelle befolkningen. Denne økningen skulle i sin grad føre 

til atferdsendringer i befolkningen som gjorde at smittespredningen ble holdt på et svært 

lavt nivå. Av den grunn satt LMA derfor ungdom som en av de viktigste målgruppene for 

deres kampanjer, for endringen og kunnskapen måtte komme i en ung alder, men i en alder 

hvor personene kunne settes ansvarlig for sine valg og handlinger.  

 

Olav André Manum forteller i sin bok at «frem til hivpanikken krevde nytenkning, kunne det 

virke som om kirken og ofte konservative kristne hadde hatt en slags enerett på å definere 

god seksualmoral og etisk levesett. Hiv og aids tvang frem en annen holdning».148 Det var 

her de homofile organisasjonene, norske helsemyndigheter og interesseorganisasjoner som 

Pluss og LMA var svært viktige aktører. Ikke minst var de homofile organisasjonene og 

interesseorganisasjonene viktige pådrivere for at deres verdensanskuelse og 

 
148 Manum, Kjærlighet, kunnskap og kondom : den hivpolitiske kampen i Norge. 84 
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situasjonsforståelse skulle prege den offentlige debatten så vel som norske 

helsemyndigheters arbeid. LMA uttalte i sin årsmelding for 1989 at «Hiv-epidemien er inne i 

en ny fase. Nyhetens interesse og engasjement fra folk flest har avtatt betydelig. Vi står nå i 

startgropa for det langsiktige forebyggende arbeid – og omsorgsarbeidet for dem som 

allerede har blitt smittet».149 Man sto altså til dels i fare for å miste engasjementet i både 

befolkning og presse på bakgrunn av HIV-epidemiens ‘nye fase’. Den nye fasen refererer til 

flere momenter ved HIV/AIDS, blant annet at de dystre tallene om antallet smittede og døde 

fra 80-årene ikke ble så store som antatt. Kunnskapen i befolkningen var større om både 

smittemåter og redselen kunne derfor senkes for personer som ikke tilhørte de største 

risikogruppene. Fra å nærmest konstant være i medienes søkelys og tilstedeværende i den 

offentlige debatten måtte mange av organisasjonene, samt norske helsemyndigheter, 

fortsette å arbeide offensivt. For det var nettopp som LMA sa, det var da, på starten av 90-

tallet, at det langsiktige arbeidet virkelig skulle starte. Holdnings- og atferdsendringer måtte 

skje, og der var ungdom spesielt den viktigste målgruppen. Mange av tendensene til dalende 

engasjement og oppmerksomhet rettet mot HIV/AIDS viste seg også i tidsskriftene til de 

homofile organisasjonene. Artiklene og forsidene som handlet om viruset og sykdommen var 

ikke lenger like hyppige som de hadde vært tidligere på 

80-tallet. Det vil ikke si at aids ikke var tilstedeværende i 

tidsskriftene lenger, men det store 

‘brannslukningsarbeidet’ og en svært offensiv 

kunnskapsformidling var ikke lenger like markant.  

 

Den målrettede opplysningskampanjen rettet mot 

ungdom vises blant annet i Løvetann sin utgivelse av 

«Hæ? AIDS? Vi??», et spesialnummer utgitt med 

ungdom som målgruppe.150 Der blir det blant annet 

fortalt at det ikke eksisterer noen vaksine eller kur mot 

HIV-viruset, men at «vår eneste vaksine mot AIDS er 

opplysning om hvordan HIV-viruset smitter og hvordan 

 
149 «Årsmelding 1989,» Landsforeningen mot AIDS (1989). 7 
150 «Hæ? AIDS? Vi??,», Løvetann spesial : Om ungdom & AIDS 4B (1987). Bildet er hentet fra side 6. 
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man kan beskytte seg mot smitte».151 Den valgte formen for opplysning og informasjon 

rettet mot ungdom baserte seg på den måte på sikker sex-tematikken på lik linje som de 

homofile organisasjonene og norske helsemyndigheter også benyttet mot organiserte 

homofile og den generelle befolkning. De homofile organisasjonene hadde ikke vært redd 

for å bruke eksplisitt språk og bilder for å få frem et tydelig poeng om sikker sex, og denne 

utgaven av Løvetann var heller intet unntak. Blant annet vist i bildet ved siden av, hvor en fyr 

tydelig har rustet seg for sex, og kondomet er det tydeligste og mest markante våpenet, eller 

rustningen, for å beskytte seg mot HIV-viruset. Løvetann viser også i denne utgaven at deres 

situasjonsforståelse males ut fra at «viruset spør ikke om kjønn eller seksuell legning».152 I 

den setningen poengterer den homofile organisasjonen selv at HIV/AIDS ikke var en fare for 

kun homofile eller menn som har sex med menn, men en fare for alle som valgte å ta del i en 

seksuell handling, og spesielt risikofylt sex som ubeskyttet penetrering.  

 

Videre nevner de tre områder som blir poengtert som de viktigste og mest effektive måtene 

å beskytte seg mot smitte, nemlig avholdenhet, fast partner du er sikker på ikke er smittet 

eller ved å bruke kondom om man har sex med andre enn en frisk fast partner.153 Den 

informasjonen Løvetann ønsker å formidle til ungdom skiller seg ikke fra den informasjonen 

de har produsert og utgitt tidligere, hvor målgruppen da er deres organiserte medlemmer. 

Tidsskriftet som er rettet mot ungdom formidler kunnskapen om sikker sex, men gjennom 

dette gjør den også ungdom ansvarlig når det kommer til valg de tar når det kommer til sex. 

Sikrere sex blir poengtert som et valg man er ansvarlig for å ta for å både beskytte seg selv 

og andre.  

 

Utfordringer knyttet til informasjons- og opplysningsarbeid ovenfor ungdom møtte også 

motstand blant norske helsemyndigheter. Jan P. Syse og hans koalisjonsregjering mellom 

Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti ble utnevnt i 1989, og Einar Steensnæs satt som 

Norges forsknings- og utdanningsminister. Steensnæs’ uttalelser under sin periode viser til 

den motstanden som også eksisterte i etablerte politiske kretser i Norge. Uttalelsene hans 

 
151 Ibid. 4 
152 Ibid. 6 
153 Ibid. 
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handlet i hovedsak om at undervisning som ga uttrykk for at homofili var akseptabelt ikke 

kom overens med kristen etikk, og ville derfor ikke være aktuelt å formidle i skolen.154  

 

Det var ingen tvil om at de som arbeidet med HIV/AIDS mente at skolen var et svært viktig 

kunnskapsformidlingsområde for å spre informasjon om virusets smittemåter, og på den 

måten forhindre spredning. Blant annet står det i boken AIDS og samfunnet at «skoleverket 

[må] både erkjenne sitt ansvar for å delta i arbeidet mot AIDS og utvikle strategier og 

metoder for dette».155 Videre står det at «i et samfunn hvor stadig større 

informasjonsmengder sendes ut i usammenhengende brokker, får mer systematisk og 

sammenhengende kunnskap økt betydning for at en skal kunne ordne, tolke og forstå 

omgivelsene og seg selv».156 Denne påstanden om en systematisk og sammenhengende 

kunnskap i forståelse av omgivelser og seg selv var overførbar også til organiserte homofile 

og samfunnet som sådan. Det var nettopp dette som endret seg ut på 90-tallet også, da 

kunnskapen om viruset var mer tydeliggjort og sammenhengende enn den hadde vært 

særlig tidlig på 80-tallet.  

 

Fra Helsedirektørens tiltaksplan mot HIV/AIDS-epidemien 1990-1995 var Torbjørn Mork 

tilbake i posten som helsedirektør, og synet på skolens rolle var annerledes enn det 

Steensnæs hadde uttalt seg om. Blant annet står det at «Helsedirektoratet er av den 

oppfatning at dette best oppnås ved å informere om homofili/homoseksualitet på en måte 

som ikke fordømmer eller nedvurderer homofil livsstil i forhold til heterofil».157 Norske 

helsemyndigheter anerkjente da at informasjonen måtte basere seg på et grunnlag om 

aksept for at ungdom og seksuelle debutanter skulle benytte seg av kunnskapen om 

HIV/AIDS i deres situasjonsforståelse.  

 

Som det poengteres i lærerheftet fra 1989 måtte informasjonen om HIV/AIDS repeteres for 

å forebygge risikoatferd, og nettopp dette er overførbart til hvordan de homofile 

 
154 Arne Walderhaug, «– Homofilt samliv i strid med skolens målsetting,» Fritt Fram, no. 1 (1990). 6 
155 Eikvam og Grønningsæter, AIDS og samfunnet. 165 
156 Ibid. 
157 «Helsedirektørens tiltaksplan mot HIV/AIDS-epidemien 1990-1995,» Helsedirektoratet. 35. ‘Dette’ refererer 
til «en hovedutfordring hiv-epidemien i et langsiktig perspektiv gir oss, er å møte ca. 50.000 seksuelle 
debutanter hvert år med den kunnskap og de holdninger som er nødvendige for å etablere en helsefremmende 
seksualpraksis».  
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organisasjonene drev sitt arbeid med HIV/AIDS. Informasjon om smittemåter og preventive 

tiltak mot dette ble gang på gang repetert for å endre atferd hos risikogruppene. 

Informasjon gjaldt i like stor grad å også slå ned på feilinformasjon som kunne florere 

omkring i andre tidsskrift og offentlig fora. Blant annet angripes tidsskriftet Gateavisa i Fritt 

Fram hvor førstnevnte hadde «i god gammeldags stil» delt informasjon om at HIV/AIDS 

kunne smitte via onani, noe redaksjonen i Fritt Fram fort avskrev.158 

 

4.4 Viktig samarbeidspartner i bekjempelsen av HIV/AIDS 

Tiltaksplanen gjorde det også tydelig hvilke organisasjoner norske helsemyndigheter så på 

som sine viktigste samarbeidspartnere i arbeidet med bekjempelse av HIV/AIDS. Der det 

gjelder homofile organisasjoner var det Helseutvalget for homofile tiltaksplanen beskriver 

som «Helsedirektoratets hovedsamarbeidspartner når det gjelder hiv-forebyggende 

opplysningsarbeid i risikogruppen menn som har sex med menn».159 Andre elementer der de 

homofile organisasjonene særlig blir nevnt som viktige støttepartnere er under visse tiltak 

som å drive med oppsøkende informasjonsformidling, rådgivning og tilbud om HIV-testing i 

miljøer hvor menn som har sex med menn var. Helsedirektoratet anerkjenner i samme 

tiltaksplan viktigheten av å drive med aktivt likestillings- og frigjøringsarbeid blant homofile i 

Norge. Der det blant annet står skrevet: 

 

En trygg og aksepterende holdning til egen seksualitet, selvrespekt og forankring i et 

trygt sosialt miljø med andre homofile/bifile er viktige forutsetninger for å kunne 

forholde seg rasjonelt til smittetrusselen. Helsedirektoratet har funnet det viktig og 

riktig å støtte ulike tiltak og aktiviteter som kan bidra til bedring av homofiles 

livsvilkår, utvikling av sosialt nettverk og trygg homoseksuell identitet».160 

 

Frigjøringsarbeidet ble her også blant norske helsemyndigheter sett på som et viktig ledd i 

kampen mot HIV/AIDS, ikke bare rent og enkelt som et tiltak i en epidemi, men også som 

noe vedvarende. Videre fortalte de nemlig at arbeidet fremover til dels måtte løftes ut av 

Helsedirektoratet og over i andre fora, som for eksempel gjennom lovregulering av homofilt 

 
158 «AIDS av onani,», Fritt Fram, no. 4 (1987). 6 
159 Ibid. 20 
160 Ibid. 33 
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samliv. Der ble det poengtert at om arbeidet for homofiles levevilkår og frigjøring ble 

forbeholdt helsepolitiske spørsmål kunne det føre «til en uheldig sykelig-gjøring av seksuell 

orientering».161 Norske helsemyndigheter anerkjente altså at man måtte trekke tydelige 

skiller mellom HIV/AIDS og homofili, noe de homofile organisasjonene også hadde rettet 

mye oppmerksomhet mot. De homofile organisasjonene forsøkte i alle år å balansere 

HIV/AIDS-arbeid og homokampen, og som det fortelles i Fritt Fram «må [vi] ikke la 

homokampen drukne i nedtrykthet over AIDS».162 Den økte oppmerksomheten mot 

homofile og deres levekår måtte utnyttes for å også drive frigjøringskamp, slik at debatten 

ikke kun handlet om sykdom og seksuell livsstil.  

 

Da HIV/AIDS-arbeidet beveget seg noe ut av de homofile organisasjonene var det av to 

grunner. Den ene var HIV-positive sitt behov for å organisere seg i en egen organisasjon hvor 

deres stemmer kunne ytres og enes om, samt som et sted hvor man kunne dele følelser og 

erfaringer rundt det å leve som HIV-positiv. På den andre siden ble skillet også noe trukket 

sterkere mellom det å være homofil og HIV/AIDS-problematikken. Viruset og sykdommen 

var ikke lenger en såkalt ‘homsepest’, men en epidemi med navn HIV/AIDS som kunne 

smitte alle. Sprøytenarkomane, prostituerte og menn som hadde sex med menn var fortsatt 

overrepresentert blant HIV-positive, men kunnskapen man hadde fått om viruset og 

sykdommen la klart grunnlag for en bevissthet at dette ikke var noe som kun rammet 

risikogruppene. Behovet for de homofile organisasjonene å drive med brannslukningsarbeid 

og stå i et modus hvor man gang på gang måtte informere om at viruset ikke var en 

‘homosykdom’ forsvant noe i takt med den nye bevisstheten i samfunnet som sådan. 

Manum forteller blant annet at HIV-positive som var organisert i interesseorganisasjonen 

Pluss må ha hatt et tvetydig syn på den frigjøringskampen og utviklingen der for homofile og 

lesbiske, da han beskriver det som en utvikling de HIV-positive ikke fikk ta del i.163  

 

LMA beskrev i sin årsmelding for 1990 at de delte inn HIV/AIDS-epidemien i 4 ulike faser: 

 

 
161 Ibid. 
162 Bjørn Høgåsen og Arne Walderhaug, «Kjedelige og trenger nytt innhold,» Fritt Fram, no. 4 (1987). 4 
163 Manum, Kjærlighet, kunnskap og kondom : den hivpolitiske kampen i Norge. 117 
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1) Den «stumme» epidemi, hvor et dødlig virus spredde seg umerkelig i 

befolkningsgrupper og fra land til land. 

2) Sykdomsfasen, hvor hiv-infeksjonen ble synliggjort ved at de som var smittet, ble 

syke. 

3) De samfunnsmessige konsekvenser, hvor det i kjølvannet av aids oppsto 

frykt/angst, stigmatisering og påvirkning av viktige kulturelle og følelsesmessige 

sider ved menneskers liv som seksualitet, kjærlighet, liv og død. 

4) Likegyldighetsfasen, hvor vi idag har kommet i den situasjonen at sykdommen 

ikke lenger påkaller den samme oppmerksomheten som i de første årene.164 

 

Når man hadde beveget seg over i fase 4, likegyldighetsfasen, ble den største utfordringen å 

nettopp kunne drive et like offensivt og informativt arbeid som før. Samfunnets 

oppmerksomhet og interesse i sykdommen dalte i takt med at de skremmende prognosene 

ikke ble virkelighet, men for homofile og menn som hadde sex med menn levde man fortsatt 

med et virus som var en overhengende trussel mot liv og helse. Tendensene i tidsskriftene til 

de homofile organisasjonene viser også noe av den samme utviklingen blant 

organisasjonene og de organiserte homofile. Oppslagene og oppmerksomheten rettet mot 

HIV/AIDS var ikke like hyppig som før, og mye av plassen ble nå rettet mot andre spørsmål 

og områder rundt det å leve som homofil og lesbisk. Blant annet skrev Benny Henrikson i 

Fritt Fram at «paradoksalt nok [har aids] innebåret at homoseksualiteten for stadig flere 

unge menn har blitt synliggjort som et alternativ», og at en følge av dette var en såkalt 

«homoerotisering av kulturen», eksemplifisert gjennom seksualisering av menn i reklamer 

fra Levi’s.165 Den oppmerksomheten rettet mot homofil subkultur under HIV/AIDS-

epidemiens første år hadde altså også ført til en økende aksept og nysgjerrighet.  

 

Det utgivelsen av «Hæ? AIDS? Vi??» gjorde var også å forene informasjonen om seksualitet 

og HIV/AIDS, som virket som et viktig moment i de homofile organisasjonenes 

informasjonsformidling mot ungdom. Dette hadde to hovedmomenter i seg, nemlig at dette 

var en del av de homofile organisasjonenes arbeid bredt over, å drive opplysningsarbeid om 

hva det virkelig vil si å være homofil, eller skeiv, i datidens samfunn og gjennom det 

 
164 «Årsmelding 1990,» Landsforeningen mot AIDS (1990). 14-15 
165 Benny Henrikson, ««Alle» tenner på Levis-gutten,» Løvetann, no. 3/4 (1990). 40 
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normalisere det. På den andre siden å bevisstgjøre ungdom på egen seksualitet, tiltrekning 

og erfaring og tanker rundt sex for å gjøre sex og seksualitet et mer bevisst område i kampen 

mot HIV/AIDS. Med kunnskap omkring disse områdene ansvarliggjorde man og gjorde 

ungdommen bevisst på valg som å velge å bruke kondom under seksuelle handlinger. Samt 

at områder som avholdenhet og annen seksuell handling enn penetrering var sikrere måter å 

oppnå nytelse og stimuli på, og at nytelse og valg av seksuell handling handlet om dine 

ønsker og følelser.  

 

I Løvetann malte blant annet skribent Benny Henrikson et bilde av en polarisert kamp som 

kom fra AIDS-arbeidet. Han mente at både høyre- og venstresiden begge sto som motpoler 

til det forebyggende arbeidet knyttet til kunnskapsformidling og sikker sex-kampanjer de 

homofile organisasjonene arbeidet med. Midt i skytsgraven sto nemlig familien, mente han, 

hvor aids «fremsto som en «god fiende».166 Den verdensanskuelsen og situasjonsforståelsen 

han beskriver var et fortsatt delt politisk klima i Norge, hvor de homofile organisasjonene og 

de som kjempet for deres prinsipper om kunnskapsformidling og sikker sex-informasjon sto 

alene mot høyre- og venstresiden. «Den moralitistiske høyresiden» mente han hadde «blitt 

forent i et korstog for familien», mens «perspektivet til den moralske venstresiden [var] 

kjærlighet og faste forhold».167  

 

4.5 Seksualitet – en følelsesmessig tiltrekning 

I ettertid oppsummerte Stig S. Frøland tre hovedkomponenter i arbeidet for å redusere 

seksuell risikoatferd: «Utsettelse av seksuell debut, reduksjon av antall seksualpartnere og 

satsing på beskyttet sex, det vil si kondom».168 For de homofile organisasjonene var den 

viktigste atferdsendringen at seksuelle handlinger skulle foregå ved bruk av kondom. 

Oppmerksomheten og arbeidet satt ned rettet mot de andre tiltakene fra de homofile 

organisasjonene var ikke like store, og nettopp dette var et viktig moment i deres arbeid 

med HIV/AIDS. Utsagn som rettet oppmerksomhet mot reduksjon av antall seksualpartnere 

møtte stor motstand og sinne blant noen homofile, blant annet fordi det fremsto som et 

angrep på livsstilen til mange i gruppen homofile menn. Man var bevisst på den seksuelle 

 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
168 Frøland, Aids-epidemien : nederlag, seire og nye utfordringer. 165 
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frigjøringen man hadde kjempet frem, og at man skulle kunne bære fruktene av den selv. 

Henriksons beskrivelsen av situasjonen i Løvetann viser til at for de homofile 

organisasjonene måtte oppmerksomheten i arbeidet med HIV/AIDS rettes mot sikker sex-

perspektivet, og ikke de andre hovedmomentene som ble beskrevet av Frøland.  

 

I Fritt Fram skrev daværende leder av DNF-48, Kjell Erik Øie, om Henki Hauge Karlsen sin 

død, og blant annet fortalt at «Henki [ble] kalt aids-offer nr. 63 [i VG]. Galere kan det ikke 

sies. Henki ble aldri noe offer. Han ble heller aldri noe nummer i rekken».169 Videre skrev han 

«takk for alt du har vært. Takk for det du kommer til å bety».170 Nettopp denne måten å 

fortelle om Henki sin kamp på viser til situasjonsforståelsen de organiserte homofile sto i. 

Der ofrene for AIDS ble fremstilt som tall og nok et nummer i rekken i massemediene, 

symboliserte disse tallene noe mye mer for homofile i Norge. Det var kjente mennesker, det 

var venner, det var kolleger og det var stemmer som hadde preget og kom til å prege 

hvordan man oppfattet HIV/AIDS men også hvordan kampen videre kom til å være. Henki 

var den største og kanskje viktigste stemmen som satt et ansikt på sykdommen AIDS, både 

ut for den generelle befolkningen, men også for de organiserte homofile og andre som var 

bærere av HIV-viruset eller hadde utviklet AIDS.  

 

Viktigheten av å få et offentlig ansikt på homofile og AIDS-syke var viktig, og Fritt Fram 

avsluttet minneordene om Henki med «etter en lang periode med hysteri og usynliggjøring, 

gjorde du oss stolte over å være homser igjen».171 For kampen hadde vært preget av 

nettopp hysteri og usynliggjøring, men symbolet Henki var for organiserte homofile så ut til å 

skape en ny giv og glød hos deler av de homofile organisasjonene. Fritt Fram er ikke det 

eneste tidsskriftet som viste til viktigheten av at Henki ga AIDS et ansikt i norsk offentlighet. 

En artikkel i Løvetann fortalte blant annet at «hans rolle for å bedre forholdene for hiv-

positive, og i sin ytterste konsekvens for å forhindre en brutalisering av vårt samfunn, har 

vært unik».172  

 

 
169 Kjell Erik Øie, «Personen Henki er død, men symbolet lever,» Fritt Fram, no. 1/2 (1989). Sidetall ikke oppgitt i 
kilde. 
170 Ibid. 
171 Ibid. 
172 FW, «Henki er død,» Løvetann, no. 1 (1989). 14 
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Løvetann holdt en undersøkelse som omfattet 716 bedriftseiere som svarte på spørsmål 

knyttet til AIDS som oppsigelsesgrunnlag.173 Spørsmålene var formulert som følger: «Mener 

De arbeidsgiver bør ha anledning til å si opp en AIDS-smittet hvis vedkommende arbeider 

som [..]».174 Der det var snakk om arbeid som kokk, helsepersonell, arbeid med barn og om 

omsetningen synker var det er smått flertall som mente det var grunnlag for oppsigelse. Der 

hvor flertallet mente at det ikke burde vært anledning for oppsigelse var arbeid som servitør, 

arbeid med direkte kontakt med kunder eller om kolleger krever det.175 I disse områdene var 

spriket mellom ja- og nei-siden større enn der nei-siden vant. Det skal nevnes at det også var 

mulig å svare «vet ikke» på spørsmålene.  

 

Funnene i undersøkelsen viste at «et flertall av norske næringsledere mener AIDS-smittede 

personer ikke bør kunne sies opp. Når det gjelder bestemte yrkesgrupper eller 

arbeidssituasjoner, endrer holdningene seg».176 Karlsen ga sykdommen et ansikt for den 

norske befolkningen, noe som i andre land både hadde fått positive og negative følger. Blant 

annet etter dødsfallet til den amerikanske skuespilleren Rock Hudson i USA i 1985. 

Dødsfallet hans ga AIDS et ansikt for den amerikanske befolkningen og førte til økt 

oppmerksomhet mot sykdommen og noe økt interesse for homofil subkultur.177 Baksiden av 

denne oppmerksomheten ble også knyttet opp mot stigmatiseringen og diskrimineringen 

mot gruppen homofile menn. Den heterofile majoritetsbefolkning utviklet et tankesett om 

at hvem som helst kunne være homofile, og dermed være bærer av sykdommen.178 

Utfordringene knyttet til å drive aktiv frigjøringskamp simultant med sykdomsbekjempelse 

var avhengig av økt oppmerksomhet, men den hadde også som vist sine baksider.  

 

Det var et klart skifte i arbeidet omkring HIV/AIDS på slutten av 80- tallet og starten av 90-

tallet. Der hvor Henki hadde symbolisert en politisk rettighetskamp i norsk offentlighet 

begynte også arbeidet i homofile organisasjoner og interesseorganisasjoner som Pluss å 

bevege seg mot å rette oppmerksomheten mot disse områdene. Det vil ikke si at 

 
173 «Sjefen frykter AIDS,», Frimerket, no. 3 (1986). 26 
174 Ibid. 
175 Ibid. 
176 Ibid. 
177 Fee og Fox, AIDS : the burdens of history. 154 
178 Ibid. 155 
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spørsmålene omkring områder som rettigheter og politiske spørsmål ikke hadde vært 

tilstede i kampen tidligere, men det utviklet seg sterkt i starten av 90-tallet da 

Sosialdepartementet kom med en utredning med forslag om Lov om vern mot smittsomme 

sykdommer (Smittevernloven).179 Olav André Manum forteller at «hivpositive opplevde loven 

ikke bare som et angrep på deres rettssikkerhet, men rett og slett som et krenkende angrep 

på deres integritet som ansvarlige mennesker».180 Kampen mot smittevernloven var i følge 

Manum en viktig kampsak for spesielt Pluss og Landsforeningen mot AIDS (LMA).  

 

Mye av arbeidet omkring HIV/AIDS hadde blitt løftet ut av de homofile organisasjonene og 

tatt av Pluss og LMA som spesifikke aktører rettet inn mot arbeid med kun HIV/AIDS-

problematikk. Dette hadde åpnet for at de homofile organisasjonene i større grad kunne 

drive med bredere frigjøringsarbeid. Tidligere har vi sett at det var et klart fokus på at kamp 

og arbeid med HIV/AIDS ble sett på som synonymt med frigjøringsarbeid, men denne 

tendensen så ut til å endre seg på 90-tallet. Blant annet sto det i Løvetann at «risikoen er 

altså at HIV/AIDS begrenser definisjonen av oss selv. Vi må på ny gå tilbake til vår egen 

definisjon, en definisjon som ikke er medisinsk, men politisk, og som er et redskap for 

politisk mobilisering».181 80-årene i homokampen var preget av at blikket på homofile i 

hovedsak ble sett gjennom briller som handlet om HIV/AIDS som igjen førte fram samtaler 

om blant annet subkulturer og seksuell praksis, men igjen var alle omkranset rundt fokuset 

på HIV/AIDS. Sitatet ovenfor beskriver en situasjonsforståelse av at tiden var inne for å igjen 

bevege seg ut av dette fokuset, og at man selv da måtte stå i bresjen for å nærmest 

omdefinere homofile og deres kamp i offentligheten.  

 

Videre i artikkelen rettet man oppmerksomheten mot organiserte homofile sin egen 

situasjonsforståelse, nemlig viktigheten av at man måtte fremstå og arbeide som én gruppe 

for å kunne ha politisk påvirkningskraft.182 Nettopp den forståelsen av å handle og kjempe 

som en enhet var også kommet klart frem i arbeidet med HIV/AIDS. Gjennomslagskraften 

var størst i de områdene de ulike grupperingene og organisasjonene kunne enes om. Intern 

 
179 NOU 1990:2. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven). Oslo: Sosialdepartementet. 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/odn/tmp/2002/0034/ddd/pdfv/154735-nou1990-2.pdf 
180 Manum, Kjærlighet, kunnskap og kondom : den hivpolitiske kampen i Norge. 99 
181 Marit Myking, «Politisk organisering,» Løvetann, no. 3 (1989). 39 
182 Ibid. 41 
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strid og splittelser internt i homobevegelsen førte til at slagene måtte utkjempes internt, 

fremfor ut mot samfunnsstrukturene. Artikkelen startet med å fortelle at «HIV/AIDS og 

diskusjonene rundt dette har på nytt gitt homoseksuelle en plass i den offentlige debatten i 

samfunnet».183 Den posisjonen man hadde fått i arbeidet med HIV/AIDS måtte man fortsette 

å holde på for å også kunne drive med politisk arbeid knyttet til andre områder som 

omhandlet homofile personers livssituasjon. Den måten man kunne utnytte og bruke denne 

posisjonen på var som en felles gruppe som arbeidet utover, og ikke som en oppdelt 

gruppering som ikke klarte å enes. Lærdommen og erfaringene fra å arbeide med HIV/AIDS-

problematikken i den offentlige debatt og med myndighetenes øyne rettet mot seg måtte 

videreføres inn i det generelle frigjøringsarbeidet som man så at de homofile 

organisasjonene rettet mer oppmerksomhet mot ut på 90-tallet.  

 

Arbeid med HIV/AIDS var fortsatt forstått som en del av frigjøringsarbeidet. Det var ikke slik 

at dette måtte vike fullstendig for at man kunne arbeide med andre områder og spørsmål. 

Dette kommer klart frem i tidsskriftene til de homofile organisasjonene hvor store deler av 

informasjonen fortsatt var viet til nettopp informasjonsformidling omkring HIV/AIDS og 

situasjonen knyttet til det. For selv om det ble etablert skiller mellom HIV-positive og 

homofile, og ikke er likhets-tegn som tidligere tendenser hadde gjort det til, var HIV/AIDS 

fortsatt noe som spilte inn på de organiserte homofile sin situasjonsforståelse. Det fantes 

ingen kur eller fullstendig vellykket behandling, så viruset og sykdommen var fortsatt 

tilstedeværende i bevisstheten hos organisasjonene og deres arbeid. Riktig nok var noe av 

problematikken som ble presentert faren for å ta til takke med situasjonen slik den var, altså 

at det medisinske perspektivet var tilstrekkelig nok for å være deltagende i den offentlige 

samtale og debatten. Denne formen ble fremstilt som en begrenset debatt i Løvetann, og 

redselen var at man ikke skulle få inn det politiske perspektivet i debattens som handlet om 

homofile. Norske helsemyndigheter viste også til viktigheten av å ‘frigjøre’ den homofile 

mann i samfunnet, og i Helsedirektoratets tiltaksplan mot HIV/AIDS (1990) står det blant 

annet skrevet at: 
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Helsedirektoratet vil gjennom kurs og skoleringsvirksomhet, i samarbeid med 

interesseorganisasjonene for homofile og lesbiske, arbeide for at helsetjenesten 

etterhvert skal bli bedre istand til å ta imot homofile pasienter på en faglig god og 

fordomsfri måte.184 

 

Dette forteller hvilket sted norske helsemyndigheter sto i kampen for å øke aksept og 

kunnskap i helsetjenesten når det kom til å behandle homofile pasienter. Dette var et svært 

viktig tema som HIV/AIDS epidemien i stor grad viste. Den norske helsetjenesten måtte være 

nødt til å møte den homofile mann slik han var, fordomsfri og med et faglig godt grunnlag, 

ikke bare i bekjempelse av HIV/AIDS, men for at homofile også skulle bli sett og håndtert på 

en måte som sammenfatter med deres livsstil.  

 

De homofile organisasjonene som siden 1983 hadde arbeidet med HIV/AIDS-problematikken 

var fortsatt sterkt på banen i dette arbeidet, også representert gjennom samarbeid med 

norske helsemyndigheter. Selv om samarbeidet ikke nevner de spesifikke homofile 

organisasjonene sto Helseutvalget som en av de viktigste samarbeidspartnerne for norske 

helsemyndigheter, og Helseutvalget selv var et samarbeidsprosjekt for de ulike homofile 

organisasjonene. Mot slutten av 80-tallet og inn på 90-tallet ble interesseorganisasjoner 

også sterkere, som blant annet Pluss og Landsforeningen mot AIDS. Disse tok på seg ulike 

roller i arbeidet mot HIV/AIDS, og da særlig de lovmessige perspektivene og spørsmålene 

som oppstod. Det de homofile organisasjonene forstod som sitt viktigste middel i kampen 

mot HIV/AIDS var fortsatt å spre informasjon om viruset, hvor kunnskap sto som det fremste 

middelet, og da særlig sikker sex-perspektivet. Det som endret seg var riktig nok som nevnt 

at interesseorganisasjoner kom mer på banen i arbeidet, og påtok seg derfor også store 

deler av ansvaret som de homofile organisasjonene hadde sittet med. De homofile 

organisasjonene sto fortsatt svært sentralt i formidling av kunnskap og informasjon til sine 

medlemmer, altså allerede organiserte homofile. Det var også der de norske 

helsemyndigheter så at de homofile organisasjonenes viktigste mottakere var. 

Situasjonsforståelsen endret seg noe mot slutten av 80-tallet og tidlig 90-tall, da de homofile 

 
184 «Helsedirektørens tiltaksplan mot HIV/AIDS-epidemien 1990-1995,» Helsedirektoratet. 34 
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organisasjonene startet å sette mer fokus på den generelle frigjøringskampen som hadde 

havnet noe i skyggen av HIV/AIDS.  

 

4.6 Konklusjon 

Viruset fortsatte å spre seg, og det fantes fremdeles ingen behandling, vaksine eller kurs som 

fungerte optimalt uten store bivirkninger. Norske helsemyndigheter og de homofile 

organisasjonene fortsatte derfor en svært offensiv linje med å rette fokuset mot 

informasjonsformidling knyttet til sikker sex, bruk av kondom og å ansvarliggjøre og 

forberede kommende seksuelle debutanter. Noe av utfordringen de sto ovenfor var blant 

annet en dalende interesse i befolkningen og mediene når det kom til HIV/AIDS. De store og 

mørke fremtidsprognosene som hadde blitt presentert i de første årene ble ikke til 

virkelighet. Kunnskapen var blitt større og rikere i løpet av årene, både for de organiserte 

homofile, myndighetene og befolkningen som sådan. Den store trusselen HIV/AIDS var ikke 

lenger så stor som den hadde vært tidligere. Riktig nok var viruset fortsatt i samfunnet, og 

det spredte seg fortsatt blant risikogruppene menn som har sex med menn, prostituerte og 

sprøytenarkomane. Det var derfor viktig for de homofile organisasjonene og norske 

helsemyndigheter å fortsette det arbeidet med å forhindre spredning.  

 

I løpet av perioden, som kapittelet tar for seg, beveget man også fokuset over på ungdom i 

større grad enn man hadde gjort tidligere. Grunnen var at man ikke visste når eller om man i 

det hele tatt fant en vellykket vaksine eller behandling for HIV-positive og AIDS-syke 

mennesker. Dette førte til at man ansvarliggjorde ungdommen valg de tar når det kommer 

til seksuell praksis, og gjennom det opparbeide et tankesett om å beskytte både seg selv og 

andre. For de homofile organisasjonene handlet dette arbeidet i like stor grad om et 

frigjøringsarbeid. Norske helsemyndigheter hadde i løpet av årene etablert et godt 

samarbeid med de homofile organisasjonene og hadde vist stor tillitt til dem. Dette ble blant 

annet vist gjennom å legge ansvar for risikogruppen homofile menn over på de homofile 

organisasjonene i sine tiltaksplaner.  

 

Interesseorganisasjoner som Pluss og LMA tok sammen med norske helsemyndigheter på 

seg store deler av ansvaret som tidligere hadde ligget på de homofile organisasjonene og 

deres styre og medlemmer. Dette åpnet for at de homofile organisasjonene kunne endre 



   
 

73 

deler av deres arbeidsmåte og informasjonsformidling og dermed åpne for større plass for 

den generelle frigjøringskampen.  
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5. Avslutning 

Allerede før HIV-viruset eller sykdommen AIDS var påvist i Norge samlet de homofile 

organisasjonene seg om å etablere organisasjonen Helseutvalget for homofile, som skulle 

arbeide med homofiles helse og være forberedt på når sykdommen ville nå landet. De 

homofile organisasjonene gjorde en tidlig innsats for å møte AIDS som hadde herjet i de 

homofile miljøene i USA fra 1981. Av de homofile organisasjonenes tidsskrift var det 

Frimerket som var tidligst ute med å spre informasjon om den nye sykdommen og gjennom 

det fortolke informasjonen til sin situasjonsforståelse. I de neste årene var det også en 

økende grad av fokus rettet mot HIV/AIDS fra de andre organisasjonenes tidsskrifter. I tillegg 

kom de norske helsemyndigheter med i arbeidet fra 1985.  

 

Funnene i denne oppgaven fremstiller samtidig en tvetydighet i spørsmålet om HIV/AIDS-

epidemien var en samlende eller splittende faktor for den norske homobevegelsen. Da 

epidemien først kom til Norge i 1983 var de organiserte homofile i Norge allerede delt i to 

grupperinger. Disse to grupperingene var den godt etablerte organisasjonen Det Norske 

Forbundet av 1948 og samleorganisasjonen Fellesforbundet for homofile organisasjoner 

(FHO). Det HIV/AIDS førte til var riktig nok en økt splittelse innad i disse organisasjonene, 

men også seg imellom. Homofil bevegelse i Bergen var en del av FHO og var de som var 

tidligst på banen med opplysning om sykdommen i sitt tidsskrift Frimerket. Selv om de var 

tidligst ute forholdt de seg relativt rolige til selve sykdommen som en trussel. De la mer 

fokus på sykdommen som fare for økende diskriminering og fare når det gjaldt den generelle 

frigjøringskampen. De andre organisasjonenes tidsskrifter, som var senere på banen med 

informasjonsformidling, forholdt seg annerledes til HIV/AIDS-problematikken. De la mer 

fokus på den reelle faren sykdommen i seg selv var for homofile, i tillegg til å snakke om de 

samfunnsmessige følger som diskriminering og hets. Dette skapte en splid mellom 

organisasjonene for de ulike måtene de forholdt seg til sykdommen på. Tydeliggjort ble det 

også med regionale forskjeller som begrunnelse for ulike tilnærminger. Frimerket var en del 

av FHO, som var en gruppering av organisasjoner som mente DNF-48 var for konservativt, og 

noe som synes å ha påvirket deres tolkning og situasjonsforståelse av epidemiens i de første 

årene. Tidsskriftet Frimerket var et mer seksualliberalt tidsskrift enn mange andre. I de første 

årene malte dette et bilde av HIV/AIDS som en trussel mot nettopp mer seksuell utfoldelse 

blant menn uten å forholde seg til den alvorlighet som viruset og sykdommen representerte. 
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Den andre splittelsen, som kom som en følge av HIV/AIDS, var mellom de organiserte 

mannlige homofile og de organiserte lesbiske kvinnene. De organiserte lesbiske kvinnene 

opplevde i stor grad å være tilsidesatt i arbeidet til de homofile organisasjonene under det 

store fokuset rettet mot HIV/AIDS. Dette skapte konflikter innad i organisasjonene. På sin 

side ønsket de lesbiske kvinnene å snakke om mer generelle spørsmål knyttet til det å leve 

som skeiv i Norge, men også problematikk rundt det å leve som lesbisk kvinne. Dette ble 

tydeliggjort i mange tidsskrifter hvor lesbiske kvinner uttalte seg om nettopp denne 

problematikken. Deler av den lesbiske massen var aktivt med i arbeidet som ble satt ned 

mot bekjempelsen av HIV/AIDS, særlig i de første årene, men det viste seg at dette arbeidet 

skulle være langvarig. Splittelsene mellom lesbiske og homofile i organisasjonene oppnådde 

kanskje sin topp da Kim Friele nærmest ble mobbet ut av sin posisjon i Det Norske Forbundet 

av 1948 i 1987 etter hennes uttalelse om monogami blant homofile menn. I lys av dette 

skapte epidemien splittelser og splid innad og mellom de ulike organisasjonene i Norge.  

 

HIV/AIDS skapte i tillegg splid mellom de homofile organisasjonene og majoritetssamfunnet, 

og ikke bar innad i de homofile organisasjonene. Redselen som etterhvert skulle få fotfeste i 

majoritetssamfunnet rettet seg i all hovedsak mot homofile menn, da det var der viruset var 

mest utbredt. Denne redselen førte til at det å være homofil ble nærmest synonymt med det 

å være bærer av et dødelig virus. Som en følge av denne forståelsen av HIV økte 

diskrimineringen og hetsen mot de homofile i samfunnet til tross for at deres egen innsats 

for å spre informasjon og økte kunnskapen blant egne og andre.. På en annen side skapte 

dette også et sterkt fellesskap innad i og blant de homofile organisasjonene i 

situasjonsforståelsen og informasjonstolkningen. For å bekjempe både virus, fordommer og 

uvitenhet fra majoritetsbefolkningen, medier og myndigheter var de nødt til å samle 

rekkene. De hadde vist at dette var mulig i etableringen av Helseutvalget for homofile. 

Situasjonsforståelsen endret seg til at de sto samlet mot viruset og dets samfunnsmessige 

følger for de som gruppen skeive.  

 

Gjennom å opptre samlet etablerte de homofile organisasjonene seg også som en seriøs 

aktør i bekjempelsen av epidemien i Norge. Norske helsemyndigheter beskriver i sine 

tiltaksplaner de homofile organisasjonene som en felles samarbeidspartner. Det viser at 

arbeidet til de homofile organisasjonene hadde båret andre frukter enn det som i 
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utgangspunktet var tanken bak. Men det at myndighetene satte sin lit til at de homofile 

organisasjoner som en felles gruppe, kunne drive arbeid blant sine medlemmer i 

bekjempelse av en dødelig epidemi, virket konstituerende. Et splittet, kranglende og uenig 

organisert homo-Norge kunne neppe oppnådd den samme seriøsitet og tillitt fra norske 

myndigheter som de gjorde i årene etter at HIV/AIDS kom til Norge. 

 

Men organisasjonenes arbeid 1980- og tidlig 90-tallet handlet ikke ene og alene om 

bekjempelse av HIV/AIDS, men også som en frigjøringskamp for anerkjennelse og aksept for 

homofile i samfunnet forøvrig. Dette var en viktig del av situasjonsforståelsen for de 

homofile organisasjonene da epidemien kom til Norge, og ble også et viktig ledd i norske 

helsemyndigheters mot sykdommen i årene som kom. Homofil subkultur og homofile som 

individer i et samfunn fikk økt oppmerksomhet under epidemien. Den oppmerksomheten 

førte til et bredere spekter å drive med frigjøringsarbeid på. De norske helsemyndigheter la 

seg som sagt på de homofile organisasjonenes linje om at frigjøringskamp var viktig i 

bekjempelse av HIV/AIDS, men også som et viktig ledd for å inkludere homofile personer i 

samfunnsstrukturen i Norge. 

 

Realiteten er at de homofile organisasjonene ble samlet på 1090-tallet. I 1992 slo Det Norske 

Forbundet av 1948 seg sammen med Fellesforbundet for homofile organisasjoner og dannet 

organisasjonen Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH). Den splittelsen og 

spliden som hadde ført til at man etablerte to ulike grupperinger av homofile organisasjoner 

i Norge på 1970-tallet hadde forsvunnet under HIV/AIDS-epidemien og forente igjen disse 

grupperingene. Lærdommen av arbeidet med HIV/AIDS var at gjennom fellesskap og 

samarbeid er gjennomslagskraften større. De homofile organisasjonene, og homobevegelsen 

som sådan, ble anerkjent som en seriøs aktør av norske myndigheter på bakgrunn av 

arbeidet de drev under epidemiens herjinger i Norge. Dette arbeidet samlet også bevegelsen 

igjen i én felles organisasjon. På den måte virket epidemien til tider splittende, men 

lærdommen som sto igjen var av samlende faktor.  
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