
Mest almindelige udtryk 
Transperson 
Et paraplybegreb, for transvestitter, transkønnede  og 
andre med anderledes kønsidentitet en det normale. 
Transvestit 
Kommer af latin. ”Trans”, som betyder ”på den anden 
side af, hinsides; over, hen over”. ”Vestis” betyder 
klædedragt. Mand eller kvinde med ønske om at klæde 
sig og føle sig som det modsatte køn. 
Groft anslået, og afhængig hvor man skiller begrebet, 
findes der mellem 40.000 og 50.000 mænd her i 
Danmark, som regelmæssigt klæder om til kvinder, og 
dermed falder ind under at være transvestitter. 
Transkønnet 
Betegner en person, der føler sin kønslige identitet i 
konflikt med det biologiske køn, pågældende er tildelt 
ved fødslen, og som derfor ofte stræber efter at forandre 
krop og livsstil til det modsatte af det køn, han eller hun 
er født til, idet kønsidentiteten i øvrigt kan være 
uafhængig af seksuel orientering. 
Interkønnet 
Interkøn betyder, at man er født med både mandlige og 
kvindelige kønstegn. Man taler om interkøn, når 
sammensætningen af en persons ydre eller indre 
kønsorganer, kønshormoner eller kønskromosomer er 
forskellig fra det, vi er vant til at tænke på som mandligt 
eller kvindeligt.   
Cross dresser (USA) eller transvestite (UK) 
Anvendes i engelsktalende lande som betegnelse for 
transvestit. Mens ordet transvestite er en smule vulgært 
at anvende i især USA, hvor cross dresser er mere 
stuerent. 
Drag queen og drag king 
Skuespiller eller artist, som benytter sig af det modsatte 
køns klæder og udtryk, uden nødvendigvis at føle sig 
som det modsatte køn.  
Queer 
ordet queer betyder direkte oversat ’mærkelig’ eller 
’skæv’ og var tidligere et slang ord for bøsse på engelsk. 
Queer bliver ofte forbundet med kritik af de normer og 
forestillinger om køn, kønsroller og seksualitet, der er 
fremherskende i samfundet. Queer er både en slags 
samfundskritik og en særlig social bevægelse, som 
voksede frem i USA omkring 1990.  
Generelt 
Der er flydende grænser imellem betegnelserne, der 
ikke må betragtes som ”afgrænsede kasser”. Mange har 
vanskeligt ved at knytte en bestemt betegnelse til sin 
person. Det er meget individuelt.  

Alle kender mindst 

3 transvestitter. 

– Ved du, hvem 

 

11 spørgsmål om 

Hvor almindeligt er det? 
– Ingen ved rigtig, hvor almindeligt transvestismen er, 
men det er meget mere, end du tror. Der er desværre 
ingen forskning at læne sig op ad. Nogle hævder fra 
1-6 % af befolkningen afhængig af, hvordan man 
definerer udtrykket transvestit. Men sandsynligheden 
for, at du kender mindst tre, er meget stor. 

Hvordan mærker jeg om en af mine 
venner er transvestit? 
– Du mærker det ikke, Vi er eksperter i at gå stille 
med dørene. Det er helt almindeligt, at vi ikke engang 
afslører noget som helst over for vore allernærmeste. 
Vi lever ofte vort ekstra liv gemt i kufferter, tasker på 
lofter og i garagen.  
– Du mærker det først, når personen beslutter sig til 
at dele hemmeligheden med dig. Og husk da på, at 
personen sandsynligvis har været transvestit i alle de 
år, I har kendt hinanden. Var det en god og rar 
person inden, er der ingen grund til at tro, at dette 
ændrer sig. Faktisk ændrer ingenting sig, ud over at 
denne person ikke mere behøver at leve et skjult liv 
for dig. Og du har fået en tillid, som du ikke må 
misbruge! 

Foreningen  
TiD—Transpersoner i Danmark 
Der findes flere foreninger i Danmark, som tager sig 
af transvestitters og transkønnedes netværk og 
problemer. TiD er den største af dem og er et 
åndehul for alle mennesker, der måske har 
problemer med dette fænomen eller bare vil snakke 
om dette med én, der kan lytte, og som kan komme 
med gode råd. 
 

TiD - Transpersoner i Danmark 
www.transpersoner.dk 

 
Kontakttelefonen  21 69 99 77 
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Hvordan lever I? 

– Dobbelt! Vi er helt almindelige mennesker, 
som lever og fungerer præcist som alle andre. 
F.eks. er en mandlig transvestit fuldstændig 
ligeså meget mand, som alle andre mænd. 
Forskellen ligger i, at vi mere eller mindre ofte 
ønsker at tilhøre det modsatte køn. Derfor har 
en transvestit almindeligvis to forskellige 
garderober, og ofte også både et pige- og et 
drengenavn. På grund af omgivelsernes 
manglende viden er det kun ganske få, der 
vover at træde ud i offentligheden af hensyn til 
arbejde, familie og venner. 

Vil I skifte køn? 

– Nej! Transvestitter er gennemgående tilfredse 
med deres biologiske køn og har kun sjældent 
behov for at ændre det. Det forekommer dog 
ikke sjældent, at nogle anvender hårfjerning, 
mildere hormonbehandlinger, etc. for at 
harmonisere dele af kroppen til sindet. 

Er I homoseksuelle? 

– At være transvestit har intet at gøre med 
hvilket køn man deler seng med. De fleste er 
heteroseksuelle, få er biseksuelle eller 
homoseksuelle ligesom i den almindelige 
verden. Mange er gifte og har børn. 

Hvad synes partneren om dette? 

– Kærlighed overvinder det meste, Mange viser 
forståelse og hjælper partneren med at udleve 
sin transvestisme, andre vil ikke medvirke 
– Nogle kan slet ikke acceptere, at der findes en 

Hvad er en transvestit? 
Et menneske – en mand eller kvinde, som 
ønsker mere eller mindre at klæde og føle sig 
som det andet køn. Det kan godt være, at dette 
er usædvanligt, men det er ikke unormalt. 
Transvestisme findes i alle kulturer verden over 
og er kendt gennem historien. Den er uafhængig 
af køn, uddannelse og beskæftigelse, også selv 
om det er blandt mænd, man bliver mest 
opmærksom på det.  

Hvorfor gør I det? 
– For at have det godt! Man har forsket længe 
omkring, hvorfor visse personer er køns-
overskridende, uden at finde noget entydigt svar. 
Som regel ved vi ikke selv, hvorfor vi gør det, og 
både måden og behov er vidt forskellig fra 
person til person. Alle har dog det til fælles at 
ingen har valgt at blive transvestit. Det er en 
del af vor personlighed, og vi har bare valgt at 
bekende os til vore følelser. En transvestit, som 
ikke kan få lov til at udleve begge sine sider, 
oplever ofte en stærk følelse af isolation og kan 
ende i dyb depression. 

Hvordan begynder det? 

– Oftest i en meget tidlig alder. De fleste 
opdager allerede ved 5-6-årsalderen en stærk 
følelse af noget mandigt og kvindeligt i sig. 
Følelsen forstærkes gennem puberteten og den 
vågnende seksualitet. Ofte medfører denne 
fornemmelse skyld og skam. Sædvanligvis er 
transvestismen livslang! 
 

transvestisme i forholdet, og forbyder den – ind 
imellem med skilsmisse som resultat. Ofte 
forestiller partneren sig, at transvestitten vil skifte 
køn; desuden er det psykisk frustrerende for en 
selv forstående partner at skulle skjule alting 
over for familie, venner og naboer. Og 
problemerne bliver ikke mindre, hvis der er børn 
i forholdet. 

Findes der kvindelige transvestitter? 

– Naturligvis. Men det er næsten et ligestillings 
spørgsmål. En kvinde, som er kortklippet, har 
skjorte, bukser og flade sko bliver jo ikke opfattet 
som transvestit, og opfatter i øvrigt heller ikke 
sig selv som transvestit. Uanset hvor maskulint 
hun end klæder sig, opfattes hun næsten aldrig 
som transvestit. Tænk på, at det for 50 år siden 
ikke var særligt passende for en kvinde at gå 
med lange bukser, og længere tilbage var det 
faktisk forbudt. Hvis en mand går i kjole eller 
nederdel, nylonstrømper og sko med hæl, vil 
han altid blive opfattet som transvestit, eller i 
værre fald som ”landsbytossen”. 

Hvordan ønsker I at blive mødt af 
omverdenen? 

– Accepter os som vi er. Vi er venlige og 
imødekommende mennesker og vil gerne 
mødes venligt og imødekommende. Gerne med 
et smil på. Og selv om vi ikke vækker lige så stor 
opmærksomhed i dag som for bare 10 år siden, 
kræver det stadig meget stort mod og energi at 
udleve vor personlighed i det offentlige rum. Vi 
gør det for vor egen skyld, ikke for at skabe 
opmærksomhed eller provokere nogen. 

Sædvanlige spørgsmål om transvestisme 


