DDONet

Hidhører fra Den danske videnbank om kønsidentitet, transvestisme og transseksualisme.

trans sb. fk.

-en, -er, -erne; [HtrqnZs]
(sex) →• fx en transvestit el. en transkønnet person;
(nedsættende el. uformelt); SYN transperson □ Jeg får
øjenkontakt med en smuk trans i en nedringet, sort
kjole. Hans lyse hår falder ned over skuldrene, og jeg
fortaber mig i hans grønne øjne Cupido91 □ Det var lidt
vildt, for man er altid nervøs for at skulle fortælle, at
man er trans JyP2012 □ Vognen er åben for alle, der på
en eller anden måde definerer sig selv som trans
(transkønnede, transseksuelle, transvestitter, drags,
genderbenders, genderqueers osv.) Lbl.dk2011.

transkønnet adj.

-t, ..kønnede; [HtrqnZs-] el. [Htrqns-]
(sex) med en kønsidentitet der ikke stemmer overens
med det biologiske køn, og evt. med ønske om at skifte
køn; JF transseksuel→ □ Som transkønnet kvinde bliver
det morsomt igen at troppe op med valgkort, der ikke
passer til den fysiske fremtoning, men afslører mig som
Hr. Xxxxx Freja Nordam Inf2009 □ Vi henter altså det
uni- eller det transkønnede, ikke at forveksle med det
androgyne, der blev høj mode i firserne WeekA95
● (sex) (som sb.) person med en sådan kønsidentitet;
SYN transkortform JF transperson □ Amnesty finder det
problematisk, at transkønnedes ret til lægebehandling
betinges af en psykiatrisk diagnose Pol2011 □
Transkønnede kan være både hetero-, homo- og
biseksuelle og har lige så forskellig seksualitet som alle
andre VejAFbl2006 □ Mange transkønnede føler intet
behov for at blive opereret Inf2007 □ Transkønnede, der
vil skifte køn, skal lade sig kastrere for at få et navn og
et cpr-nummer, der svarer til det nye køn JyP2012 □
Det er ikke usædvanligt, at transkønnede brænder alle
deres barndomsbilleder, hvor de optræder i en forkert
fysisk indpakning JyP2009 □ Hvorfor skal man gennemgå
en smertefuld kønsskifteoperation for at ændret et M i
passet til et F? De transkønnede samlede sig i går for
for at spørge på Christiansborg Urban2011 □ Der
skønnes at være godt 50.000 transkønnede i Danmark
Inf2011.
AFL SUFF transkønnethed Sb.
HIST 1995 – Weekendavisen 07.04.1995 Sektion: ._sektion
Side 12 | 2259 ord Artikel-id: AZ569206.

transkønnethed sb. fk.

-en; [HtrqnZskØnEDBheDZ] el. [Htrqns-]
(sex) det at en person har en kønsidentitet der ikke
stemmer overens med det biologiske køn, evt. ledsaget
af et ønske om at skifte køn; JF transseksualitet □
Selvfølgelig kommer den vigtigste erkendelse indefra,
men den bliver bestemt ikke lettere, hvis samfundet
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ikke accepterer, at der er noget, der hedder
transkønnethed OutAbout2011 □ For så vidt tager
transkønnetheden snarere sigte på ustandselig at
overskride kønnet end på at identificere det WeekA95
HIST 1995 – Weekendavisen 07.04.1995 Sektion: ._sektion
Side 12 | 2259 ord Artikel-id: AZ569206.

transperson (trans|person) sb. fk.

-en, -er, -erne; [HtrqnZs-]
(sex) person hvis kønsidentitet el. kønsudtryk i større
eller mindre grad er i uoverensstemmelse med
vedkommendes biologiske køn • fx en transvestit el. en
transkønnet person; SYN (nedsættende el. uformelt)
trans □ Mange storbyer i verden har en årlig Pride
Parade, hvor bøsser, lesbiske, biseksuelle,
transpersoner og heteroseksuelle fester for
mangfoldigheden ÅrhOnsd2011 □ ét er naturligvis
lovgivning, noget andet folks holdninger til
transpersoner Pol2012 □ At klubben primært henvender
sig til bøsser, lesbiske og transpersoner udelukker ikke
andre fra festen ibyen.dk2012 □ Jeg kendte to lesbiske
kolleger, men jeg kendte ikke nogen homoseksuelle
mænd og heller ikke biseksuelle eller transpersoner
PrideNews2012 □ En trans-person ... har en intens
følelse af role-relief, dvs. en befrielse fra manderollen,
når jakkesættet smides og kjolen kommer på Inf2000
HIST 2000 – Information 17.11.2000 Side 6 | 931 ord
Artikel-id: Y0129350.

transseksualitet sb. fk.

-en; [HtrqnZs-] el. [Htrqns-]
(sex) det at en person har en kønsidentitet der ikke
stemmer overens med det biologiske køn, og har et
ønske om at leve fuldt ud som det modsatte køn; JF
transkønnethed; ENC mange med en sådan identitet
foretrækker betegnelsen transkønnethed frem for
transseksualitet da deres kønsidentitet er uafhængig af
seksuel orientering □ I Holland peger en anerkendt
hjerneforskers resultater på, at transseksualitet er et
af naturens 'små' luner Pol98 □ en række
socialdemokratiske politikere markerer, at de vil have
transseksualitet fjernet fra Sundhedsstyrelsens liste
over sygdomme Ritzau2009
HIST 1972.

transseksuel adj.

-t, -le; [HtrqnZs-] el. [Htrqns-]
(sex) med en kønsidentitet der ikke stemmer overens
med det biologiske køn, og med et ønske om at leve
fuldt ud som det modsatte køn; JF transkønnet □ Den
transseksuelt orienterede er .. helt overbevist om, at
klæder og sminke kun er den ydre skal TlfLægeleks90

file:///C|/Users/aa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/QJNP9HD3/transord (3).html[22-05-2012 10:37:27]

DDONet

● (sex) (som sb.) person med en sådan kønsidentitet; JF
transperson, transvestit □ mange transseksuelles største
ønske [er at] blive opereret, få omformet kroppen, så
den kommer mere i overensstemmelse med sjælen fagbfam.91.
HIST 1971.

transvestisme el. transvestitisme sb. fk.

-n; transvestisme: [trqnsvæHsdismE] el. [-ve-] ,
transvestitisme: [-væsdiHtismE] el. [-ve-]
(sex) det fænomen at personer (lejlighedsvis) gennem
deres påklædning og adfærd udtrykker det modsatte
køn, idet deres kønsidentitet i større eller mindre grad
adskiller sig fra deres biologiske køn; JF transkønnethed,
transseksualitet □ Transvestisme bliver ofte betragtet
som anderledes og afvigende fordi vi i vores kultur
tænker imodsætninger, og her kommer køn i to
udgaver, mænd og kvinder RetMag2011 □ Transvestisme
er naturligvis tilladt i Danmark, hvor der gives plads for
alle seksuelle minoriteter TlfLægeleks90.

transvestit sb. fk.

-ten, -ter, -terne; [trqnsvEHsdid]
(sex) person der (lejlighedsvis) gennem sin påklædning
og adfærd udtrykker det modsatte køn, og hvis
kønsidentitet i større eller mindre grad adskiller sig fra
vedkommendes biologiske køn; SYN transkortform JF
transkønnet, transseksuel □ Jeanette, Conny og Michelle
er transvestitter. De kan lide at klæde sig i kvindetøj,
men kunne ikke drømme om at gå i seng med en anden
mand BT91
HIST af trans- →og afl. af lat. vestis 'beklædning'.
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