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Projekt opgave 9 klasse 
 

- Skovlund efterskole 2005 
 
 
Mit emne 

 Transvestitter 

 
 
Emnebegrundelse 
 
Det er meget simpelt. 
Jeg synes vi skal begynde at åbne øjnene for transvestisme. 
Det kan ikke passe man skal skære ned på sig selv, fordi det ikke er blevet acceptabelt 
endnu. 
Det var også fordi jeg utrolig gerne vil vide mere om det. Det er et spændende emne, 
med mange udfordringer 
Men den største grund er nok, at jeg vil have folk til at forstå at det ikke er ulækkert 
eller perverst. 
 
 
Problemformulering 
 

 Hvorfor vælger nogle mænd at blive transvestitter? 

 Hvor for de lysten fra? 

 Hvad er transvestisme? 

 Hvordan tager familien det, når farmand kommer hjem i dametøj? 

 Hvordan kan det være at det ikke er acceptabelt at være trans i Danmark, og 

hvad kan vi gøre for det bliver det? 

 

 

 

 
 

 



Ole Bole gik i skole, med sin mors fine kjole. 
 
Denne sætning kan nemt gå hen og blive alvor. Der er ikke mange der tænker over det, 
men faktisk er 5-6 % af alle mænd i Danmark transvestitter. Det er mange hvis du 
sammenligner det med andre lande. 
 
For nogle kan denne lille beskæftigelse bare være en periode, men for andre kan det gå 
hen og blive en livsstil. Der er mange der starter det når de er helt små, de tager mors 
tøj på og betragter dem selv foran spejlet. De for en utrolig dejlig oplevelse af det, men 
når man ikke er så gammel, kan det være svært at forstå at man ikke må tage det tøj 
på. Det kan så blive starten på et liv med problemer.  
 
Man siger Danmark er et frit land, og vi har ytringsfrihed, og godt nok er transvestisme 
også lovligt i Danmark, men hvor meget hjælper det når vi har så mange fordomme over 
for alt det som ikke lige er normalt i vores hverdag, at se en mand i dametøj kan for 
nogle være dybt krænkende, pga. de normer, og fordomme vi har imod det. Det er et 
problem!  
Alle de blikke, og tilråb de kan få, når de bevæger sig ned til bageren, eller brugsen. 
Det er nogle af årsagerne til at det ikke er alle det tør springe ud af skabet. 
 
Det med at fortælle familien at man er bleven transvestit kan være et stort problem. 
Mange frygter for deres reaktion, det med at børene skal vide deres far godt kan lide at 
gå i dametøj kan være et stort problem, en del af børnene ved ikke helt hvordan de skal 
takle det. 
 
Det er mest de ældre børn som nogle gange har svært ved at acceptere at den person 
som man ser op til, har en ustyrlig trang til at gå i det modsattes køns tøj. 
Nogle familier vælger at holde det hemmeligt før børnene, og kun vise sig i kjole og 
strømper når de ikke er der. Men heldigvis findes der linjer man kan ringe op til og være 
anonym, der kan du fortælle om dine problemer ved at have en far der er transvestit og 
lidt hjælp, eller hvis du vil vide mere om hvordan det er at være transvestit. 
 
Ordet transvestit, det er nærmest noget folk afskyer, og det er forkert, vil nogle mene. 
Hvorfor skal de ikke have lov til at udtrykke sig selv, som den de nu vil? 
For at det kan blive mere forståeligt i Danmark, skal folk have åbnet øjnene for det. 
Folk skal vide hvad det er, og hvad det indebærer. 
Mange forvekslet det med dragqueens, og det er bestemt ikke det samme. Transvestitter 
går i dametøj fordi der er noget som tiltrækker dem ved det, noget som de ikke selv kan 
styrer. 
 
En anden grund kan også være at det handler om udsmykning. Hvis du tænker på hvor 
meget en dame kan gøre hvis hun vil stase dig op. Der har manden ikke rigtig så meget 
han kan gør. Måske handler det også om det feminine ved det. 
 
Godt nok findes der også damer som er transvestitter, men dem hører vi ikke så meget 
om, en af grundene er nok også at man ikke rigtig ligger mærke til, at der kommer en 
korthåret dame gående hen af gaden i mandetøj.  



Men hvor er ligestillingen henne i moden? En dame kan tage stort set tage alt på uden at 
folk bliver chokeret.  
 
Men hos mændene er det helt anderledes. Mange mennesker tænker da, og vender lige 
hoved en ekstra gang efter dem.  
Det må da snart være på tide at gør op med de fordomme, Nu er det ikke min mening at 
smide alle mænd ned i en kjole. Jeg føler bare at, nu er det på tide at det skal blive 
acceptabelt, uden at man straks skal klassikere dem som perverse, eller homoseksuelle. 
 
Jeg har interviewet nogle transvestitter, og psykologer over telefonen, og har fået en 
masse positivt ud af det. De har fortalt en masse om dem selv, og har hjulpet mig 
meget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interviews
 
I mit interview med Tina, fortalte hun om hendes egne oplevelser. Jeg fik et indblik i 
hvor svært, og indviklet det kan være, ikke at kunne fortælle omverden det hun godt 
kan lide at lave. 
 
Hun lever nærmest et form for dobbeltliv, hun har valgt at holde meget lavt profil om 
det, ikke engang hendes familie ved noget om det.  
Når hun vågner om morgenen og skal på arbejde er hun ikke Tina, der er hun bare en af 
mængden. Men når hun så kommet hjem, skiller hun sig lidt ud. Derhjemme kan hun få 
lov til at udtrykke sin feminine side, hun tager en kjole eller nederdel på, og en flot 
bluse. Og så er hun Tina. 
 
En af grundene til at hun ikke har fortalt det, er fordi hun er bange for hendes børns 
reaktion, hvad vil de sige? 
Det samme med resten af familien, for man håber jo på de er forståelige, men hvad hvis 
de ikke er? 
Hun fortalte mig også at hvis hun havde været 35 vil det have været helt anderledes, så 
havde hun et helt liv foran sig. Men nu hvor hun er i midten af 50’erne så føler hun at 
det er bleven for svært at fortælle dem det. Jo længere man holder på hemmeligheden, 
jo svære bliver den også at få frem. 
 
Da jeg var inde på hendes side, fik jeg en masse gode informationer som jeg kunne 
bruge. 
Og alt i alt tror jeg ikke jeg kunne have fundet alt det, på min egen hånd. Kendte jo 
ikke så meget til den verden, før nu. 
 
                                                                     
Tak Tina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
                                                      Tina.
 



 
Den anden jeg snakket med var en der hed Henriette, hun var også utrolig sød at snakke 
med. Jeg fandt et nummer på en hjemmeside som man kunne ringe til så det gjorde jeg. 
Henriette har i forhold til Tina valgt at fortælle hendes familie om det, og det havde de 
taget fint. 
 
Henriette er gift med en Dame på 30. Hun valgte at tage det helt afslappet, måske men 
en smule forargelse i starten. Det er jo lidt en stor mundfuld at få. 
Henriettes er med i transvestitforeningen i Danmark, sammen med hendes kone, Da jeg 
ringet ind til linjen i deres forening fik jeg fadt på hende Henriette, hun var utrolig åben 
og ville fortælle mig alt det jeg ville vide.  
 
Hun har også været i fjernsynet på tv2 for 2 år siden.  
Programmet hed min mand som kvinde, og her for et ½ år siden blev det genudsendt. 
Det handlet om ham og hans kone, programmet var i 2 udgaver det første handlet om 
konen som fortalte hvordan det var at have en mand som var transvestit. 
Den anden udgave handlet om Henriette der fortalte hvordan hun hade det med at være 
transvestit. 
 
Jeg har virkelig også fået meget brugbart ud af hende… 
 
Tak Henriette… 

                                      
                               Konen lis           Og             Henriette 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.transvestit.dk/billeder/index.htm


Jeg har foretaget et nogle andre opkald, det har været med nogle psykologer.  
Den ene var Carl Mar Møller 
 
I mit interview med ham spurgte jeg om der var et mønster i de mænd som valgte at 
blive transvestitter? Til det svarede han således. 
 

 Nej, der er ikke et bestemt mønster, der er forskellige grunde til det. For de 
fleste starter det i de små år. De prøver mor, eller søsters tøj. De mærker en god 
følelse inde i dem, fx noget dejligt og seksuelt. 
 

Jeg spurgte også hvorfor det var de så gerne vil være transvestitter, når de skal så 
meget igennem, for at blive accepteret? Til det svarede han 
 

 Det er ikke noget du vælger at være, der er en lyst inde i en som driver en ud i 
det. Mange transvestitter vælger ikke at fortælle andre om det, og det kan der 
være mange årsager til. 

 
 Man kan blive bange for at miste 
 Hvis man ikke er stærk nok som person, kan det være svært at leve med at man 

ikke kan blive accepteret 
 

Da jeg så spurgte ham om hvad vi mennesker kunne gøre for at det kunne blive 
acceptabelt? Der fik jeg det her svar. 
 

 Fx tv kan være et godt element, Den kan formere andres budskab. Radio og 
Internettet er også godt. For 50 år siden kunne du komme i fængsel for at være 
bøsse, men i dag er det mere eller mindre acceptabelt, så transvestitter bliver 
forhåbentlig acceptabelt med tiden. 

 
Tak til Carl Mar Møller 
 

                       
                                              Carl Mar Møller. 

 



Det andet opkald jeg lavet var til en Pia Struck. 
 
Jeg spurgte hende om hun kunne beskrive med 3 ord, hvad transvestisme var? Til det 
svarede hun. 
 

 Det er selvfølgeligt en mand i dametøj, en der er tro modsig selv, og sine behov, 
en der er tilfreds med sig selv. 
men det er også meget mere, det handler om at vise andre hvad man indeholder. 
Og det gør de. 

 
Da jeg så spurgte hende om hvad man kunne gøre for at få andre mennesker til at 
forstå det? Der sagde hun. 
 

 Hvis du fx går sammen med nogle af dine venner, og der kommer en transvestit 
hen mod jer. Så forklar dem du går sammen med dat det ikke er ulækkert, eller 
noget. Men at de skal have ret til at udtrykke den de er. 

 
Da jeg så spurgte, hvor kom lysten fra? Fortalte hun mig, 
 

 Lysten kan komme mange forskellige steder fra, men for de fleste kommer den i 
barndommen. De kan have nogle misundelse på deres lillesøster, eller veninder. 
Eller at de måske prøver deres mors tøj. 

 
Vil gerne sige stort tak til Pia, fik en masse godt oplysninger af hende, som jeg har brugt 
i hele opgaven… 
 
Tak til Pia Struck. 

 



Der er noget som jeg ikke lad være med at spørge mig selv om igen, og igen.  
 
Hvor kommer lysten fra? 
Hvorfor blive trans?  
Hvad er en transvestit? 
 
De spørgsmål har jeg forsøgt at spørge alle de transvestitter. Alle har sagt det var et 
meget svært spørgsmål, De har haft problemer for at komme med et ordentligt svar, 
Men det ikke det vi alle undre os over? 
 
Jeg har bestemt mig for ikke at give efter, jeg vil finde svarene. 
 
Hvor kommer lysten fra? 
 

 Lysten er svært at forklare, det vil være nemt at sige det lå i generne. Men det 
tror jeg ikke helt det gør. 

Vi mennesker har både maskuline og feminine sider, dem som har lysten til at 
påklæde sig i dametøj, har bare en større side af det feminine. 
Det handler også meget om forskellen mellem dame, og herretøj.  
 

Hvis du vil klæde dig fint på som mand er der ikke så mange valgmuligheder, du kan 
tage en smoking på eller et flot sæt tøj, vi damer har bare flere muligheder. Det kan 
også være der den ligger, men for næsten alle transvestitter har det lagt lang tid tilbage 
i barndommen. De prøver det andet køns tøj. Og finder det som noget dejligt. 
 
Hvorfor så blive trans? 
 

 Det er noget helt andet, Nogle sider det ligger i blodet, men det tror jeg ikke på.  
Har faktisk lavet min egen lille teori om det, ved ikke helt hvordan jeg skal 
forklare det på den bedst mulige måde, men. Forestil dig at der ligger et lille 
foster i maven på moderen, Det lille foster er ved at udvikle sig. Det udvikler sig 
til en mand, men for nogle af de kvindelige sider. Håber du kan se hvad jeg 
mener. 

 
Hvad er transvestit? 
 

 Hvis man ser helt firkantet på det, er det en mand der klæder sig i dametøj. De 
for en behageligoplevelse af det, fx seksuel eller følelsesmæssigt. 
mange transvestitter begynder at kunne mærke det, i de tidlige år af deres liv. 
De mærker den feminine side af dem selv, ikke kun for dametøjet, men også for 
det feminine udtryk. 

 
 
 
 
 
 
 



Her er en list over de positive og negative ting ved at fortælle omverdenen det, 
Skrevet af:  
Tina. 
 
Der kan ikke entydigt opstilles en liste over fordele og ulemper ved at springe ud som 
transvestit, altså ved at fortælle omverdenen om sin transvestisme. 
Dels er det individuelt, og dels kan en transvestit ikke på forhånd vide, hvordan det vil 
blive i hans tilfælde. 
Især er det meget usikkert med hensyn til ulemperne, som derfor også vægter mere i 
overvejelsen end fordelene. 
 

Uvisheden om andres reaktion er i de fleste tilfælde grunden til, 
at transvestitter skjuler deres transvestisme.

Fordele/Positiv reaktion. Ulemper/Negativ reaktion. 
Intet hemmelighedskræmmeri. Skilsmisse/brudt forhold. 
Behøver ikke at gemme sit kvindetøj. Børn tager afstand fra deres far. 
Hjælp/råd/vejledning af hustru/kæreste. Drillerier. 
Kan gå ud offentligt uden frygt for 
genkendelse. 

Miste anseelse på arbejde og/eller hos 
bekendte. 

Kan deltage i sammenkomster med andre 
tv’er. 
(Mange i parforhold kan ikke deltage, da de ikke kan 
finde nogen undskyldning til at være borte i en 
weekend uden hustruen/kæresten). 

Fyres fra sit arbejde 
(Uulovligt, men en fyringsgrund kan jo altid 
fabrikeres) 

Hustru/kæreste kan deltage i 
sammenkomster. 

Hustru/kæreste accepterer det, men vil 
ikke se sin mand omklædt. 

Lettere at købe tøj, makeup, sko, smykker 
m.v. 

Svært at udleve sin transvestisme fuldt ud, 
da socialt samvær som ”pige” næsten kun 
vil være med andre tv’er. 

Kan bede ekspedienter om hjælp.  
Kan prøve tøj i forretninger.  
 
Af oversigten kan det ses, at de frygtede ulemper er ret så vægtige i forhold til de 
forventede fordele. 
Fordelene er ret så konkrete og vil i det store og hele opfyldes, når en transvestit 
springer ud. 
Derimod er der megen usikkerhed på ulempesiden, idet det ikke på forhånd kan vides, 
hvordan omgivelsernes reaktion vil blive. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Perspektivering  
 
Hvad er forskellen på transvestitter og transseksuelle?  
 
Der er meget stor forskel på transvestitter og transseksuelle. Den store forskel er selve 
operationen, fra mand til kvinde. 
 
Transvestitter har valgt ikke at tage springet fra mand, til kvinde. 
Transseksuelle har valgt det store spring. De har fået en operation på riget. 
 
Nogle vil mene at det ikke gør den store forskel, at få lavet den operation. Når du går ud 
af døren om morgenen for at hente avisen, kan folk ikke se du er en dame. Uden 
makeup og med tøj på, kommer du til at ligne en mand. 
Andre mener at det betyder meget når du bare selv ved at du ikke har en penis hængene 
mellem benene.  
 
Riger er det eneste sted i Danmark, hvor de foretager sådan noget operationer. 
En enkelt operation koster ca. mellem 75-100.000 danske kroner, i Danmark bliver der 
foretaget 5-7 operationer. Der er kun en læge i hele Danmark der kan foretage de 
operationer.  
Selv om det lyder utrolig, så går der infektion i 3-4 af de operationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konklusion. 
 
I min opgave om transvestitter, her jeg fundet ud af en del. 
Jeg har fundet ud af at: 
 

 At være transvestit, handler om at kunne udtrykke sin identitet 

 Gøre det som man godt kan li 

 I lille Danmark er der en stor del af befolkningen som synes det er perverst, 

andre mener at det er op til dem selv, mest den sidste lille del af landet er 

ligeglad med det og syntes det er fint nok. 

 

Min egen mening hører til hos den meget lille del af befolkningen. 
Jeg synes det er helt i orden at gøre det, man skal ikke holde sig tilbage for andre 
mennesker, hvis man vil udtrykke sig selv. 
 
Jeg mener også at vi dansker skal til at droppe alle de fordomme vi har imod dem, jeg 
har snakket med flere transvestitter, og jeg må indrømme at det har været en fed 
oplevelse. At lærer noget om det liv de har, det har virkelig været interessant!  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Litteraturliste. 
 
 
Min største hjælp af alle var på http://www.tv-girls.dk/tina/
Tina, hende som jeg også interviewet, står for hjemmesiden. Hun gør et kæmpe stykke 
arbejde i at formidle hendes information af den transe verden. Hun har virkelig været 
en stor hjælp for mig. 

En anden stor hjælp har været på hjemmesiden http://www.tid.dk/ 
Det var der jeg snakket med Henriette. 

Det er de sider som jeg har brugt som hjælp, så har jeg været inde på 
nogle private hjemmesider, Bl.a.    

 

 

http://www.dreamgirl.dk/

http://home.worldonline.dk/gogirl/

http://www.nannablonder.webbyen.dk/

http://geocities.com/lakjannie/

 
På de her sider har jeg læst en del i deres biografi og hvordan deres liv har  
Forandret sig. 
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