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Problemformulering 

Indenfor det overordnede emne "anderledes" har vi valgt at arbejde med 
transseksualisme. Det har vi valgt, fordi vi synes, det passer godt sammen med det 
overordnede emne, og fordi vi begge synes, at det lyder rigtig sp~ndende.  Vi ved 
begge lidt om transseksualisme, men ikke nok. 
Vi vil gerne finde ud af, selvfarlgelig hvad transseksualisme er? Om transseksuelle er 
anderledes i forhold til andre mennesker? Farler transseksuelle at de er anderledes? 
Hvordan samfundet ser på transseksualisme, og hvordan transseksuelle bliver 
behandlet i Danmark? Og har transseksuelle Eet det lettere med årene? Så har vi 
selvfarlgelig en masse andre sparrgsn~ål, vi gerne vil have svar på. 
Vi har en formodning om, at transseksuelle har det svzrt i Danmark pga. vi tror, det 
er meget svzrt at få en karnsskifte operation. Vi har ikke noget imod transseksuelle, 
men vi tror at, der er mange i samfundet, der har fordomme og er imod 
transseksualisme. Derfor tror vi, at det kan vzre svzrt at "komme frem" og sige at 
man er transseksuel. Vi tror, at der er flere, som i dag "kommer frem" og siger, at de 
er transseksuelle, fordi vi tror, at der var flere fordomme i gamle dage. 

Elev underskrifter Lzrerens underskrift 
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Indledning 

Mange er nok en eller anden gang kommet i kontakt med, eller h0rt om begrebet 
transseksualisme. Både aviser, ugeblade og tv har haft reportager om dette tema. Ikke 
sjzldent med et "sensationelt" fortegn om nogen, som har skiftet sit kran. Nogen har 
måske også en slzgtning, en bekendt eller en arbejdskollega, som nu er midt inde i en 
kransskifte proces, eller som allerede er fadigbehandlet. 
For mange mennesker er transseksualisme alligevel noget ukendt, fremmed og måske 
også skrzmmende. For en transseksuel kan et marde med andre mennesker vzre 
meget varierende. En del forstår hans eller hendes situation, og giver fuld startte. 
Andre reagerer med frygt, ubehag og fjendtlighed. Farlgende af dette bliver at den 
transseksuelle ofte ender i et psykologisk underlege, med et stzrkt ubehag over 
omgivelsernes reaktion. 
Transseksualisme er en sjzldenhed, men det er ikke usandsynligt at voksne 
mennesker har mardt en transseksuel uden at vzre klar over det. 
I Danmark er 1 ud af hver 2000 barrn, der kommer til verden fadt med transseksuelle 
tilbarjeligheder. 

Hvad er transseksualisme? 

At vzere transseksuel betyder, at man er fanget i den forkerte krop. 
Hvis vi tager en mand-til-kvinde transseksuel, betyder det, at personen er fardt med en 
ganske normal rask hjerne i en fuldstzndig rask mandekrop men inderst inde farler sig 
som en kvinde. Altså fraler sig helt som en kvinde, men har en mands krop og en 
mands ksnsorganer. 
En transseksuel har det dårligt med sig selv og sin krop. 
Den transseksuelle må igennem en lang og smertefuld kamp for at bringe sig fysisk i 
overensstemmelse med sit indre. 
Begrebet transseksuel betyder "en person med trang til at vzre det modsatte ksn og 
eventuelt gennemfarre kransskifte". Det er meget almindeligt, at den transseksuelle har 
haft en "almindelig" mandlig tilvzrelse, selvom de har farlt sig som kvinde. Det er 
ikke uszdvanligt, at de både har vzret gift og er blevet f ~ d r e .  
Det er ikke altid, at transseksuelle ved, at de er transseksuelle. Verden er fuld af 
personer, som er til eget kran, altså homoseksuelle, og det er tit svzrt for 
transseksuelle at forstå nujagtigt, hvad problemet er. I stedet for har de bare en dyb 
fulelse af forkerthed, som det tager mange år at forstå årsagen til. 
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Nogle transseksuelle ved, at de er medlem af det modsatte kan fra det ajeblik, at de er 
klar over, der er en forskel på mznd og kvinder, andre forstår, at de ansker at vEre 
medlem af det andet kan uden at vzre klar over hvorfor. 
Transseksuelle beskyldes somme tider for at vzre egoister, men den vanskelige 
forandring de gennemgår, er aldrig resultatet af et indfald, nysgerrighed eller 
kedsomhed. 
De v ~ l g e r  denne vej fordi ingen anden livsstil er udholdelig for dem. 
Det er vigtigt at man forstår at en transseksuel person på ingen måde er hverken 
fysisk eller psykisk syg. 
De er ganske enkelt fadt i den forkerte krop. 

Transseksualisme i relation til transvestisme og 
homoseksualitet 

Mange mennesker forveksler ofte transseksualisme med både homoseksualitet og 
transvestisme. Dette forveksles tit og ofte pga. manglende kendskab og forståelse for 
emne t. 
Dog starter mange som transvestitter, og klzder sig i det modsatte karns taj. Dette 
laser bare ikke den transseksuelles problem. 
Transseksualisme handler om identitet, og har altså intet med seksualitet at gare. 
Hvis en transseksuel (Psykisk kvinde, fysisk mand) har et forhold til en anden mand, 
er der ikke tale om homoseksualitet, men derimod heteroseksualitet. 
Derimod hvis den transseksuelle har et forhold til en kvinde, er der tale om 
homoseksualitet - altså et lesbisk forhold. 

Er transseksualisme en sygdom? 

En transseksuel er en person, der har det, mari kalder: "kans dysphoria syndrom", en 
betegnelse der betyder "f~lelser af konflikt og ubehag som personen har i forhold til 
kroppens anatomiske kan." 
Transseksualisme er en s j ~ l d e n  kansidentitetsforstyrrelse, hvor biologisk kan og 
psykologisk kan ikke stemmer overens. 
Der er en formodning om at transseksualisme kommer af en psykisk sygdom, og at 
denne "sygdom" d e s v ~ r r e  ikke kan helbredes. 
Men der findes i dag ikke nogen beviser for, at transseksualisme skulle komme af en 
psykisk sygdom. 



Projektopgave, "Anderledes" 
Transseksualisme 
Maria og Tasja 

Heller ikke at transseksuelle skulle have en dårligere psykisk stabilitet end andre 
mennesker. 
Men forskere, som har studeret transseksuelles hjerner, har konstateret, at 
transseksuelles hjerner er lig med deres psykiske kan og ikke deres fysiske ksn. 

Er der en kur mod transseksualisme? 

Tidligere i dette århundrede, da tilstanden var inindre forstået, blev transseksualisme 
set som psykisk lidelse. Psykiatere prsvede at "helbrede" traizsseksuelle ved at bruge 
teknikker såsom afvznningsterapi eller medicin. 
Dette virkede aldrig. 
Der er ingen måde hvorpå en ~ g t e  transseksuel nogensinde kan blive tilfreds ved at 
leve i den forkerte k0nsrolle, og forssg på at gsre en transseksuel "normal" mislykkes 
altid. 
Den eneste succesrige behandling, der nogensinde er fundet for transseksuelle er, at 
de lever som medlemmer af det ksn, de er psykisk. 

Et ksnsskifte består af to dele. 
Den ene del er de kirurgiske forandringer af kroppen ved fjernelse af mandlige 
ksnsdele. 
Og herefter tildannelse af kvindelige ksnsdele og omvendt. 
Kirurgerne er i dag så dygtige, at det kan gsres så godt, at den opererede kan fungere 
fuldt ud fysisk som kvinde lierunder og også gennemfarre samleje med en mand. 
Begramsninger er stadig, at den opererede ikke kan fi bsrn. Og sådan er det også med 
mange fsdte kvinder. 
Den anden del er det juridiske. 
Den juridiske del består i, at den transseksuelle f ir  tilladelse til at skifte til et 
pigefornavn og E r  tildelt et nyt personnummer med lige endetal og officielt bliver 
anset som en kvinde, eller omvendt. 
Når man skal have navneforandring, skal navnet ofte starte med det navn, man havde 
far, men ellers er der frit valg. 
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Operationen 

I garrile dage kunne man kun f"a udfrart en kransskifte operation på Rigshospitalet. Men 
i dag er der mange flere steder, man kan f"a udfrart operationen. 
For at E lavet den fysiske operation skal man en masse igennem. 
Man skal igennem en masse samtaler med l ~ g e r ,  psykiater og psykologer, som skal 
henvise en til et hospitalet. 
Når man så er blevet henvist til hospitalet, vil man blive indkaldt til timer hos 
psykiater, som skal vurdere én. Denne periode varer normalt i et år. 
Hvis man bliver henvist videre, vil man blive undersragt hos en endokrinolog, som er 
en hormonspecialist. Derefter vil man begynde en horrnonel behandling. Den vil vare 
ca. 2 år og derefter begynder den virkelige operation, altså kransskifte operationen. 
Så det er ikke sådan lige at f"a en kransskifte operation. 
Der er mange, som slet ikke når hertil. 
Alt dette op til operationen, vil tage ca. 2-3 år. 
Efter operationen sker det nogen gange, at den transseksuelle efter operationen 
ransker at skifte tilbage til det fradte karn. 
Derfor skal man virkelig grare op med sig selv inden, om man er sikker, for det er 
svzrt at vende tilbage til sit oprindelige fysiske kran. Det kan lade sig grare, men det er 
ikke let. 
At f3 en kransskifte operation er en lang, dyr, smertefuld proces, og det endelige 
resultat kan vzre en skuffelse. 
Dog mener n ~ s t e n  alle transseksuelle, at på trods af nogle gange, at vEre udsat for 
fordomme og diskrimination, at et ksnsskifte giver dem et passende og behageligt liv. 
Der er i dag ca. 400 mennesker, som har gennemgået en operation på Rigshospitalet, 
og i de seneste år er der blevet udfrart ca. 10 operationer hvert år. 
Hvert år er der ca. 200 transseksuelle, som starter på behandling for at fi en 
ksnsskifte operation. 
Hvis man E r  afslag på en operation her i landet, betyder det at en person som fortsat 
ransker denne operation, af egne midler må E den foretaget på et hospital i udlandet. 
Det kan fx vEre i Thailand eller i Tyskland. Der gennemfrares ca. 900 operationer af 
denne type i Munchen og Thailand årligt. Operationerne koster et sted imellem 
60.000 og 100.000. 
Der bliver foretaget flest mand-til-kvinde operationer. Ca. 65% af alle operationer er 
mand-til-kvinde. 
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Loven i Danmark 

I Danmark findes der ikke nogen lov direkte om konsskifte. 
Det er justits-ministeriet, der i sidste ende giver tilladelse til konsskifte operationen. 
For at E lavet en konsskifte operation skal man vaere mindst 26 år. 
Omkring adoption for transseksuelle er der ikke noget konkret lovgivet. 
Men da transseksuelle har %et skiftet kon, har de samme rettigheder og pligter som 
det k0n, de har skiftet til. 

Transseksualisme f0r i tiden 

Transseksualisme har vaeret kendt i Danmark siden 1930, da en dansk maler Einar 
Wegener skiftede k0n og blev til Lili Elbe, men det blev f0rst alment kendt i verden i 
1950'erne. 
I gamle dage vidste man ikke så meget om transseksualisme, som man gor i dag. Man 
kendte ikke så meget til emnet, og der blev heller ikke foretaget så mange konsskifte 
operationer som i dag. 
Indtil da havde der laenge hersket en del forvirring omkring transseksualisme, fordi 
mange var af den opfattelse, at onsket om at skifte kern meldte sig, når man i lzngere 
tid havde folt trangt til at vaere klaedt som kvinde, dvs. transseksualisme blev opfattet 
som en del, eller en videreforelse af transvestisme. 
Dengang skulle man også mere igennem, for man kunne E lov at fi lavet en 
kmsskifte operation. 
Kirurgerne dengang var heller ikke så dygtige, som de er i dag. I dag er der store 
chancer for, at man E r  det resultat, man onsker. Dengang var der store risiko for, at 
operationen ikke blev, som man havde onsket. 

Fordomme mod transseksualisme 

Vi har Eet  et indtryk af, at der ikke er mange fordomme mod transseksuelle. 
Det skulle dog lige vaere manglende kendskab til emnet. Der er mange, som ikke 
rigtig ved, hvad transseksualisme indebaerer, og så synes de, at det er ulaekkert uden 
rigtig at vide, hvad det er. 
Det er svaert for en transseksuel at E arbejde. 
Det sker også at den transseksuelle bliver fyret, ikke direkte pga. personen er 
transseksuel, men så findes der en eller anden maerkelig fyringsgrund. 
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Det h ~ n d e r  at transseksuelle farler sig tvunget til at stoppe med at arbejde eller at gå i 
skole. Det at arbejde samtidig med man er i kransskifteprocessen kan vzre vanskeligt. 
Han eller hun kan give til dels tvetydigt udseendemzssigt indtryk, selvon~ arbejde 
ikke har noget med udseende at garre. Eller det burde det ikke have. 

Mordet på en 17årig transseksuel 

Den 17-årige transseksuelle Gwen Araujo fra Californien, USA blev sidst set i live 
torsdag den 3. oktober 2002, hvor hun tog til en fest. 
Under festen blev hun tidligt om morgenen den 4. oktober udsat for vold, bundet på 
hznder og fardder, og bundet med et reb om halsen til hun darde. 
Gwen blev fadt den 24. februar 1985 som dreng og fik navnet Edward. Imidlertid 
falte hun sig som pige fanget i en drengekrop, og fra hun var 14 klzdte hun sig som 
pige og lod sit hår gro. 
Hun brugte fornavnet Gwen efter hendes favoritsangerinde, Gwen Stefani fra 
musikgruppen No Doubt. Nogen gange brugte hun også fornavnet Lida. 
Fredag den 3. oktober deltog hun i en privat fest. 
Politiets efterforskning forte til anholdelse af den 19årige Jaron Nabors. Han fortalte, 
at han passivt så på, at tre af hans venner trak Gwen ud i en garage, hvor de i over ca. 
to timer udarvede vold mod hende og til sidst strangulerede hende til dsde. 
Onsdag den 16. oktober 2002 fandt politiet liget af Gwen, efter Nabors havde påvist 
stedet. Gwen var bundet på hznder og fardder og ifarrt den mininederdel, hun havde 
på ved festen. Samme dag blev to af Jaron Nabors venner anholdt. Det var 22årige 
Michael William Magidson og 23årige Jose Antonio Merel - begge fra Newark. 
Larrdag blev den tredje mand anholdt. Det var 22årige Jason Cazares fra Fremont. 
Den 10. januar 2003 oplyste den offentlige anklager, at Michael William Magidson 
havde forklaret, at han var den farrste, som slog Gwen, og at han bandt et reb om 
hendes hals. 
Gwen havde haft et seksuelt forhold til Michael William Magidson og Jose Antonio 
Merel, og de havde harrt rygter om, at hun biologisk var en mand. Under festen 
besluttede de at finde ud af det. 
De havde skubbet Gwen op mod en vzg  og skreget: "Er du en pige", hvorefter han 
flere gange havde slået Gwen i hovedet, så han havde Eet blod på hznderne, han 
klemte Gwen om halsen, så hun havde svzrt ved at t r ~ k k e  vejret. 
Så havde de bundet hende på hznder og fardder og slzbt hende ud i garagen. De karrte 
i bilen med hende for at finde et sted til at begrave liget. 
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Under kurslen havde Michael William hele tiden strammet rebet om halsen på hende, 
og Cazares havde slået hende i hovedet illed en skovl for at vzere sikker på, at hun var 
d0d. 
De fandt et sted, hvor de havde valgt at begrave Gwen, gravede et hul hvor de lagde 
hendes lig ned og smed sten, jord og grene over liget. 
Retssagen mod gerningsmsendene er stadig i gang. De står til enten 15 eller 25 års 
fzngsel. 

Transseksuel blev Bond-pige 

Caroline Cossey blev f0dt som dreng i England. Hun fik navnet Barry Cossey, og 
tidligt opdagede hun, at hun ikke var som de andre drenge. 
Da hun blev myndig, lagde hun sin ulykkelige og konfliktfjddte barndom som dreng 
bag sig og fik foretaget en kransskifte operation. 
Hun er i dag kendt som en af Englands smukkeste kvinder, en efterspurgt fotomodel, 
natklubdanser og Bond-pige i James Bond-filmen "For Your Eyes Only". 

Alexandrine blev til Alex 

Alex blev f0dt som en lille pige og voksede op til at vzre en ung kvinde. Men han 
farlte sig som en mand. 
Han blev f0dt under krigen og fik navnene Benedikte Alexandrine. Det blev senere 
forkortet ned til Benny, men han foretrak forkortelsen af Alexandrine, så han kom til 
at hedde Alex. 
Da han var helt lille blev hans forseldre skilt, og det endte med, at han kom til at bo 
hos sine bedsteforzeldre. 
Da Alex var ca. 7 år gammel, begyndte han at interesserer sig for kvinder, men han 
opdagede det farst langt senere, for på det tidspunkt var det normalt for pigerne at 
svm-me for hinanden og laererindeme. Han vil ikke sige, at han allerede som 7-årig 
farlte sig som en dreng. Han udviklede sig senere til at vEre noget i retning af en 
"drengepige". Han begyndte at fale sig anderledes, da han begyndte med sin interesse 
for kvinder. 
Det startede på hans vej til skole. Han kmte med tog, og i toget udpegede han 
kvinder, som han gav navne. Disse kvinder var mellem 30 og 40. Han udvalgte 
kvinderne efter szrlige kriterier. Enten skulle de ligne hans mor eller de filmstjerner, 
han så i biografen. 
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For at komme i kontakt med kvinderne, gjorde han sig gode venner med deres b0rn, 
for at komme ind i hjemmet, hvor han stjal fotografier, hvis han kunne komme af sted 
med det. Han lagde blomster på deres måtte, stak kzrlighedsbreve ned i deres tomme 
mzlkeflasker og ventede bag et t rz  eller i en kzlderhals for at se dem komme hjem 
fra arbejde. På tilbagevejen digtede han historier om, hvordan han reddede dem fra at 
blive krart over af tog eller lastvogne og blev bel~nnet med lange, hede kys. 
Alex var det foretrukne samtaleemne om ssndagen, når tanterne og onklerne kom til 
eftermiddagskaffe. Han h0rte ofte udtalelser som: "Du bliver sindssyg, når du bliver 
stor", "Politiet kommer efter dig", "Alle g0r nar ad dig og peger fingre ad dig". 
Hverken blanner eller trusler forandrede ham, og han blev uligevzgtig og arbejdede 
dårligere og dårligere i skolen. Derfor besluttede hans familie at lade ham indlzegge 
til observation på Frederiksberg Hospital. Da var han 14 år gammel. 
På hospitalet fik han en journal, hvor der stod der bl.a.: "Fjortenårig skolepige, dårligt 
skolearbejde, adfzrdsforstyrrelser. Pågående, generende interesse for voksne kvinder. 
Konsultation Dr. Geert-Jmgensen", "Meget usikker på sig selv og sit kran. 
Homoseksuelle fantasier. Miljoet på den katolske skole ikke det bedst mulige". 
På det tidspunkt begyndte Alex selv at tro, at han var homoseksuel, fordi folk 
omkring ham fik ham til at tro det. 
Han begyndte at fole sig meget anderledes end de andre bom, han kendte. Ikke kun 
på grund af kvinderne, men også fordi han malede, kunne lide klassisk musik og 
lzeste barger, som hans bedstefor~ldre aldrig havde h0rt om. 
Hjemme hos bedsteforzldrene blev der aldrig snakket om homoseksualitet. Men hans 
mor talte om det, når han besargte hende. Det var hendes yndlingsemne, og hun 
beskrev for ham, hvor zkelt det var. Som hun fortalte om det, synes han også selv, at 
det var zkelt, men kunne ellers ikke se nogen lighed med det, han fralte. 
På hospitalet havde de diagnosticeret "moderkompleks" og havde sagt til ham og 
hans familie, at problemerne ville forsvinde med puberteten, at der ikke var noget at 
vzre  bange for, og at han i hvert fald ikke var homoseksuel - men der var noget 
andet, de havde overset. 
Som 15årig begyndte han at have mandlige kmester, fordi han onskede at vzre som 
de andre. Men han fralte ikke noget for drengene og fik klaustrofobi, hvis de r0rte 
ham. 
En dag så han en ekspeditrice i Magasin, som han blev meget besat af. Hun var h0j, 
slank, buet nzese, opsat hår. Han havde vzret besat af hende et par år uden at give sig 
tilkende, og han havde taget et billede af hende i forretningen med et billigt 
spionkamera. 
Nogle dage senere gik han op i hendes opgang, bare for at rare ved hendes hoveddarr, 
og her mradte han hende på trappen. Hun genkendte ham straks, og ville vide, hvad 
han skulle bruge billedet til. Han sagde ligeud til hende, at han var forelsket i hende, 
som han havde prravet mange gange f0r. Hun tog det anderledes, end han var vant til. 
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Hun nikkede bare til ham og sagde, at han skulle made hende onsdagen KL. 14 uden 
for bagindgangen. Han var lige fyldt 16, hun var 43 - og lesbisk. 
De madtes nogle gange, men da hun sagde, at der ikke kunne blive flere mader, 
forsogte han at begå selvmord. Han tamte flasken med hans morbrors medicin. Han 
dade ikke, men sov i flere dage efter. 
Da han fik det bedre, begyndte han at gå i skole igen som saudvanligt. Han begyndte 
at lide af en slags psykiske lammelser, og han var sikker på, at han var ved at blive 
sindssyg, og han vidste nu med sikkerhed, at han aldrig nogensinde kunne elske en 
mand. 
Han kom i gymnasiet på en anden ureligias - men ligeså snobbet skole - for piger. 
Her havde han sit farrste faste forhold til en jzvnaldrende veninde. Han vakte meget 
opsigt og forargelse i 2. G, fordi han rag pibe og gik i lange bukser, som ikke var 
almindeligt. Han var meget upopulzr, fordi han skilte sig mere ud fra de andre end 
nogensinde farr og ikke lagde skjul på sin interesse for piger. 
Han anså det for en menneskeret at have de folelser, man nu engang har, og han 
begyndte at fole sig mere og mere som en dreng. Bortset fra håret lignede han og 
farlte, at han var en dreng. 
Hans forste veninde hed Grethe. 
Hun var 15 år og gik i en klasse under ham. Deres forhold varede - med flere 
afbrydelser - hele gymnasietiden og et år efter, da han var gået ud af skolen, og hun 
stadig gik i 3. G. De lod som om, at han skulle hjzlpe hende med lektierne, når de var 
sammen. 
Det frygteligste for ham var, at han - som pige, - ikke kunne gare det, han arnskede 
hojst: at gå ud med hende, at danse med hende, at komme sammen med hende 
offentligt. 
Da han blev faurdig med gymnasiet, flyttede han hjemmefra. 
Han begyndte at komme et sted, der hed "Admiralen", som var et sted for både 
bssser, lesbiske og heteroseksuelle, og det var her, han forste gang harte om 
karnsskifte, men det var hos mzndene. En kan, krallet fyr fortalte om sin ven, der 
havde sparet sammen og var taget til Casablanca for at blive kvinde. Men han harte 
ikke om kvinder, som skiftede kan, og han begyndte at tvivle på, at det kunne lade sig 
garre. 
Han havde meget svzrt ved at finde arbejde. Ingen gad have ham, fordi han klaudte 
sig som en mand, og da han havde fundet noget fabriksarbejde, hvor han hele dagen 
sad og barjede små metalstykker, blev han fyret efter tre dage, fordi han faldt i staver. 
Da han lige var fyldt 20 år, madte han en 36årig kvinde, som han indledte et forhold 
til. Hun hed Evelyn og var luder og, - fandt han senere ud af - også sindssyg. De var 
sammen et år. 
En dag kom hans bror og besagte ham. Han havde aldrig brudt sig om sin bror. 
Broderen var alt det, han ikke selv var, - en dreng, kan, velskabt og sin mors 
foretrukne, og Alex hadede ham for det. Hans bror gjorde altid nar af ham. Men 
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denne gang var Alex naesten glad for at se ham, og for en gangs skyld snakkede de 
fornuftigt og alvorligt sammen uden drilagtige hentydninger. 
Hans bror fortalte, at han havde fundet en nem, skrant ulovlig måde at tjene penge på. 
Den gik ud på at stjaele brager, de dyreste han kunne finde, og derefter saelge dem som 
antikvarisk. Det kunne give 300 kr. på gode dage, hvilket for Alex naesten var det 
samme som en ugelran. Broderen spurgte, om Alex ville vaere med, da det var lettere 
at klare, når man var to. 
Det blev indledningen til hans eneste, meget kortvarige forbryderperiode, for 14 dage 
efter blev de taget på fersk gerning, og de kom begge i faengsel. De var begge 
frarstegangsstraffede og fik derfor henholdsvis 14 dage og en måneds varetsegtsarrest. 
I faengslet kunne han se, at Evelyn havde vseret en fejltagelse. Han kunne også se, at 
han for at overleve, måtte optraede som mand på deltid, eller også forsrage at sendre 
sin status udadtil, farrst og fremmest sit navn. Han valgte det sidste. 
Efter sin navneforandring, begyndte han at se sig om efter en laege, som kunne og 
ville hjselpe ham til at nå sit mål - at blive en mand. 
Det var svsert for ham at finde en laege. Efter meget traven henvendte han sig til en, 
der annoncerede i bladet "Vennen". 
Lzgen undersargte ham grundigt og sagde, at det Alex ville, var umuligt, da Alex, så 
vidt lsegen kunne se, var en ganske almindelig kvinde, og at det var bedst for Alex at 
finde sig til rette i sin situation og acceptere sig selv, som han var. 
Da Alex insisterede, gav laegen ham, modvilligt og ganske ulovligt, nogle svage 
hormonpiller, som han skulle tage en af om dagen, og som - måske, men ikke 
sandsynligt - ville grare hans stemme dybere og give ham lidt mere behåring. 
Alex tog pillerne i et halvt års tid og syntes at kunne fornemme underjordiske 
forandringer i sin krop. Måske var det bare psykisk bedrag. 
Laegen rystede på hovedet og sagde, at der ikke var sket nogen aendringer og naegtede 
at give ham noget staerkere. 
Ved et tilfselde kom han på sporet af en anden laege. 
En af pigerne, som sad og sorterede adressekort, fortalte om en veninde, der havde en 
laege, som gik i kvindetraj og havde nylonstrramper på. Han var muligvis et menneske, 
som ville forstå Alex, og han ringede op til ham og fik en aftale. Laegen var 
transvestit og lagde ikke skjul på det. 
Han blev undersragt at laegen, som fortalte, at alt var normalt. Lsegen gav ham en bog 
om emnet, og sagde, han skulle komme tilbage, når han havde laest den. 
Allerede på vej hjem i S-toget, begyndte han at lsese. Efterhånden som han laeste, gik 
det op for ham, at han ikke mere var alene i verden. 
I mellemtiden var han begyndt på en skole for voksne, fordi han ranskede at tage sin 
studentereksamen om. 
Da han kom tilbage til laegen og fortalte, at han havde taenkt sig at fuldfrare det, gav 
lsegen ham en indsprrajtning testosteron og han fik besked på at komme igen om tre 
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uger. Lzgen fortalte, at det farrste der ville ske var, at hans menstruation ville 
forsvinde, men at han ikke skulle vcere bange. 
Efter nogle måneder blev hans stemme en anelse dybere, små marrke hår begyndte at 
vokse frem på overlceben og maven, og hans menstruationer sprang over og blev til 
sidst helt vzk. 
Da han besargte lzgen en mark dag i januar 1967, sagde lcegen, at han ikke kunne 
garre mere for ham. Lcegen havde talt med en af gynzekologerne på Rigshospitalet og 
forklaret ham sagen. Han var villig til at se Alex og var meget forstående, sagde 
lzgen. 
Han gav Alex et nummer til hospitalet og arnskede ham held og lykke. 
Han fik en tid på Rigshospitalets gyncekologiske afdeling en formiddag kl. 11. 
Inde hos gyncekologen blev Alex undersargt og bedt om at fortzlle om sig selv. 
Gynzekologen mente godt, at de kunne garre noget, men han havde ikke det afgarrende 
ord. Alex blev henvist til en psykolog, og hvis psykologen kunne give et positivt svar, 
ville gyncekologen gerne hjcelpe ham videre. 
Han begyndte at snakke med en psykolog. Han var meget negativt indstillet fra 
starten, og blev ved med at ryste på hovedet og udmale for Alex, hvor invalideret han 
ville blive, at han f.eks. aldrig kunne få barm, - hvad han naturligvis for l ~ n g s t  havde 
gjort op med sig selv, - at de tilfcelde han kendte fra litteraturen ofte faldt dårligt ud, 
og at en del fortrard bagefter, med sindssyge eller selvmord til farlge. 
Marderne gik, og de talte ofte i cirkler. Hver gang han kom, lcenede psykologen sig 
tilbage i stolen, lagde det ene ben over det andet, så lznge på ham og sagde så: "Har 
De stadig til hensigt at skifte karn?" 
Han var til en konference, hvor han blev konfronteret med en hel forsamling af 
overlceger, psykologer og studerende, som stillede ham massevis af sparrgsmål. Efter 
konferencen fik han en journal, hvor der stod, at de afslog hans arnske om et 
karnsskifte. Efter det blev Alex hjemme fra arbejde og skole, han arnskede ikke at se 
nogen mennesker. Hans eneste selskab var en edderkop. Til den rasede, bandede og 
grzd han. 
Nogen dage efter bankede det på darren. Det var hans dansklzrer. Da han havde 
fortalt hende det hele, sagde hun, at han ikke måtte give op. Hun sagde, at han måtte 
forssge på Frederiksberg Hospital i stedet. 
Han fik en tid og snakkede med sin gamle lzege Geert Jarrgensen, som havde 
undersargt ham for 10 år siden og sagt, at hans interesse for kvinder ville gå over med 
puberteten. Geert Jarrgensen kunne ikke kende Alex og kunne ikke huske, at han 
havde undersargt ham f ~ r .  De begyndte at få samtaler sammen, hvor de tomme for 
tomme gennemgik hans liv. 
Det blev besluttet, at der skulle holdes endnu en konference. Denne gang er Geert 
Jarrgensen selv. Hans davmende pige og en klassekammerat blev bedt om at komme 
med. 
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Der var mange mennesker til konferencen, og hist og her genkendte han et ansigt fra 
den forrige og farlte sig ikke helt tilpas. 
Der gik et år, f0r lian fik besked om den beslutning, der var taget for hans fremtid. 
Svaret var ja og han var naturligvis lykkelig. 
Det var nu eller aldrig, at han skulle trzkke sig tilbage, hvis han var i tvivl. Det er 
naturligvis en stor og vanskelig beslutning af tage. Man skal igennem flere års 
operationer uden at vide om resultatet bliver tilfredsstillende eller ikke. Men for Alex 
var det intet at regne imod de psykiske smerter han levede i og havde kendt så langt 
tilbage, som han kunne huske. Det, at vzre anderledes end andre et helt liv, er nzsten 
uudholdeligt, og ingen, der ikke har prarvet det, ikke engang de lzger og psykologer, 
der behand.ler det, kan forstå det. 
Farrst blev han indlagt for at f2 fjernet livmoderen og zeggestokkene. Han var indlagt i 
14 dage. 
Hans nzste operation var fjernelse af brysterne. Han blev opereret af en udenlandsk 
lzege, som var på g~steophold, og da de karte ham ind på operationsstuen, larftede 
han lagenet og kiggede på Alex, så udbrard han, nzsten zergerligt: "Der er jo ikke 
noget!" Resultatet blev, at han bare larftede brystvorterne og skrabede kirtlerne ud, så 
han ikke fik noget ar. 
Derfor skulle han finde en plastikkirurg, som kunne og ville lave de farlgende 
operationer. Han fandt kun to artikler om den fysiske forandring fra kvinde til mand. 
Den ene var fra et amerikansk lzgeblad, og den anden var på tjekkisk. Han var mest 
interesseret i den tjekkiske artikel og tog en kop af den. Så gik han på jagt efter en 
egnet kirurg. Plastikkirurgerne på Rigshospitalet sagde med det samme nej. 
Så kom han i tanke om en gammel artikel, han havde lzst, skrevet af Grethe Olsen, 
om en lignende operation. Han lzste artiklen igen og besluttede at tage ud og tale 
med hende. Hun sagde - til hans store overraskelse -ja. 
Han fik skiftet sit personnummer, så det kom til at ende på et ulige tal, og var nu 
officielt mand. 
Til den farrste og meget smertefulde operation lå han på enestue. Da han vågnede 
efter operationen, kunne han overhovedet ikke rarre sig og nzsten ikke trzkke vejret. 
Han troede ikke, at han ville overleve. Men efter hånden gik det bedre, og nogle uger 
efter blev han udskrevet. 
Ved nzste operation fik han lov til at ligge på en stor otte-mandsstue. Han var til en 
operation mere, og den nzste skulle farrst vzre om 6 måneder. 
I mellemtiden blev Alex gift og var flyttet sammen med sin kone Irene. 
Han fik lavet endnu operation, som var meget smertef~ild, og senere på året fik han 
lagt transplantat på det store sår. 
Det havde taget 5 år at nå så vidt, og han manglede stadig den anden del af de 
mandlige karnsorganer, 
Indtil nu havde Alex nok v ~ r e t  mand, men kun for sig selv og sine nzrn~este, 
officielt havde han stadig v ~ r e t  kvinde. 
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Et halvt menneske. 
Han fandt hurtigt ud af, at det i vort samfund er lettere at vzre kvinde. Han fandt ud 
af, at man som kvinde ofte kan tale og garre sig gzldende i situationer, hvor en mand 
laber ind i problemer eller slagsmål. Der tages stsirre hensyn til kvinder, og der bliver 
tilgivet dem meget, fordi de er kvinder. 
Mzndenes verden er hårdere. 
Nu skulle han endelig leve uden at vzre et halvt menneske, vzre normal. 
Han tror, at vi alle bzrer lidt af begge kran i os, og at vi tilsammen udgsir en verden. 
Alex er i dag 42 år, i bedre fysisk og psykisk form end nogensinde for i sit liv. 
Han har opnået, - så vidt som det er muligt - at blive et helt menneske, et menneske 
som vil vaere sig selv bekendt. 

Fra lille pige til voksen mand 

Erwin blev fadt den 1. maj 1957 som en pige. Han fik navnet Maria, men han farlte 
sig som en mand. Senere kom han til at hedde Erwin. 
Han opdagede allerede som helt lille, at han var anderledes, og han havde det ikke 
godt med det. 
I skolen blev han mobbet og holdte sig meget for sig selv og virkede anderledes. 
Han havde ikke meget lyst til at lege med de andre barm. Han turde ikke sige ret 
meget og ville bare vzre usynlig. 
Han kunne ikke rigtig sztte sig ind i pigernes snak, ville meget hellere spille fodbold 
med drengene eller slås. 
Allerede i hans farrste skoleår holdt han op med at gå med kjoler og nederdele. Han 
farlte sig saerdeles fjollet i sådan noget. Han fsilte sig bedre og bedre tilpas i drengetarj, 
men det passede ikke ind i skolens ordenssans. Han fik et brev med hjem om det. 
Pigerne skulle komme i pigetsij og drengene i drengetsij. 
De havde ikke så mange penge, og han ville ikke gå i pigetarj. Det endte med, at en 
Iaerer tog ham med ud og ksibte pigetsij. 
Det var en raedselsfuld dag for ham, der blev karbt pigeundertarj med en blondekant. 
Han skulle ligne en pige fra inderst til yderst. 
Da han blev stsirre skulle han konfirmeres. Konfirmation var ensbetydende med at gå 
i kirke med en kjole på. Det var en gyselig tanke for ham, han ville ikke konfirmeres i 
kjole. Det blev til et stsrre skznderi omkring dette derhjemme. Han ville ikke marde 
op i en kjole. 
Hans mor forsargte at skaffe ham en hvid buksedragt. Det var noget, der mindede ham 
om gardiner, men for husfredens skyld gik han med til at tage buksedragten på. 
Hellere det end en kjole. 
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Han var 23, da han farrste gang harrte ordet transseksualisme, og han fik lavet 
operationen, da han var 33 år. 
Efter hans operation har han vzret med i forskellige udsendelser, og en hel del aviser. 
Han synes, det var virkelig irriterende, når de for det meste kun fokuserede på 
transseksuelles seksualliv. Han savnede og savner stadig meget mere fokus på deres 
behandlingsmuligheder. 
Han kunne selvfarlgelig lade vzere med at deltage, men samtidig mener han, at det er 
vigtigt at f o r t ~ l l e  om, hvad transseksualisme er. 
Der er ikke mange transseksuelle, men der er uhyggelig mange, der t ~ n k e r  på, at de 
er i det forkerte karn. Mange bliver fejlbehandlet på grund af manglende viden. 
Derfor valgte han at stå frem og garre noget ved det. Og det h j ~ l p e r .  Der er mere info 
omkring det i dag end farr i tiden. 

Resultat af unders~gelse 

Vi har delt en undersargelse ud til alle i 8. årg. og vi fik 33 svar tilbage. 
15 svar fra piger og 18 svar fra drenge. 
Vi fandt ud af, at kun ganske E ved noget om transseksualisme. 
Vi ville finde ud af, hvor mange der kender en, som har Eet lavet en karnsskifte 
operation. Vi fandt ud af, at der ikke var nogen, som kendte en. 
Vi fandt også ud af, at: 

- 3 ud af 18 drenge kunne selv finde på at f"a lavet en karnsskifte operation, hvis 
de var i samme situation. 

- 1 ud af 15 piger kunne selv finde på at f"a lavet en karnsskifte operation, hvis de 
var i samme situation. En skrev både og. (Måske) 

- 9 ud af 18 drenge syntes, at transseksuelle skal have ret til adoption. 
- 10 ud af 15 piger syntes, at transseksuelle skal have ret til adoption. 

Vi ville også gerne vide, hvad deres egen holdning til karnsskifte er. 
Vi fandt ud af, at: 

- 8 ud af 15 piger har en positiv holdning. De har ikke noget imod karnsskifte, de 
syntes, det er op til folk selv, hvis de E r  det bedre med det. 

- 5 ud af 15 piger skrev spsrgsmålstegn. 
- 4 ud af 15 piger har en negativ holdning. De syntes, det er noget underligt 

noget eller klamt. 
- 4 ud af 18 drenge har en positiv holdning. De synes, det er op til folk selv. 
- 5 ud af 18 drenge skrev sparrgsmålstegn eller ved ikke. 
- 9 ud af 18 drenge har en negativ holdning. De synes, det er klamt og u l~kker t .  
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Koriklusion. 

Vores overordnede emne til projektopgaven er "anderledes". Dette gav os rig 
mulighed til at vaelge et underemne. 
Her valgte vi så at skrive om de transseksuelle, en gruppe mennesker i samfundet, der 
hver dag kzmper en kamp mellem den krop de udadtil er fardt med og deres sind, som 
er det modsatte af deres krop. 
Inden vi gik i gang med at lzse om emnet, havde vi en formodning om, at det er 
svzrt at vzre transseksuel i Danmark, fordi vi troede, at det er s v ~ r t  at fi udfarrt en 
karnsskifte operation. Det var rigtig nok. Man skal igennem en masse, f0r man kan G 
sådan en operation, men samtidig en masse nardvendige ting. En beslutning om et 
karnsskifte er et vigtigt valg, derfor er det vigtigt, man er helt sikker på, at det er det 
rigtige. 
Vi har Get et indtryk af, at transseksuelle egentlig bliver behandlet meget godt her i 
Danmark af de mennesker, der ved, hvad det handler om. Der kan måske forekomme 
fordomme pga. manglende viden om emnet. Mange er negativt indstillet, fordi de 
ikke ved, hvad det handler om. Vi tror, at fordommene måske vil forsvinde, hvis folk 
fik mere kendskab til emnet. 
Vi havde en formodning om, at det er lettere i dag at vaere transseksuelle, og det er 
rigtig nok. I dag ved man mere, end man gjorde i gamle dage, kirurgerne er dygtigere 
og folk har mere forståelse nu end dengang. Det er lettere for de transseksuelle at 
"komme frem" og snakke med andre transseksuelle, fordi der i dag er en del 
foreninger for transseksuelle, og der er hjemmesider for transseksuelle. 
Vi farler, at vi har laert en masse om emnet, vi har mailetlsnakket med en transseksuel 
person, som er opereret fra kvinde til mand, han hedder Erwin. 
Det har vzret meget interessant, sjovt og ikke mindst lzrerigt. Dette emne saetter en 
masse tanker i sving, vi farler nok at vi er meget heldige, at vi er fardt som de 
mennesker vi nu engang er. 
Vi kom hurtigt og godt i gang med vores projektopgave, vi besluttede nemt og uden 
diskussion hvem der skulle lave hvad. 
Vi fik en nedtur farrst i forlsbet, da vores kontakt, en transseksuel mand, (fadt 
kvinde), meldte afbud til vores aftalte marde, hvor vi skulle lave et interview, som 
skulle danne grundlag til vores praktiske opgave. Nå, det var der jo ikke noget at garre 
ved, vi var nard til at rejse os og finde ud af noget andet. 
Vi indspillede en video, hvor vi selv blev rolleindehaverne, her brugte vi de svar som 
Erwin, (vores transseksuelle kontakt) havde givet os på vores sparrgsmål. 
Vi har laest en masse om emnet, vi har surfet på nettet, og vi har mailet sammen med 
Erwin (den transseksuelle). Vi farler vi er godt rustede til at snakke om og forsvare 
vores opgave. 
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Vi har skrevet en dagbog, en logbog og en rapport. Tiden er flojet af sted, og vi har 
arbejdet rigtig godt sammen. 
Alt i alt har det v ~ r e t  en rigtig god uge, hvor vi har l ~ r t  en masse. 
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