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Forord
Hvorfor skriver om mit liv? Jo det havde to formål, jeg var i gang med at erkende over for
mig selv, at jeg er en kvinde, jeg er og må leve sådan, tiltros for at jeg er født som mand.
Det er jo eksistentielt for en, så en måde at få styr på det, er at skrive det ned. Det andet
formål er hjælpe andre transkønnede til forståelsen af dem selv, tros vi er forskellige vær i
sær. Du vil nok spørge, har jeg ikke lavet den for en forståelse for transkønnede? Næ, jeg
forstår det knapt nok selv, men naturen er forunderlig, den er rig på variationer.
Jeg har tage en beslutning om at ændre mit liv, gøre op med den følelse at skammet mig
over mig selv. Det er ikke en let proces, alt det vi mennesker med vores køn ikke tænker
over, men tager for givet, skal der gøres op med. Den skam og dermed et faktisk mindre
selvværd over at ikke at have det ståsted som andre har og agere ud fra. Hvert hjørne i
mig skal vendes og hvert hjørne skal acceptere, som den kvinde jeg er, det er faktisk en ret
hår proces der kræver mod.
Hvorfor så dele det med jer? Jeg har jo netop vendt det ind mod mig selv, følte at det var
mig det var galt med, ret alene om det. Der er jo flere mig der har det sådan, føler ikke jeg
er syg og skal hjælpes, så det er jo mig der kan gøre noget ved det. Jeg skal vende den
frygt for ikke accept - til mod, en ven har givet mig disse ord:
Jeg har PLIGT til at få det optimale ud af mit liv…
Jeg har RET til at blive mødt som den jeg er…
Det eneste jeg skal have hjælp til, uden at mistænkeliggørelse mig, er en fysisk
transformation.
Jeg skal ikke fortælle hvordan du skal være eller er; men fortælle, du er ikke alene, du kan
få accept, hvis du viser verden, det hele menneske du er. Jeg vil gerne give det mod videre
til dig, derfor er det nødvendig ærlig at vise dig det mod jeg har fået. God læsning…

Min søster og mig

3

Kapitel 1

At blive et helt menneske
Jeg hedder Malene og er født i 1956. Opvokset det meste af min barndom og som ung i
Hvidovre. Jeg blev født i en dejlig og kærlig arbejderfamilie og havde en fantastisk
ungdom i 70’erne med kultur, musik, politik og bofællesskaber i en bevægelse, der hed
HIPS. Blev uddannet typograf og arbejdede med det til 2002, hvor jeg tog en
datamatikerudannelse.
Det jeg vil skrive om er mit liv set ud fra min kønsidentitet. Jeg har jo oplevet mange andre
ting i mit liv der har påvirket den jeg er, bl.a. har livet med min kone og mine børn
selvfølgelig været en stor del - noget jeg ikke fortryder og ser på med glæde, men det ville
være for omfattende at flette det ind her.

Jeg er født i en familie, der var præget af en positiv indstilling til livet. Vi havde ikke mange
penge, men var på ingen måder fattige. Min far var faglært skrædder og arbejdede i en
tøjbutik, min mor var kontoruddannet og arbejdede halvdags. Vi boede i lejlighed og havde
en kolonihave, som vi kunne bo i om sommeren. Med et kolonihavehus er der en del ting
der skal bygges og repareres, her lærte min far mig hvordan man brugte værktøj og sine
hænder.
Jeg har en søster der er godt 3 år yngre, hende holder jeg meget af. Da hun blev født,
havde jeg kighoste og måtte først se min lillesøster da jeg var rask 2 måneder senere.
Imens boede jeg hos min moster og da jeg havde en del fætre og kusiner var det bestemt
ikke kedeligt. Men da jeg kom hjem ville jeg se min lillesøster med det samme. Jeg var så
glad for at se hende, at jeg gav noget slik jeg havde fået - hun var nær blevet kvalt i det, så
min mor måtte forklare at hun ikke havde nogen tænder endnu.
Da min søster var vokset ud af barnevognen ville mine forældre sælge den, da vi ikke
havde så mange penge. Der kom et par for at købe barnevognen, de skulle lige se på den
- den så jo pæn ud, men jeg syntes lige de skulle have den oplysning, at den ikke kunne
bremse ordentligt, så de skulle passe på når de stillede den på en bakke! De gik uden at
købe barnevognen.
Jeg fik ikke ballade da de var gået - min mor vidste jo godt at den ikke kunne bremse og
syntes det var godt jeg var så ærlig. Barnevognen blev givet til mødrehjælpen som blev
glad for den og det blev min mor meget rørt over.
Da jeg var omkring de 12 år, syntes min far at han havde for dårlige arbejdsforhold, en for
lav løn og jeg vil også tro, at han manglede faglige udfordringer. Derfor tog han arbejde på
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et lager og fik bedre arbejdsforhold. Så da jeg skulle ud på arbejdsmarkedet, sagde han;
bliv ikke skrædder, find noget andet. Jeg tror nok jeg gerne ville være skrædder, men
kunne også se at mulighederne ikke var særlig gunstige. Typograferne var dengang en
faggruppe der markerede sig, så jeg tænke det måtte blive mit valg.
Min far var meget vidende om historiske emner, så hver aften læste han nogle historier for
mig. Det har betydet meget for mig, det har vakt en grundlæggende nysgerrighed og
videbegærlighed hos mig.
Vores ferier var campingture og på disse ture besøgte vi en del steder i Danmark,
geografisk og historisk interessante steder og kunstudstillinger. Disse kunstudstillinger
syntes jeg var lidt kedelige, men der hang jo noget fast alligevel og det har jeg senere lært
at sætte pris på. Min mor lavede meget frivilligt arbejde som spejderleder, det at glædes
ved at lave noget for andre er en værdi jeg har taget med mig.
Da vi i familien kunne se, at min far var en dygtig skrædder og nok ikke fik de store faglige
udfordringer på arbejdet, opfordrede vi ham til at søge arbejde på Det Kongelige Teater,
men han gjorde det aldrig - jeg tror, at han på det tidspunkt havde opgivet de faglige
ambitioner. Det, at min far ikke satte sine ambitioner højere, har jeg lært noget af og har
sat mine egne lidt højere. På trods af at jeg ikke har gået i gymnasiet og er ordblind, har
jeg taget en kortere videregående uddannelse som datamatiker, noget der stimulerede mit
intellekt.
Her er nogle af de vigtige livsværdier som har præget mit liv:

•

Positiv indstilling til livet

•

Videbegærlighed

•

Glæden ved at lave noget for andre

•

At bruge hænderne

Min far, mig og min mor
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Barndom
Da jeg var barn, havde jeg den følelse at jeg hellere ville være født som pige - det ville
passe bedre til mig, men nu var jeg jo født som dreng, ØV! Nogle gange drømte jeg
ligesom i et eventyr, at der ville komme en fe og trylle mig om til en pige, men ak nej, der
kom ikke nogen fe. Jeg fortalte ikke noget om disse tanker til min mor og far - de havde
fået en dreng og det var de sikkert glade for, så jeg ville ikke såre dem med min tanker.
Det at jeg egentlig var en pige indeni, var jeg ikke altså ikke bevist om, så det var ikke
noget der kom til udtryk som sådan - bare det at jeg altså var lidt anderledes. Men det
dukkede op i flere sammenhænge: Når jeg så en flot kjole og tænkte at sådan en kunne
jeg godt tænke mig, når pigerne fik flettet hår, når vi legede læge og så på hinanden - jeg
vil da hellere have sådan en revne end min tissemand, tænkte jeg så.
Mine forældre havde en grundlæggende forståelse af andre mennesker og deres
forskellighed, så de accepterede, jeg var lidt anderledes end andre drenge. At jeg legede
med dukker tog de helt naturligt: Min mor sagde, ja, hvorfor skulle en dreng ikke lege med
dukker? Jeg legede også med biler og var meget interesseret i teknik og havde også
noget teknisk legetøj.
Det urmaskuline med at prøve kræfter lå mig meget fjernt, det var noget af det der fik mig
til at tænke, at jeg ikke var som de andre drenge. Det at lege med andre drenge var i det
hele taget lidt svært for mig, jeg var ikke til de voldsomme lege og pigerne havde svært
ved tage mig helt ind i deres kreds, for jeg var jo en dreng! Så en del tid legede jeg mig
selv - dog uden helt at isolere mig - jeg prøvede at være med. Jeg har altid været et meget
socialt menneske der opsøger andres selskab.
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Ungdom
Det er jo en alder hvor man bliver kønsmoden og ens fokusering på kønnet er stærk. En tid
hvor jeget skal dannes. Hvem er jeg?
Jeg havde stadig drømmen om at være født som pige, men fik skamfølelser over denne
tanke. Følelsen af at være anderledes, der er noget inde i mig der ikke passer: Jeg føler at
jeg ville passe bedre ind som en pige, men nu er jeg er født som dreng og det kan jeg jo
ikke lave om på.
En sætning, der har fulgt mig og meget tit dukkede op i mit hoved, som gjorde at jeg
måtte tvinge mig selv til at prøve at leve som en dreng (man kan jo ikke lave om på
naturen!).
Der var svært at få en kæreste, jeg sendte nok de forkerte signaler og få dem som
veninder duede heller ikke - fordi jeg jo var en dreng. Jeg kom til at tvivle, måske var jeg i
virkeligheden en pige der bare var født som dreng? Men jeg fornægtede det og følte skam
over at have det sådan.
Min første kæreste hed Hanne. Det var til en Alrune Rod koncert på Holmegårdsskolen jeg kom til at se en pige dybt ind i øjnene, vi rørte ved hinanden og jeg kyssede en pige for
første gang.
”Kom og tag min hånd
vi skal langt langt væk
kom og tag min hånd
vi skal tættere på”
(Alrune Rod, Bjergsangen)
Da jeg så og rørte hendes bryster, fik jeg den tanke, at sådan nogle bryster, ville jeg også
gerne have - en skræmmende tanke, men det var en fantastisk oplevelse alligevel.
Jeg kan huske en episode, der stimulerede noget af den følelse jeg havde. Jeg var
hjemme hos en pige fra klassen, vi snakkede sammen i mange timer - om hvad, kan jeg
ikke huske, men det var heller ikke det, der var vigtigt. Da jeg gik derfra, havde jeg haft en
rigtig venindesnak, altså en snak, hvor jeg havde fået lov at være en pige, mentalt. Det var
fantastisk.
Jeg prøvede tit min søsters tøj i skjul. Så skete det som måtte ske, en dag kom min mor
tidligere hjem end jeg ventede og så mig i min søsters tøj. Den episode var der ingen af os
der kunne håndtere, jeg blev overvældet af denne frygtelige skam over at være forkert. Min
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mor vidste ikke, hvad det handlede om og overbeviste sig selv om, at det nok bare var
noget der ville gå over. Det var noget jeg selv gerne ville tro på, men det gjorde det ikke det kom bare igen og igen.
En positiv ting var at det foregik i starten af 70’erne og jeg kunne have langt hår som så
mange drenge og unge mænd havde. Der blev snakket om kønsroller, dog ikke lige om
det, at nogle kunne have det modsatte køn i sig, men mere om at betragte kønnene som
ligeværdige. Ja, der skulle være ligestilling, men jeg kunne ikke rigtig bruge det til noget, at
kvinderne prøvede sig af i forhold til mændene.
Det var ikke dét, at tage pigetøj på der
var noget særligt, men det at kunne blive
betragtet som en pige. Det skal siges at i
70’erne var der ikke så stor forskel på
kønnenes klædedragt, andet end at
pigerne havde buler i blusen, men det var
også en vigtig forskel for mig.
Der var alligevel nogle kønsopfattelser af
hvad man beskæftiges sig med, der har
styret unge. For jeg gik til billedvævning
og elektronik, jeg kunne ikke se den store
forskel i det. Men der gik udelukkende,
kun piger (b) og drengen (e) på de forskellige hold.
En dag snakkede jeg med en kvinde, der havde været i en kvinde-basisgruppe, hun talte
meget om, hvordan det havde hjulpet at få styr på sig selv, fået selvværd til at være den
kvinde hun er. Hun fortalte så levende om det, at jeg for første gang, luftede min indre
følelse af at være en kvinde inden i. Jeg fik fremstammet om, jeg ikke også kunne være
med i den basisgruppe for at få styr på mig selv. Hun gloede uforstående på mig og
sagde, nej, jeg var jo en mand, så jeg kunne jo ikke komme der. Hun forstod slet ikke hvad
jeg sagde, jeg blev igen meget skamfuld over mig selv og det at jeg havde fortalt det.
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Voksenlivet
Skammen over at være den jeg var, blev ved med at være der - tanken, om at jeg måtte
tage mig sammen og leve som den mand jeg nu var født som, var meget voldsom. Jeg fik
så den ide, at hvis jeg nu fandt en kæreste og fik nogle børn, så ville det gå over. Det at
leve som en mand, der var lidt anderledes ved at have noget kvindeligt i sig, det kunne vel
lade sig gøre! At få børn er noget grundlæggende i menneskets tankegang og den trang
var da også i mig.
Det var jo stadig svært at finde en kæreste, men jeg tvang mig selv til at prøve igen og
igen - der måtte da være nogen, der syntes jeg var ok. Det seksuelle, ja det kunne jo gøres
rent fysisk. Jeg prøvede at få følelserne med - jeg havde jo følelser - men det fungerede
ikke rigtigt, fordi jeg stadig havde den følelse, at jeg jo ville inderst inde hellere være den
anden. Det at finde en kone og få nogle børn, lå som et grundlæggende ønske i mig og
blev gjort i kærlighed - en fantastisk dejlig oplevelse. Jeg troede, at det ville sætte mine
tanker på plads og give en balance jeg kunne leve med, men det gjorde det ikke.
Jeg måtte gøre noget for at få lettet trykket. For første gang satte jeg ord på; ”transvestit”
det at være født som mand men have noget kvindeligt i sig som skulle udtrykkes, syntes
jeg passede meget godt på mig. Så jeg tog telefonbogen, der måtte jo være en forening:
Ja, det var der! og jeg mødte også en person derfra og tænkte: Puha jeg er altså ikke
alene! der var nogle der havde det på samme måde som mig.
Langsomt fandt jeg ud af, at jeg nok var mere transseksuel end transvestit, det at være
mand fyldte mere hos dem og betød mindre hos mig. Jeg begyndte at opfatte mig selv
som et andet køn, det køn jeg ikke var født i. Da det meste i denne transvestitforening
handlede om make-up, parykker og tøj, blev det lidt kedeligt i længden. For mig handlede
det jo ikke bare om det at klæde sig i det andet køns tøj, der var noget andet der også
rumsterede i mit hoved, så jeg blev der kun nogle få år.
I Cafeen, der lå ved siden af hvor vi havde vores møder, kom mange forskellige mennesker
og her var det lidt sjovere. Der kunne jeg leve en del af mit sociale liv og samtidig prøve af
hvem jeg var. Min kone prøvede at forstå mig, men kunne ikke, så vi begyndte langsomt at
leve et praktisk liv, hver for sig og sammen - vi havde jo to børn. Det var dem, der var mit
projekt og det har jeg aldrig fortrudt. Men projektet med at leve som mand gik ikke så
godt, mine tanker kværnede stadigvæk, de forsvandt ikke men blev stærkere.
De ydre signaler viste sig også. Da jeg arbejdede som typograf (typisk
mandearbejdsplads!) fik jeg tit et pige-øgenavn. De signaler jeg sendte fra det ubevidste
var åbenbart så kraftige, at en person på arbejdspladsen sagde ”du er jo transvestit og jeg
måtte svare, ja det er jeg? Det fik min underbevidsthed til at arbejde og styrke, at jeg følte
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mig mere og mere som en kvinde inden i. Det gav også tanker om at jeg på en eller anden
måde måtte få tingene til at hænge sammen.
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Beslutningen og processen
Da jeg fyldte 50 år begyndte jeg at reflektere over mit liv og da tog jeg beslutningen om at
arbejde hen mod at leve som ”den jeg er” - altså den kvinde jeg er. En beslutning, der er
en lang proces og ikke sker på èn dag. Det mest drastiske for os transkønnede er nok at få
slået fast, at alt det vi tænker, føler og udtrykker, hænger sammen med at vi er et andet
køn end det vi er født som.
Oven i hovedet skulle jeg have styr på hvilken køn jeg var. Mange års tro på at det var
unaturligt og umuligt at være et andet køn end det jeg var født som, skulle helt ud af mine
tanker. Puha, hvor det lettede efter denne proces, jeg begyndte at få ro i sindet. Det
udtrykte køn havde jeg jo arbejdet en del med gennem mit dobbeltliv, men det at jeg
levede både som mand og kvinde duede ikke. Hele mit sociale udtryk måtte hænge
sammen, men for mig var det rigtig svært efter at have levet sammen med en kvinde i 25
år, som ikke havde en forståelse for, hvad der skete i mig, så jeg kunne ikke tage denne
proces med hende. Jeg har det med at være lidt konfliktsky - det hæmmer mig, så her
valgte jeg at udtrykke mig med en neutral fremtoning.
Men jeg besluttede at inddrage mit arbejdsliv i processen. Det var faktisk et stort skridt, for
arbejde er jo det der giver brød på bordet - det var ikke helt lige meget hvem jeg var, for
kønsforskellene tæller meget i sådan en sammenhæng. Men da jeg ikke synes jeg kunne
krybe uden om længere, blev jeg nødt til at vise hvem jeg var.
Jeg arbejdede på et gymnasium og havde arbejdet der et par år da jeg tog min beslutning.
Jeg begyndte gradvist at klæde mig mere feminint og endelig tog jeg springet til elevernes
gallafest og kom som kvinde i lang kjole. Allerede mandagen efter var det slut med at være
mand, nu begyndte min opfattede og udtrykte køn at hænge sammen for mig, for alvor men hang det også sammen for andre?
Da jeg var en meget vellidt person på gymnasiet, brugte jeg den metode at være meget
direkte og vise, at jeg var den samme person der bare havde undertrykt min kønsidentitet,
med fare for at nogle måske ikke forstod det og at jeg ville miste deres accept. Men jeg
var sikker på mig selv og ville prøve det for at kunne aflæse eventuelle fordomme. Elever
og lærere tog fantastisk imod mig, hvis der var nogle der havde fordomme, holdt de det for
sig selv og der var en udbredt accept af min person.
Men med hensyn til ledelsen tog jeg desværre fejl. På overfladen lignede det accept, men
det var jo kun fordi jeg havde den store accept blandt elever og lærer. Det kom til udtryk,
da der skulle være en forældre-aften. På disse møder plejede jeg altid at være med som
teknisk hjælp, men denne gang bad de mig om ikke at deltage.
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Jeg fik en snak med rektoren, hvor jeg gjorde rede for ”den jeg var” og spurgte om der var
noget ved min påklædning der var forkert? Det benægtede rektor og kom så med en
udtalelse som overraskede mig og sikkert er på kant med lovgivningen: ”Hvis du havde
været lærer ville det ikke være acceptabelt”. Hvad lå der i det, ville hun fyre læreren? Jeg
afviste at kommentere det, da jeg var it-medarbejder og ikke lærer. Jeg accepterede
hendes disposition - jeg havde jo konfronteret hende med det og ikke orienteret hende
før... og i øvrigt gik jeg ind for den gode dialog.
Jeg havde snakket med nogle ældre lærere, der beroligede mig med at rektor var et
progressivt menneske. Men denne positive indstilling over for nye tendenser og
forandringer stak ikke særlig dybt, for dette udslag af transfobi fortsatte fra ledelsens side
- jeg tror ikke de er ene om det, måske er vilkårene generelt sådan på arbejdsmarkedet i
dag.
Efter knap 5 år på gymnasiet disponerede de anderledes og jeg var ikke ansat mere,
retfærdigvis skal det nævnes, at det ikke var på grund af deres transfobi, men grundet
nedskæringer.
Jeg tog et kursus i ”personlig kommunikation” der var målrettet i forhold til
arbejdsmarkedet, men kunne bruges i mange andre sammenhænge. Der skulle jeg lave en
rapport om mig selv, et arbejde, som jeg jo var i gang med og som styrkede det; ved at
skrive det ned på papir for nogle andre, var noget der gav mig mod til at skrive denne
historie. Jeg skrev i mit CV at jeg havde skiftet køn, som en information, men fik det råd at
lade være med det, da jeg jo selv opfatter mig som kvinde. Ja, jeg var faldet i den grøft
hvor jeg undskyldte mig selv.
Min krop, den måtte jo også bringes i overensstemmelse med resten af mig. Jeg startede i
hormonbehandling, der bragte mit indhold af østrogen i kroppen op på et gennemsnit og
undertrykte produktionen af de mandlige hormoner. Jeg begyndte at få bryster! Jeg kan
næsten ikke beskrive hvilken usigelig lykke det var, at det fysiske udtryk fulgte med. Mine
bryster var med mig døgnet rundt - når jeg sov, gik i bad, de kunne ikke længere tages af,
de var nu pludselig en del af mig. Fedtfordelingen på kroppen ændrede sig lidt, fantastisk!
Psykisk mærkede jeg ikke så meget andet end, at det understøttede mig, men udadtil blev
mine kvindelige signaler kraftigt styrkede, det var noget jeg mærkede tydeligt i selskab
med andre kvinder.
Processen kører stadig lidt rundt i mit hoved i forhold til det udtrykte køn: udtrykker og
sender jeg de rigtige signaler i forhold ”den jeg er”? Her går hormonerne ind og hjælper i
denne proces, da mit fysiske køn bliver tydeligere. Det er med til at give ro og betyder at
jeg i dag, ikke et sekund føler tvivl om mit køn, ej heller i mine drømme.
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Mine omgivelser signalerer også positivt tilbage: når jeg spørger min søster siger hun, du
er blevet et meget gladere menneske. Min mor siger sådan helt naturligt til mig: du får nok
ikke så store bryster - det er der ikke tradition for i familien.
Jeg er på det stadie nu, at den lille regnorm mellem benene skal omdannes til en kusse.
Det skal gøres i Thailand i nær fremtid. Nu er der kun den sidste fysiske proces tilbage og
den ikke helt ubetydelige del - jeg tænker ikke så meget på selve operationen, men mere
på den dag jeg bliver anerkendt af myndighederne som kvinde. Det kan jeg først blive efter
en kønsskifteoperation.
I denne fysiske proces har jeg fravalgt Rigshospitalets Sexologiske Klinik. Jeg er jo ikke
syg, er nået et godt stykke vej i min proces og har ikke har tænk mig at lade Rigshospitalet
sætte en kniv i mig. Det er en klinik der betragter transkønnede som syge og de har ingen
reel rådgivnings- funktion, men kun en lang behandlingsplan (4-6 år), som for de flestes
vedkommende føles som et ydmygende og traumatisk overgreb.
Helt konkret betyder det ca. 40-50 samtaler over en årrække, for at finde ud af om vi er
transkønnede og dermed har ret til en fysisk ændring af vores egen krop - hvad skal der
snakkes om i så mange samtaler, når det ikke er en lidelse der skal behandles? For et rask
menneske er det nemt at se, at der er noget galt med metoden. Det er sørgeligt, at det er
sådan i dagens Danmark. Med den historie vi har omkring Lilly Elbe og Christina
Jørgensen kunne vi være et foregangsland. En anden ting er, at kirurgerne på
Rigshospitalet ikke har den nødvendige viden og erfaring med disse operationer, så det er
en

Fra Copenhagen Pride 2012 af nogle af mine venner, Jeg var på
operationsbordet i Thailand
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Jeg har været gennem en lang proces i livet og i denne proces har jeg aldrig opgivet mig
selv, skønt det har været tæt på ind i mellem. Den ballast jeg har fået med fra
barndommen og min positive indstilling til livet, gør at jeg kan kaste mig ud i min nye
tilværelse med fornyet styrke. Den styrke vil jeg bruge i kampen for transkønnede. Der er
brug for meget synlighed og information for at opnå forståelse for, at det er en af naturens
forunderligheder at nogle mennesker er født i et køn, som ikke stemmer overens med det
køn de føler sig som.
Mindst 1 % af befolkningen er transkønnede og af disse har ca. 2/3 aldrig sagt det til
nogen som helst. Dette er baggrunden for at sige: Her må der gøres noget. I 2008 lukkede
homo-organisationen, (tidl. LBL) herhjemme op for transpersoner. Jeg er gået ind i den for
at arbejde for de transkønnede. Du kan spørge, hvad har en forening der arbejder med
seksualitet at gøre med os, som arbejder med kønsidentitet?
Vi har jo gennemsnitligt en seksualitet som resten af befolkningen. Men homo- og
biseksuelle har jo også en anden opfattelse af køn end resten af befolkningen, de er også
tidligere blevet betragtet som syge mennesker - og når de transkønnede generelt springer
ud tidligere i deres liv, vil de også på et tidspunkt være nødt til at indgå i en regnbuefamilie
- derfor har vi mange fælles interesser. Da jeg blev bevidst om mit køn som ung, vidste jeg
ikke hvordan jeg skulle håndtere det. I dag er der en del mere information om det at være
transkønnet og det er dejligt at se flere unge, som opnår denne bevidsthed og ikke er
bange for den - noget der også for mig er vigtigt at sige med denne historie.
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Den jeg er
Jeg vil slutte af med en hilsen jeg fik i en mail, det er noget der varmer og giver mod på
livet:
Kære Malene
Jeg så dig til visningen af "Transamerica" og blev rigtig glad af at se dig sammen med din
mor, der var så stolt, da du skulle præsentere filmen. I så begge to så glade ud! Dejligt!
Mange gode hilsner...

Mig og min mor - Foto: Claudia Kent
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2. Kapitel
Nu er der gået en del år siden jeg udgav første del af min historie og en del år siden jeg
blev opereret. Derfor er det på tide jeg kommer med anden del, som handler om min
operation og tiden derefter. Jeg læste i et svar på en forespørgsel til Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget - der er i 2012 udført én operation i Danmark og syv på egen
regning i udlandet... jeg er en af dem.

Foto: Thilde Dehlsen
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På vej til Thailand
Efter et par år på hormoner var jeg nået dertil, hvor jeg var parat til en
operation. Man kalder de det en kønsskifteoperation, SRS (Sex
Reassignment Surgery). Da vi på dansk ikke har et særskilt ord for det
fysiske køn, vil jeg hellere kalde det en kønskorrigerende operation, for
hele processen er jo et kønsskifte og operation er kun en del af det.
Jeg valgte at det blev i Thailand jeg skulle have min operation, i de vestlige lande
ville en operation være over dobbelt så dyr med den samme kvalitet. Jeg søgte
rundt på internettet, blev lidt forvirret over de forskellige resultater, men kunne
godt se ,som årene er gået, er de blevet bedre til det. Jeg spurgte lidt rundt hos
andre, Maria fik lavet den i USA, to operationer og lang over dobbelt så dyrt,
snakkede med Elizabeth, der blev opereret hos Dr. Chettawut og sagde god for
ham, kiggede også på andre kliniker, andre sagde god for. De andre kliniker er
sikkert lige så gode tænkte jeg, kiggede lidt på priser, men besluttede mig for Dr.
Chettawut, han har en meget informativ hjemmeside. Det er forår og jeg spørger
klinikken om jeg kan komme i august, fik at vide at jeg kunne blive opereret d. 17/8. 2012,
hvilket jeg sagde ja til. Jeg havde 10 dage for at træﬀe en endelig beslutning, hvorefter der
skulle betales 20% depositum for reservation af datoen.
Tankerne fløj rundt. Der var jo tale om en stor operation, jeg kunne dø, hvad med
resultatet, kunne der komme komplikationer, ville det fungere seksuelt bagefter? Det var
helt omme på den anden side af jorden, ja mange tanker fløj gennem gennem hovedet,
også den tanke: Er det nu den rigtige beslutning? Nej, ikke den tanke som mange af jer
tror, ”der er ingen vej tilbage”, tilbage til hvad? Jeg skiftede køn den gang jeg accepterede
mig selv. I kan godt se, det er en ulogisk tankegang, når I har læst min historie. Nej, det er
den frygt der kommer af de stillede spørgsmål! Dog, risikoen for at dø er så ubetydelig, jeg
stolede på at de var dygtige der ovre på den anden side af jorden. Jeg tror de lever op til
den beskrivelse de har givet, men satte ikke forventningerne for højt, bare det er sådan
nogenlunde, så kan jeg kun blive glædeligt overrasket.
Pengene blev betalt, jeg klarede det via min netbank, datoen 17/8 var nu fastlagt. Der var
nogle gebyrer på her hjemme og på vejen derned. Jeg skrev med deres patient kontakt
Jittada (Som) de har taget nogle navne der er lettere for os at udtale. Resten af beløbet
skulle betales 4 uger før afrejsen.
Et par måneder før var jeg hos vej til min læge for, at få de prøver de vil have, dem skulle
jeg have forskellige steder.
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CBC (røde blodlegemer og hvide blodlegemer og blodplader)
HIV test
BUN & Cr (nyrefunktionen test)
PT & PTT (screening test for blødningstendens)
FBS (fastende blodsukker)
Bryst x-ray (Digital røntgen forfra)
EKG
Det viste sig at jeg havde et højt indhold af hvide blodlegemer, det gjorde mig meget
nervøs og uroen blev ikke mindre af at jeg fik at vide, at det kan være en indikering på
betændelse, åh nej, jeg så min operation synke i grus. Fik taget yderlige prøver, der ikke
gav et klart billede, blev så beroliget med at jeg er en af dem, der bare har flere hvide
blodlegemer. Fik sendt resultatet af prøverne til Thailand, hørte ikke noget fra dem, andet
end at de ville have oversat nogle af de danske betegnelser til engelsk og det tog jeg som
et godt tegn. Jeg kunne mærke at min krop kørte af den spænding, der var før denne store
operation. Jeg skulle stoppe med at ryge, jeg stoppede et par måneder før, fra den ene
dag til den anden, ingen problemer med det, jeg var virkelig motiveret. Flybilletter blev
bestilt med SAS, fik lavet et pas, øv! der går ikke mange måneder før det ville være
ugyldigt og jeg skulle have et nyt, jeg betalte en frygtelig masse gebyrer. Betalte for
operationen, det er en pakke der dækker alt, undtagen hotel og fly. Jeg skulle være der 3
dage før operationen, der ville tage 6 timer, skulle være 4 døgn på klinikken og derefter 14
dage på hotel. Jeg fik det råd om at tage en ledsager med, jeg snakkede lidt med min
ældste datter om det, blev lidt usikker på om det er en god ide, så det droppede jeg og
spurgte min gode ven Erik. Han sagde at en af vores fælles venner, Freddy, meget gerne
ville til Thailand, så jeg besluttede mig for at tager ham med.
Jeg sendte et billede af mig selv, så chauﬀøren der skulle hente mig i lufthavnen kunne se
hvem jeg var. Havde ikke nogen erklæring fra en psykiater om at jeg er transseksuel, så
det er en erklæring jeg skal have dernede, for 1700 kr. Ok, jeg var lidt nervøs for om jeg
kunne forklare det til en læge dernede. Jeg har sendt lidt af min historie til klinikken. Fik
min journal fra min læge om hormonbehandling, støttebrev fra min logopæd, min mor,
søster og mine to børn skrev en erklæring om, at de støttede min operation. Jeg var
fantastisk glad for at min familie støttede mig. Forklarede dem at jeg var rimelig sikker på
det er et godt arbejde de udfører på den klinik jeg skulle rejse over til, men alt kunne jo
ske, det er jo en stor operation. Min søster kom med gode råd; du skal være i god form, så
kommer du dig hurtigere over det, sagde hun, ja hvad har man en søster til ;-) Jeg tog en
daglig løbetur rundt om søerne.
I Kastrup havde Erik samlet nogle af mine venner for at ønske mig en god tur. Jeg var helt
oppe at køre. I denne tilstand fik jeg sagt farvel til dem. Jeg var meget rørt over de var
kommet, Tony gav mig en tegning med en kvinde der fløj, det var faktisk sådan jeg havde
det. Tak skal I have.
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I Thailand
Efter 11 timer landede jeg i Bangkok, vi fik udfyldt et
papir derskullle være visa, ups navn og adresse på
hotellet- det er i kuﬀerten,
men det var så heldigt, at den tolder der sad der,
også stemplede
Freddy pas sidst han var i Thailand, det syntes hun
var sjovt, så hun
skrev bare noget i papirerne. Så ned igennem en lang
gang hvor der stod folk, med skilte til os, der skulle
finde dem der skal ledsage os videre. Der stod en med klinikkens logo og en konvolut
”Ms. Malene Andreasen” vi blev kørt til vores hotel. I konvolutten var der et brev, der bød
mig velkommen og jeg skulle til et møde på klinikken dagen efter, vi tog til centrum af
Bangkok, puha Bangkok er stor!
Så blev det mandag, vi blev kørt til klinikken, hvor jeg fik at vide de havde fremrykket min
operation en dag frem til d. 16/8-12. Jeg fik ordnet en lille restbetaling, skulle skrive under
på at operationen var på eget ansvar, blev orienteret om operationen. Jag skulle faste i 3
dage op til operationen, fik 3 forskellige aﬀøringsmidler. Min krop var så meget i beredskab
til operationen, at jeg tærede på den og følte ingen sult. Dagen efter skulle jeg have taget
nogle flere blodprøver og snakke med en psykiater for en godkendelse til operation.
Jeg fik taget nogle blodprøver og EKG, der gik noget tid, det viser sig, at der stod noget
som chauﬀøren ikke helt forstod, så han måtte ringe til klinikken, men det viste at være i
orden. Så kom jeg ind til en ældre læge, fik en kort snak, men med mit Valby-engelsk og
lægens Thai-engelsk, måtte jeg bede om at få Freddy ind så jeg bedre forstod hvad hun
sagde. Fik afleveret min hormon-journal og mine støtteerklæringer, så kom chauﬀøren ind
og de snakkede Thai med hinanden og så var jeg pludselig godkendt. Jeg fandt ud af, at
det var en konsultation der skulle sikre, at det ikke var noget jeg havde fundet på for et par
uger siden og var klar over den beslutning jeg havde taget.
Vi var lidt rundt i det indre Bangkok, jeg fik købt noget blomster-te, tænk det var de sidste
dage i mit liv hvor jeg ville have et mandligt kønsorgan mellem mine ben! Tænkte faktisk
ikke så meget på det, jeg tror jeg svævede lidt over det hele.
Det var torsdag jeg skulle af sted kl. 13, men de ringede og sagde de var en time
forsinkede, ok jeg kom af sted ved totiden og var faktisk helt rolig.
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Operationen
Nå så var det nu, nej jeg var faktisk helt rolig, lå i en seng,
lægen kom ind og sagde der går lige et par minutter
endnu. Så kom der en sygeplejerske og kørte min seng
hen til operationsstuen, bad mig om at ligge mig op på
operationsboret, hun var meget hurtig. Apparaterne var
skubbet hen til bordet, der var kun en anæstesilæge der,
han lød meget venlig, spændtemig fast, lagde et dræn,
sprøjtede bedøvelse ind og der gik ikke lang tid før jeg var
bedøvet, jeg tror der gik 5 sek. så var jeg væk. Jeg vågnede kort op og så op i mange
ansigter, de var ved at transportere mig fra operationsbordet til en seng – var så væk igen.
Vågnede op på sygestuen, åh nej, der måtte være sket
noget, for det var jo kun to minutter side jeg blev bedøvet.
Nej, jeg lå med ledninger og slanger, så der var gået
noget tid, der var en sygeplejerske på stuen, der spurte
om jeg havde det godt, jo! - efter omstændighederne. Dr.
Chettawut kom ind og fortalte mig det var gået godt, der
er normal dybde, han havde lavet noget der passede til
min krop og alder. Jeg l med drop, dræn, kateter, og EKG.
Hver time tog sygeplejersken mit blodtryk. Jeg lå sådan
døsig og halvsov den nat, men var tryg ved, at der var en sygeplejerske der hele natten.
Om morgen fik jeg noget at drikke, ja måltiderne de næste dage var kun, juice, kakao,
suppe og vand, ja jeg skulle drikke masser af vand. Fik en bakke med en tandbørste og
blev vasket med af sygeplejersken, hun tog EKG’et fra, jeg var uden for livsfare ;-) og så et
hav af piller. Jeg fik min computer sluttet til nettet, men det var vist ikke meget jeg fik
skrevet, kunne ikke rigtig koncentrere mig. Der er også et TV på
endevæggen det var lige til at holde ud - der var noget der flimmer der.
De havde kørt Freddy ind til klinikken, så jeg lige kunne sige hej til ham
og jeg havde det godt efter omstændighederne godt. Jeg lå der i
sengen... det var lidt hårdt for halebenet, jeg vendte og drejede mig
hele tiden, de havde ellers snakket om massage af benene for
blodomløbet, men sådan som jeg vendte og drejede mig var det vist
ikke nødvendigt. Sygeplejersken kom med nogle puder jeg skulle tage
mellem benene, så jeg ikke blev klemt der, hvor der var opereret. Det var pakket ind i en
stor bandage, der først ville bliver fjernet om 4 dage, så jeg kunne se resultatet. Jeg kunne
ikke holde væske i mig, det kom op to gange ud over sengen. Jeg fik at vide, jeg skulle
tage det roligt - det var normalt, for maven skulle lige i gang. Jeg fik en spand jeg kunne
ofre i. Det blev dog ved, jeg blev mere og mere bekymret over jeg ikke kunne holde noget i
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mig, blev enig med sygeplejersken om at lægen måtte se på det. Jeg fortalte ham, at det
var lige som om, at der var noget der blokerede, han gav mig nogle piller, puha det hjalp!
Ringede efter sygeplejersken hver gang der skulle skiftes pose på droppet, følte mig tryg
igen. Så kom den store dag; Jeg skulle have min forbinding af og se resultatet. De tog min
smerte pumpe fra mig og de to sting jeg havde i mit sår, det kildede frygtelig da de blev
taget ud. Lægen så på det og var tilfreds - så var det min tur til at kigge, han havde et stort
spejl som han holdt så jeg kunne se det. Det var meget hævet, men så da godt ud, lidt
svært at bedømme, hvordan det ville se ud når hævelsen var faldet.
Jeg skulle for første gang op at stå, efter at have ligget ned alle de dage på klinikken, jeg
var ved at dejse on, så svimmel var jeg, sad ned et par minutter, så var jeg parat til at gå
ud til bilen der ventede på at køre mig på hotellet. Jeg fik en pose med diverse ting og
medicin med.
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På hotellet
Jeg ankom til hotellet og blev kørt ned til vores bungalow, hvor Freddy ventede på mig og
så var det op i sengen. Skulle stadig drikke rigeligt med vand, kunne ikke mærke når jeg
tissede, havde stadig mit kateter som skulle tømmes en gang imellem, den slange der
hang ud irriterede mig. Sygeplejersken kom hver dag og kiggede om det gik som det
skulle, rensede de fine dele i min kusse, puha det var følsomt dernede. De så efter om
hævelsen ved min urinrørsåbning var faldet, for hvis den ikke var kunne den blokere. Efter
nogle dage fjernede de kateter, og gazen der var inde i min vagina, (hold kæft hvor meget
der kunne være der inde) det krillede nu også frygteligt da hun trak det ud. Nu kunne jeg
tisse, ikke noget problem og jeg kunne vaske mig forsigtigt. Nu kom vi til detaljerne, hvad
skulle de stænger (dilatorer) på billedet bruges til? De skulle bruges til at holde min vagina
åben, så den ikke voksede sammen og træne
musklerne i min vagina og de forskellige
størrelser skulle hen af vejen udvide væggen i
vagina. Det var smertefuldt for mig, for
musklerne gik i krampe. Jeg skulle lære at få
musklerne til at slappe af, det var lettere sagt
end gjort. Denne dilatering skal fortages dagligt,
regelmæssigt de 2 første år, derefter mindre
regelmæssigt. Da jeg var meget øm i mit underliv
skulle jeg bruge den søde lyserøde runde pude
til at sidde på.
De første dage var jeg næsten kun i min seng,
Freddy hentede mad fra et af de folkekøkkener,
der er over alt i Thailand, jeg pruttde meget for
det tog noget tid før tarmen var fyldt op. Jeg
begyndte at kunne gå lidt ture foran huset og efter noget kunne jeg så godt gå med ud på
disse folkekøkkener og spise. Jeg måtte også ud at købe nogle bind til at opsamle snask
fra sårene, der var syet med selvopløsende tråde. Dagene gik og jeg kunne bevæge mig
mere, om aftenen så vi cykelløbet Vuelta a España og heppede på Alberto Contador. Vi fik
kontakt til en kvinde der for nogle år tilbage blev opereret hos Dr. Chettawut - hun lavede
noget mad til os og vi havde en hyggelig snak, hilste også på hendes kone over Skype,
hørte hendes historie, det var rigtig hyggeligt. Nå, nu var der ikke ret mange dage til vi
skulle hjem, så vi måtte lige forbi kongepaladset, det var meget smukt og interessant, der
var bl.a. en kæmpe frise om Thailands historie.
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Jeg skulle til kontrol hos Dr. Chettawut, han kiggede på det og inden i, det var i orden og
jeg fik taget afsked med ham. Vi skulle flyve hjem om aften, tiden nærmede sig og jeg blev
lidt nevøs for om chauﬀøren nu kom så vi kunne nå flyet, men han havde tjek på det. Turen
hjem med flyet gik forholdsmæssigt smertefrit.

Dr. Chettawut

23

Hjemme
Jeg landede kl. 6.30 i Kastrup, min søster var der, vi kørte Freddy hjem, sagde farvel til
ham og kørte videre til min mor i Ølstykke og købte morgenbrød på vejen. Jeg havde
spurgt hende om jeg kunne være der er par dage, for jeg vidste ikke rigtig hvordan jeg ville
have det efter turen. Det var hyggeligt - Mor, søster og mig, vi fik snakket lidt sammen.
Jeg havde fået en fin erklæring med fra klinikken om hvad de havde lavet, men jeg skulle
have en undersøgelse og blodprøve fra min egen læge, for at blive godkendt som kvinde
af myndighederne. Jeg måtte ikke starte på hormoner før jeg havde fået taget den
blodprøve, så jeg ringede til min læge og der var sandelig en tid kl. 15, den snuppede jeg.
Jeg tog derind, fik taget blodprøve og han så på resultatet af operationen så han kunne
skrive en erklæring.
Nogle dage efter kom det brev han havde skrevet. Jeg
skulle til Sundhedsstyrelsen med brevet fra min læge,
certifikatet fra Dr. Chettawut, et brev om at jeg ønskede et
nyt cpr.-nummer og ønske om et nyt navn. Egentlig
havde jeg tænkt mig at beholde Lykke, men min mor ville
gerne have at jeg fik Søbo som mellemnavn ligesom min
søster, det måtte jeg jo bøje mig for. Men
Sundhedsstyrelsen ville ikke godkende det min læge
havde skrevet, han måtte ikke bare sige at han havde set
mig og så henvise til certifikatet, han skulle skrive han
selv havde set på det og beskrive det for dem. Min læge
fik skrevet et afsnit på og så var den god nok, der ville gå
en måneds tid med at behandle det.
Der gik lidt over en måned, jeg ringede derind og hørte
hvor langt sagen var kommet, de sagde nåh ja! Den lå på bordet og ville blive behandlet
dagen efter. Nogle dage efter fik jeg besked om jeg var godkendt til at blive omregistreret
og at de havde bedt CPR-kontoret udføre det. Jeg gik på kirkekontoret og fik skrevet en
blanket for min navneændring. Aftaler med CPR-kontoret at de kunne sætte min
omregistrering i gang. CPR-kontoret sendte et brev med mit nye CPR-nummer og udskrift
af hvad de havde registreret på det. Jeg ventede på at min nye dåbsattest kom med
posten, den kom desværre ikke, posten kunne ikke finde ud af mit nye navn, så jeg måtte
går på kirkekontoret igen og udfylde en ny blanket.
Nu begyndte vanskelighederne, for systemet er ikke sådan indrettet, at der tages højde for
at folk skifter CPR-nummer. Min bank kunne godt skifte CPR-nummer på min konto, de
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glemte bare at skifte navn, jeg bad dem at få ordnet det. Jeg kunne ikke komme ind på
min NemID, jeg skulle registrere et nyt NemID. Jeg kunne ikke bruge mit CPR-nummer
som brugernavn, men kun de 2 andre muligheder, hvorfor ved jeg stadig ikke.
Jeg var begyndt at arbejde i skattevæsnet, her fortalte lønningskontoret mig, at jeg ikke
havde en ”Nem-konto” - jeg ringede så til banken, der sagde at det havde jeg,
lønningskontoret påstod stadig jeg ikke havde det, ringede til banken - de afmeldte og
tilmeldte den igen, nu havde jeg pludselig en ”Nem-konto”, åh, jeg skulle også lige sende
dokumentation for CPR-nummer skift. Næste udfordring var, at der var trukket 55 % uden
fradrag på min lønudbetaling. Sjovt nok sad jeg jo i skattevæsnet, men af
sikkerhedsgrunde måtte jeg ikke taste mit eget CPR-nummer ind i systemet. Men ringe ind
som andre borgere og få dem til at genere et nyt skattekort. Mit kørekort skulle jeg have
lavet om, noget jeg selv skulle betale for på Borgerservice, det kom også forholdsvis
hurtigt, glad viste jeg det til en af mine venner, som gjorde mig opmærksom på, at der stod
mit gamle navn på det. Det er sgu da pinligt at myndighederne at laver sådan fejl, op på
Borgerservice en gang til.
Mit arbejde i skattevæsnet var midlertidigt så jeg skulle melde mig ledig igen efter nogle
måneder. På jobcentret gik det helt galt, de sagde at de ikke kunne flytte data til det nye
CPR-nummer. Det gav nogle signaler fra deres system til min a-kasse der er helt forkerte,
a-kassen sagde at jobcentret måtte få styr på det, jeg løb rundt mellem jobcentret og min
a-kasse, for at ordne det. Men jobcentret var klodsede, de ville ikke erkende, at de havde
et problem de skulle gøre noget ved, jeg bad dem skrive under mit nye nummer, at de ikke
kunne flytte data fra mit gamle cpr-nummer. Nu begyndte der nogle bizarre ting, under mit
gamle nummer blev jeg indkaldt til en jobsamtale med et brev til navn: Ukendt Ukendt og
så min adresse, jeg mødte op for at fortælle at der var noget galt, for jeg var jo faldet ud af
systemet nu og gået over til seniorjob-ordningen på det tidspunkt, de forstod det ikke
rigtigt alvoren i det og fortalte, at det var mit eget ansvar at bringe det i orden. Her var jeg
lige ved at eksplodere, bad om at snakke med hans chef, han afslog det og sagde, at jeg
kunne gå ned og snakke med en sagsbehandler, det gjorde jeg så for ”syttende” gang.
Hun kunne godt se der var noget galt, fortalte at det var fordi der var en, der ikke havde
trykket på knappen, at denne profil ikke skulle være aktiv, nu ville jeg ikke længere få breve
fra denne profil, men jeg skulle selv oprette nyt CV på min nye profil, for de kunne ikke
flytte data, hvilket betød, at de troede at jeg var nytilmeldt og startet på en toårig
ledighedsperiode. Jeg havde ikke fået 2 dages ydelse fra ydelsesservice på seniorjob
ordningen, hun ringede/skrev til dem, men jeg fik stadig ikke mine penge. Jeg bad dem
om at skrive til deres chefer: Her er et stort problem de skulle tage sig af, enten ville hun
ikke eller kunne ikke - jeg prøvede så at sige: så var jeg nødt til at mødes med chefen, det
kunne heller ikke lade sig gøre.
Nu bad jeg min fagforening om hjælp og det så ud til at lykkes, min formand skrev til mig:
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”Ja, det er en træls situation, kan jeg godt se. Og med historien om besværlighederne
med at skift cpr-nummer, er det jo ikke et problem, der alene vedrører jobcenteret. Jeg ser
på, hvad jeg kan gøre for at få gjort det nemmere at få anerkendt kønsskiftet i
it-systemerne. Som du er inde på, er det også vores faglighed, der er på spil.” Ved ikke
hvad der er kommet ud af det endnu.
På sundhed.dk var der ikke registreret nogen læge og der stod jeg skulle have en sådan,
der var heller ikke nogle af de gamle data, men jeg havde et sundhedskort med navnet på
min læge? Denne tåbelighed har jeg opgivet at gøre noget ved, for jeg har ikke rigtig brug
for det. Hos min tandlæge kunne de ikke flytte min journal, så de må skifte mellem de to
CPR-numre, når jeg er der.
Nå, men kiggede lige på pensionsinfo.dk, der var kun min ATP og den fra arbejdet i
skattevæsnet, nu begyndte der så et større arbejde med at ringe rundt til alle mine
pensionsordninger, med breve og dokumentation.
Sjovt nok sagde alle til mig i første omgang, at det jo kørte automatisk, men når jeg lige
bad dem kikke på sagen, sagde de, nåhr nej, det kan vi da godt se. Jo mere systemerne
kører automatisk uden mulighed for manuel behandling, jo større bliver problemet... jeg
blev som en person uden en fortid. Endnu er det ikke rigtig gået op for myndighederne at
de har et meget alvorligt problem her.
Det tog sin tid at komme sig over operationen, jeg måtte ikke løfte tunge ting de første 2
måneder og først cykle efter 3 måneder. Jeg var meget øm i underlivet, blev hurtig træt,
det påvirkede mig, men jeg var glad og lettet. Men der kom ligesom et hul, for det der
havde fyldt meget, processen og at jeg ikke var en hel person, var jo ikke mere en
problematik. Det kom lidt bag på mig, for hvad skulle der fyldes i det hul? Nu skulle jeg jo
udvikle mig som enhver anden kvinde, men de har haft en hel del af livet til det, hvor andet
har fyldt mig. Det gav lidt af en depression, jeg kom mig langsomt fysisk og mått arbejde
mig ud af den mentale tilstand. Jeg tænkte på Kim Larsens sang ”hvad gør vi nu lille du”.
Slog ordet mental op: tankevirksomhed, vilje og følelser, ja der skal være vilje til at fylde
det hul ud.
Jeg skulle ikke forklare mig mere, den mentale proces var færdig og skulle afløses af livet
som kvinde, en ny tankevirksomhed, vilje og følelser. Blev bekræftet i det, da der dumpede
et brev ind fra Hvidovre Hospital: ”du tilbydes en livmoderkræft-undersøgelse”, jeg ringede
til dem og takkede for deres tilbud, men sagde at det ikke var nødvendigt at sende flere
breve, da jeg ikke jo ikke havde nogen livmoder.
Det går mental fremad, men ting tager tid, jeg skal vænne mig til min krop, tænkte at den
var god, men kunne nok trænge til lidt mere motion. Kom desværre også til at ryge igen,
tænkte jeg kunde festryge, det er jo så hyggeligt. Men nej, det kunne jeg ikke, så det må
jeg tage op til revision en dag ude i fremtiden.
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Min blomst
Da jeg kom tilbage fra klinikken til hotellet, sagde Freddy, den skal vel hedde noget? De
fleste kvinder jeg kender, kalder deres et navn, ok jeg var ikke i tvivl om navnet; Det er min
blomst. Den ligner jo en blomst med dens læber, kronblade og klitoris, ja det er min
blomst. 8 måneder efter min operation var alt det ømhed forsvundet og den begyndte at
fungere, nerver og følelser hænger sammen med hjernen, seksuele tanker og berøring, ja
jeg kunne blive våd, jeg kunne onanere. Begyndte at intereser mig for kussen, hvordan så
den ud, var den forskellig fra, hvis jeg var født med den? Nej, kvinders kusser er meget
forskellige.

Det er et værk af Jamie McCartney, hvor han har lavet gipsafstøbninger af 300 kvinders
kusser.
Jeg sidder en dag og tænker om min blomst, det bliver til et digt:
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Min blomst
På den anden side af venusbjerget, er min blomst
En blomst - med de smukkeste blade, de rækker ud mod verden
Verden må forstå, den er så ung, men dog så gammel
Det frø på min krop, endelig - sprang det ud, og roen den har sænket sig
De siger der er fjernet noget, ja - uroen i min krop
Åh, - så mange smukke blomster, de burde altid, have været der
Det frø på din krop, lad det gro – du bliver den smukkeste blomst, kan du tro
Naturen er så forunderlig, ja - rig på variationer

Digtet blev senere til en del at en performance ”Min blomst”. Folk ser min krop, jeg deler
blomster ud i folks skød, de ser billeder fra en operation, jeg fremsiger mit digt. Har nu
opført den 3 gange
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Mit liv som kvinde
I starten af min transformation var jeg på et kursus...der skulle jeg skrive om mig selv, det
er grundlaget for hele denne historie. Vi lavede en collage, den skulle vise nogle af vores
personlige værdier, hvis vi kom i tvivl om os selv, så skulle vi kigge på det. Det blev til dette
billede, som jeg har stående og ser på en gang i mellem. Jeg har min egen forståelse og
tolkning af dette billede og jeg har før beskrevet mine værdier, så nu lader jeg det være op
til dig at tolke billedet.
Jeg står nu, som en kvinde der på nogle punkter faktisk er helt ung, mit fysiske køn,
seksualiteten, det at jeg nu rent faktisk er en kvinde, jeg har harmoni og ro nu, skal ikke
kæmpe for det mere. Det er jo på mange måder lidt sjovt, sådan at være ældre og ung på
samme tid, den unge af mig skal jo indhente den ældre på rekordtid. Måske er det hvad
nogle mennesker oplever, hvis de har levet i et langt forhold fra de var helt unge og det så
ender - de bliver jo også kastet ud i en ny situation på mange punkter.
Om min seksualitet vil jeg mene, at jeg er biseksuel, men for tiden er det kvinder der siger
mig mest. Puha, jeg vil jo helst finde nogle på min egen alder, men sensuelt er jeg ung og
uerfaren. Hvad skal jeg signalere og hvordan, det med at flirte, jeg er lidt genert. Så det er
mest de unge der flirter med mig, danser med, de går tæt på mig, kysser mig, det er
dejligt, men også lidt skræmmende, da de nogle gange er yngre end mine børn. Tror det er
en periode jeg skal igennem, har en trans-veninde, der er lidt yngre end mig (hun er til
mænd), som heller ikke har haft sin debut endnu. Tror dette kan illustrere at kønsidentitet
alene har noget med ens opfattelse af sit køn at gøre og at seksualitet er noget ganske
andet. Det er derfor jeg ikke rigtig kan lide ordet ”transseksuel”, for folk tror det har noget
med ens seksualitet at gøre, ja selv fagfolk. Ja jeg har en lidt teenageragtig tilgang til mit
fysiske køn, men jeg har også en meget yngre veninde, der havde en kæreste i sin
overgang, det gik faktisk fantastisk godt det. Det er nok også et argument for at gå i gang
med den transformation så tidligt som muligt.
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En gang imellem kan stå jeg og betragte
verden, ikke bare for at stå der bag
gardinerne og se den på afstand, men for at
se på en ny måde. Når jeg siger,
mangfoldighed er noget fantastisk i verden,
må jeg en gang imellem se tingene på en ny
måde. Gøre op med fordomme, se nye
muligheder, hvor dejligt det er at være
menneske og en aktiv del i denne fantastiske
verden.

Foto: Thilde Dehlsen
Det var så slutningen på min historie, måske kommer der en 3. udgave? Nej jeg tror det
ikke, jeg tror bare lever mit liv vider. Men jeg vil stadig skrive informationer og kæmpe for
det at være et helt menneske.
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Efterskrift
Tak for du læste min historie, håber du fik noget ud af den. Du behøves ikke forstå mig og
andre transkønnede, jeg forstår det knapt nok selv. Men naturen er forunderlig, en gang
imellem spiller den os et puds, det vi troede var naturens orden kan der godt gå lidt rod i...
en gang imellem. Jeg ville jo allerhelst være født som kvinde, men jeg må acceptere, at
sådan er det ikke, men jeg kan gøre noget ved det, så jeg har valgt at leve som den kvinde
jeg er, andet kan jeg ikke. Jeg er jo den samme person, blot med et andet køn end det jeg
er født med, det skal jeg leve med det på godt og ondt, for det har jeg selv valgt. Det er
dejligt at se vores kamp for det sociale køn har båret frugt, men i kampen for at også at få
det fysiske køn til at hænge sammen, er der et stykke vej endnu. Prøv at søge
informationer hos myndighederne om det at være transkønnet, især om ændring af det
fysiske køn, der er ikke meget hjælp at hente... du må søge informationer fra andre steder.
Er det ikke at udvise ”rettidig omhu” at informere? Det er kun en selv, der kan tage en
beslutning og ansvaret for ens eget valg. Håber at I læsere også vil lære myndighederne
det. Liver er mangfoldigt og fantastisk.
Hvis du vil bruge min historie til undervisning m.m., (hvilket du er meget velkommen til), så
skriv lige til mig, for det er meget rart at vide, hvad min historie bliver brugt til.
Min mail: malene@lykkemalene.dk
Min hjemmeside: http://lykkemalene.dk/

Klinikken jeg blev opereret på: http://www.chet-plasticsurgery.com/
En stor tak til Erik Hansen for hjælp med korrektur og det sproglige. Også en tak til min
ven Freddy Hagen, som var med mig i Thailand og har taget nogle af billederne, andre er
fra Dr. Chettawuts webside.
Også tak for de fine foto fra Thilde Dehlsen: http://www.retouchby.com
Med kærlig hilsen
Malene Søbo Andreasen
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