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Et udvalg oI bøger på dansk med transkønnet indhotd
- tronspersoner, transseksuelle, transvestitter -
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Om"TRAN9'
Boglisten er udarbejdet af Støtteforeningen LGBT Biblioteket (SBIBL) for at skabe
interesse for den danske LGBT-litteratur. Med fokus på "T" i LGBT præsenterer vi en
lang række bøger om transpersoner, transseksuelle, transvestitter og interk6nnede.
Trans kan have to betydninger:
1. Forstavelse til ord, der på den ene eller anden måde har med transpersoner at gøre
Eksempler på sammensatte ord: Transbarn, transfobi, transkvinde, transkønnet,
transmand, ffansseksuel, transvestit
2. Kort betegnelse for transpersoner
Oprindelsen er latinsk, hvor ordet er en forstavelse til andre ord med betydningen: over til,
modsat.
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Listen er således et udvalg af romaner, noveller, digte, biografier og anden
faglitteratur udgivet på dansk med det transkønnede som et bærende eller meget

markant tema.
Vi håber, at boglisten vil være lige så inspirerende for dig, som det har været for os
at udvælge de forskellige titler O

God læselyst!

Bengt, Bjorne, Evo, Gert, Hilde og Sanne

/ SBIBL bestyrelsen

Temakoder

*

L

=

undertema

**

= hovedtema

= Iesbisk

G = bøsse
B = biseksuel

T = transperson - transkønnet eller interkønnet tema
U = børne- eller ungdomsbog

Tr-.
Almqvist, Carl J. L.: Dronningens juvelsmykke eller Azouras
Lazuli Tintomara: beretning om begivenheder lige før, under
og efter kong Gustav lll's mord: roman i 12bøger.København : Gyldendal, 1977. - 282 s. (Org. Sverige L834)
Om begivenheder før, under og efter mordet på Gustov lll ved
maskebollet i 1792. Romonens centrale skikkelse er den
gådefulde, androgyne og måske tvekønnede Tintomqra, som
driver både mænd og kvinder i døden på grund of ulykkelig
kærlighed. Kongemordet er blot kulisse for en dromotisk
historie om passion og vanvid blondt en gruppe unge
mennesker.
LGBT*

':

Andersen, Trine: Det ved vi endnu ikke: noveller. - København
: Gyldendal, 2011. - 155 s.
Otte noveller om grænseoverskridende handlinger og
eksistentielle forandringer i det moderne menneskes liv. Lidt
gådefuldt skjules jeg-fortællerens køn i flere af novellerne indtil
sidst, og i "Størst of olt" hor det en særlig overroskende
betydning, at jeg-fortælleren er en mand.

trl

Berendt, John: Midnat i det gode og ondes have: roman. København : Gyldendal, 1997. - 352 s. (Org. USA 1994)
Dokumentarisk kriminolroman. Byen Sovannoh i Georgio og
nogle of dens sære eksistenser bliver autentisk skildret of
journalisten Berendt, f.eks. drag-dronningen Lady Choblis (som
spillede sig selv i den efierfølgende film). Hovedpersonen er Jim
Williams, en 50-årig rig ontikvitetshondler, som myrder sin 2Lårige sexede og veludstyrede ven, Donny Honsford - en voldelig,
brutol og kriminel trækkerdreng. Der følger hele fire retssager,
hvor deres

Berg, Sibylle: Tusind tak for livet. - KØbenhavn : Tiderne Skifter,
201,4. - 369 s. (Org. Tyskland 2012)

Født i 1966 vokser Toto op i et DDR-lignende land. Hon er of
ubestemmeligt køn, og betrogtes af fomilie og omgongskreds
som et misfoster og udskud. Ved et tilfælde kommer Toto til
Vesten - men heller ikke her posser hons onderledeshed ind han er for provokende afvigende og forstyrrer det ellers så
velordnede verdens- og kønsbillede.

i

Holten, Lisbeth: Det stof drømme er gjort afl en bog om
transvestitter og kønsroller / digte af Marianne Larsen ; efterord af
Sven Holm. - KØbenhavn :Tiderne Skifter, 1992. - LL2 s. : ill.

Fotogrofisk portrætsomling of donske trønsvestitter suppleret med
en beskrivelse of baggrund, familieforhold og aktuelle situotion for
de medvirkende.

I 1**

j

Haaning, Maria og Peter Bennett: Ham og mig: født som dreng,
genfødt som kvinde. - København : People's Press, 20L2. - 181 s.
iil.

fro Holbæk fortæller om smerten ved
ot være født som pige i en drengekrop og hedde Henrik. 18 år
gammel gennemgik hun i IJSA som den hidtil yngste dansker en
kønsskifteoperotion, som nær hovde kostet hende livet. I dog holder
Mario foredrog og hor været deltoger i reality shows som "Fristet hvor longt vil du gå" (TV3, 2011).
Den 22-årige Morio Hooning

i
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Tx*
Jacobsen, Kim og Bente Hoffmann Petersen: Fanget i den forkerte
krop. - København : Vinten, 2000. - 175 s. : ill.
Kim Jokobsen (f. 1969) fortæller om sin opvækst som pige, med
i n d I ægge I se r på psykiotrisk afd e I i n g, se lvm o rdsforsøg og
olkoholmisbrug, inden det lykkedes hom at få en

kønsskifteoperation.

tt

T**
Jøhnk, Erwin Maria:Transkønnet informationer: en opslagsbog for
alle, der vil vide mere. - Vivild : EMJ-Forlaget, 2012. - L42 s. : ill.
G ratis on li ne version : http://emj-forlaget.dk/transemj22062012.pdf
Som tronsperson hor forfatteren omsot sine erforinger til en
op sl o gsbog o m tro nskø n nede.

i
i

uginedes, Jeffrey: Middlesex. - København : Gyldendal, 2003.
30 s. (Org. USA 2002)
t som pige finder Collie i teeenogeårene ud of, ot hun
mere er en dreng. Socialt skifter hun således køn og novn til
og efter en diplomatisk karriere sidder hon nu som 40-årig i
og fortæller sin historie. Det bliver til en slægts- og
om at flygte fra definitionerne for ot kunne finde
til sig selv. Pulitzer-prisvinder i 2003.
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Gautier, Th6ophile: Mademoiselle de Maupin. - København
Gyldendal, L945. - 402 s. : ill. (Org. Frankrig 1835)
Ved ot iklæde sig mondetøj bryder Modemoiselle de Moupin
1600-tallets grænser for, hvordon aristokratiets kvinder opfører
sig. Hendes forhold til både mænd og kvinder er med en
distonce. Virkelighedens Mademoiselle vor knop så eksotisk,
men blev olligevel en legende for eftertiden.
:

TU"*
Gino, Alex: George. - KØbenhavn :Alvilda, 20!6. - 202 s. (Org.
usA 201s)
Når andre ser på George, ser de en dreng. Men indeni ved
George, ot hun er en pige. Da klassen skol opføre et skuespil, vil
George derfor vanvittigt gerne hove den kvindelige hovedrolle
som Chorlotte, men det ofvises blankt of læreren. Med hiælp
fro sin bedste veninde Kelly, får George lagt en plon, både for

Tf
Grabowski, Finn Ulf og Ann van der Snowden (pseud.): Lånt
identitet: en ny og anderledes kriminalroman. - Brabrand :
Kunst-Art, 2014. - 304 s. : ill.
Sebastion Wegner dømmes uberettiget for mord men stikker of
fro strof ved søsterens bryllup. For ot opklore hvem, der virkelig
begik mordet, påtoger hon sig en lånt kvindelig identitet som
Lotte Silke og må både infiltrere en rockerborg og en eksklusiv
klub for mænd, der klæder sig i kvindetøi for at finde ud of,
hvem den rigtige drobsmand er.

GBT*
Grang6, Jean-Christophe: Kaiken. - København: Rosinante,
2OL3. - 464 s. (Org. Frankrig 2013)

Kriminolkommissær Olivier Posson leder efter beviserne på, ot
den seksuelt tvetydige hermafrodit Patrick Guillord også er den
grovide kvinder op og
?ftersøgte seriemorder, som sprætter
brænder deres fostre. Samtidig sker der mystiske ting omkring
hons egen fomilie - hænger det mon sommen med sogen eller
har det snarere tråde til lopon og til hons kones fortid?
'GBT+

,Guldberg, Torben: Sange om udødelighed: roman.
KØbenhavn : Lindhardt og Ringhof, 2011. - 399 s.
t sang og onekdoter fortælles om "Den udødelige" fra livet som
viking i år 1000 og frem til 7500-tallet, hvo'r han-som Romeo
bliver del af en skuespillertrup. IJdadtil er &lle-i truppen mænd,
men bortset fra Romeo er de tronsseksuelle og tidligere kvinder'
En forelskelse i den unge Pinto bliver også til en historie om
seksuolitet, køn og ligestilling.

LGTU*

Haller, Bent: Lazarus. - KØbenhavn : HØst & Søn,2012. - 188 s.
Alwin og Auroro er som tvillinger tæt knyttet of et særligt bånd.
De får det dog svært sammen, do begge bliver forelskede i den
tidt ætdre dreng Lazarus. tsær Alwin filtrer sin egen seksuolitet
og køn sommen med søsterens i sin længsel efter Lozorus'
kærlighed.

GT*

lrving, John: Barn af et cirkus. - København : Lindhardt og
Ringhof, 1995. - 815 s. (Org. USA 1994)
I sin sædvonlige "mommutstil" ofdækker forfatteren de monge
tag ifortættingen om den indiske børnelæge og udvondrer
Doruwalla, som i sin fritid forsker i cirkusdværgenes manglende
vækst. Han kommer titfældigt på sporet of flere mysterier, hvor
homoseksualitet og tronsseksuolitet er nøglen til både

forståelse og opkloring.

BT**
lrving, John: I 6n person. - København : Lindhardt og Ringhof,
2072. - 492 s. (Org. USA 2012)
Fortælling om uforløst kærlighed, hemmeligheder, identitet og
seksualitet. Den biseksuelle Biily Abbott er bogens fortæller, og
omhondler den skæve historie om Billys liv fro storten i New
England, hvor hon vokser op som lærerborn på en kostskole.
Senere rejser hon til Europo som udvekslingsstudent, hvor han
gennem flere forskellige seksuelle forhold forsgger at finde den
perfekte portner, der indeholder olt, hvad han drømmer om.

GT*
Jacobsen, Jo: Huset Hansen: Skæmteroman fra Tidens

København. - KØbenhavn : Woels Boghandel og Antikvariat,

1925.-278s.

n:

Blandt somfundets øvre ambitiøse kredse er journolisten
Morius, som godt nok er gift men synes ot have mere morskob
sdmmen med sogfører Longus, der i øvrigt nyder at iklæde sig
kjoler og poryk. Do Longus bliver opsagt fro sin lejlighed på
grund offor mange natlige fester med kodetter og kioskdrenge
på tropperne, får hon dog hurtigt hyre som godsinspektør hos
den
Blidefeld, som hor et
hom.

T**
Jelloun, Tahar Ben: Sandbarnet: roman, - KØbenhavn : Per
Kofod, 1988. - 779 s. (Org. Marokko 1985)
En aldrende arabisk fomiliefar hor fået syv børn - alle piger,
hvilket i islamisk kultur ikke er en lykkelig situotion. Do det
ottende born også er en pige, bestemmer faderen derfor, ot
hun skal opdrages som mond. Ahmed når i puberteten, før hun
fornemmer sit oprindelige køn, men vælger herefter ot forblive
den mond hun er blevet opdraget til ot være. Flere udgover.

TU*

/

Jensen, Merete Martin: Lucas og det lyserØde tylskørt
illustreret af Maria Ratje. - Lystrup : Tulle Tutu Børnebøger,
2015. - upag. : ill. E-bog
Børnebog for de 3-7 årige. Lucos bliver drillet i børnehoven, og
domen i supermorkedet tror, ot hon er en pige. Men Lucos er
ligeglad, for hon elsker sit lyserøde tylskørt.
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Jonquet, Thierry: Spindleren' - København
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LeGuin, Ursula K.: Mørkets venstre hånd'
Notabene, tg74. -224 s. (Org' USA 1969)
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(Ore. USA 2000)
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LGBT**
Levithan, David: Hver dag. - København : Gyldendal, 2013. - 338
s. (org. USA 2012)
A er hverken dreng eller pige og vågner hver eneste dog op i en
ny krop: som Zoro, der ligger i ormene på sin pigekæreste. Eller
som Vic, der blev født som kvinde, men føler sig som en mond.
Nye tonker, nye mennesker og nye indtryk hver dog. Men
inderst inde er A også sin helt egen, og der kommer for olvor
gong i A's liv, do A forelsker sig i pigen Rhionnon, der gengælder

følelserne. Men hvordon kon en sådon kærlighed fungere i
proksis, når den ene er en ukønnet sjæl?
I

LT*
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Liffner, Eva-Marie: Lacrimosa: roman. - Roskilde : Batzer & Co,
2013. - 299 s. (Org. Sverige 2011)
1800-tollets Stockholm toger den senere så kendte forfatter og
hofdromotiker Carl Jonos Love Almquist sig af den forældreløse
pige Ros, der opdroges som dreng og senere forelsker sig i
' skuespillerinden Emilie. Svigtet of Almquist og Emilie flygter Ros
I til ttolien med en teotertrup og vender først tilboge til Sverige,
: do Emilie på mystisk vis er død og en hævn over Almquist bliver
I mulig. Baserer sig detvist på Atmquists bog fro 1834 om den
', tvekønnede heltinde Tintomora.
t

I

Llambias, Pablo: Kærlighedens veje & vildveje. - København :
Gyldendal, 2009. - 126 s.
En mandekønnet opdotering af Suzonne Brøggers klossiker fro
1975. Forfotteren gendigter bl.o. teksten om Honna, Henno og
den uønskede mond til en fortælling om forholdet mellem
kvinden Poblo og to ondre kvinder. I en onden tekst er Llombias
selv blevet til en trons og kommer med flere ondre
tonkevækkende udfald mod den troditionelle opfottelse of køn

identitet
T*
Lucas, lb: Playback. - København : Gyldendal, 1986. - 162 s.
En ung okademiker udforsker det kvindelige i sig selv både

indadtil og udodtil. Det fører til eksperimenter med
tra

n

s

se ks u e I I e u n d e rto ne r.

T**
Mundt, Cecillia: Mine digte. - Odense : Mellemgaard,2ol'4. 112 s.
Digte om at leve som tronsseksuel, hvor skiftet til en onden
kønsidentitet ikke kun er en stor personlig omvæltning men
også kan affØde voldsomme reoktioner fra omverdenen. En dog
i 2013, do forfatteren gik på goden, blev hun uden videre slået
ned med en hommer, og hendes liv forondrede sig nok en gong.
Sommen med sin kæreste lsabel vor hun i 20L5 det første
transkønnede pqr, som blev gifi i en donsk folkekirke. Og i iuni
2017 fik Cecilia den
ønskede

TU**
Nordahl, Bertill: Drengen der ville være smuk: roman. København: Forum, 1985. - 125 s.
En 20-årig fyr fortælter i skrift om at bruge.moke-up og
øreringe, om at dyrke det feminine i sig, setv bm han seksuelt er
til piger. Desværre sker dette efter, at han brutolt er blevet'
overfaldet of en gruppe rockere på grund of sit udseende og nu
er endt på hospitalet, hvor han har alt for god tid til ot
reflekte re ove r be g ive n h eder.

TU**
Nortun, Harald: Eksperimentet. - Aarhus : Turbine, 2017. - 170
s. (OrC. Norge 2015)

Tvillingerne Amund og Amonda bytter køn og roller under en
ferie hos bedsteforældrene. Det giver både problemer og
nye erkendelser, om hvem de er og gerne vil være. Børnene
vender hjem meget klogere end de kom.
uges

GTU+
Pagh, Jørgen: De 4% ogdet mystiske mysterium. - København
Juvelen, 1986. - 117 s.
En ironisk porodi på "De S-bøgerne" med en seksualpolitisk
bogtonke. Blondt børnene finder vi en dreng i pigetøi og en
mindreårig bøsse. Fortalt i en roblende, humoristisk stil.

:

Przybyszewski, Stanislaw: Androgyne. - Fjerritslev : Forlagl.dk,
2074. - 81 s. (Org. Polen 1900)
E
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kqnsgrænserne i et spil mellem enhed og flerhed og kønnets
spoltning som et vilkår i livet. En fortælling med kønslig
ambiguitet og udviskning of kønsgrænserne.

BTX

Queen, Ellery Ellery (pseud. for Frederich Dannay og Manfred
B. Lee): Den fjerde kvinde, - København : Lademann, 1970. 227 s. (Org. USA 1970)
Kriminolromon. Til sidst bekender advokoten Al Marsh, at hon
fØrer et dobbeltliv: om dagen spiller han rollen som normol
mand, men om oftenen ifører han sig kvindetøj og går på jogt
et eller andet sted, hvor folk på "det gole hold" kommer.

T*+
Rosdahl, Cecilie: Pink: roman. - København : Byens Forlag,
201.4. - 280 s.
Martin er tandlæge og fomiliefor, men lever også et dobbeltliv.
Do hon lander på forsiden of Ekstra Blodet som "tondtronsen",
tvinges han til toge sit liv alvorligt op til revision. Også selv om
det er mere smertefuldt end en rodbehandling.

TU**
Rosdahl, Cecilie: Skælvinger. - Hellerup : Rosdahl, 2017. -175 s.
Caroline bor olene med sin for efter ot hun mistede sin mor i en
bilulykke. Da den nye dreng, Kimmy, starter i klossen, får
Caroline igen noget ot glæde sig til om morgenen. Kimmy er
lækker, klog, sjov og sØd. Men han gemmer også på en
ov

e

rra ske n de

h e

m m el i g h

e

d...

J;
Rostrup, Henriette: Det år vi 8ik til begravelser: roman.
KØbenhavn : Politikens Forlag, 2015. - 3L2 s.
Forfotterspiren Julie forloder Kokkedal og troumotiske
borndomsminder for ot finde friheden og eventyret i New York
som Jewel Temper. Hun bliver mor og knytter sig som enlig
kvinde til underboen Mr Velozquez, der som transvestit ikke
bore bliver bornepige men også mor, for, mormor og morfor for
den ellers fomiliesky lulie. Efter ti år i storbyen onkommer en
pakke med uofsendte breve skrevet of den ofdøde mor, og en
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Russo, Meredith: Hvis jeg var din pige. - København : Carlsen,
2016. - 304 s. (Org. USA 2016)

Amondo er den nye pige i klossen. Ligesom alle andre vil hun
gerne posse ind, få venner og måske blive kæreSte med klossens
fyr. Men Amanda har en stor hemmelighed, der gør, ot
hun ikke tør ot stole på nogen: hun er døbt Andrew og hor kun
været en pige iet år.

sødeste

,r+
Rygg, Pernille: Det gyldne snit. - København : Vindrose, 2003.
298 s. (Org. Norge 2000)
Krimi. Psykologen lgi Heitmønn leder efter en forklaring på en
videooptogelse af noget, der ligner et bestiolsk sexmord. På
fjerde år er hun gift med fotogrofen og tronsvestitten Benny, og
hons kendskob til trons-miljØet i Oslo bliver en vigtig indgang til

efterforskningen.

å"*tt
I Rødtnes, Nicole Boyle: XY - kan man elske uden køn? København : Alvilda, 2015. - 207 s.

I Asta er 15 år, do hun opdager en lille knude i lysken og tror, ot
det er kræft. Det viser sig ot være en testikel. Hun får ot vide, at
hun er en XY-pige og genetisk set en dreng. Det er svært, indtil
hun møder den lidt ældre Christoffer, der selv hor prøvet ot

I

i

være langt nede. Ham kon hun tole med, og longsomt forelsker
hun sig i hom, men hons verden bryder sammen, do hon får
afslog på kønsskifte efter ot hove levet som dreng, siden hon
vor 72 år.

i
:

TU*
Schiefauer, Jessica: Drengene. - København : Høst,201-4. - L89 s.
(Org. Sverige 20LL)
Bello, Momo og Kim holder sig for sig selv, og i Bellas drivhus kon
de glemme kroppens forandringer og uforstående forældre. Men en
dag får Bellø med posten en magisk nektart som om notten kon
forvondle pigerne til drenge med olle de muligheder, dette giver
dem for at udforske sig selv, hinanden og de "rigtige" drenge.

-:

Schultheiss, Matthias: Talk dirty: en erotisk leg. - Bagsværd :
Frederik E.,1992. - 86 s. : ill. (Org. Tyskland 1991)
Tegneserie. I førerhuset på en skrottet kron højt hlævet over et
havnebossin gennemspiller 3 personer, hvoiaf ilen ene er
transseksuel, et utal af erotiske lege, kendte som ukendte.

T*
Sj6n (pseud. for Sigurj5n Birgir Sigurdsson): Splinten fra Argo: en
myte om Jason og Kaineus. - København : Athene, 2006. - 138 s.
(Org. lsland 2005)
Under en sørejse underholder andenstyrmond Koineus med sit livs
mytiske historie, inspireret of en gammel træsplint, som er et stykke
of kølen fro Jasons skib. Hon var født som pige, en prinsesse. Til sin
fars ærgrelse afviste hun olle bejlere, men en tidlig morgen på
stronden blev hun voldtoget of hovguden Poseidon, der til gengæld
opfyldte hendes ønske om ot blive en mand.

T**
Smith, Ali: Begge dele. - København : Tiderne Skifter, 2075. - 21-t +
192 s. (Org. Storbritannien 20L4)
To fortællinger fro to perspektiver om den itolienske
renoissoncemaler Froncesco del Cosso, der tiltrækkes af den
ondrogyne dreng, som beskuer hans værker. Mennesker og køn herunder Froncesco selv - er dog ikke oltid, hvod de synes ot være,
eller også rummer de det hele! Den 16-årige Cambridge-pige
George kæmper med ot komme ovenpå efter sin mors pludselig
død, imens hun tager sig af sin yngre bror og olkoholiske for. I sin
sorg bliver hun på tilsvarende vis draget of Froncescos moleri St.
Vincent Ferrer, som hun må toge til London for ot studere tæt

I

:

TU**
Saabye Christensen, Lars: Maskeblomstfamilien. - København :
Athene, 2004. - 263 s. (Org. Norge 2003)
I storten of 1950erne kommer den lille Adrion til verden, men
måske er han i virkeligheden en pige? Hon er nemlig født som
hermofrodit, og forældrene nægter at lode hom operere. Adrion

vokser op med familieløgne og fortielser, som koster mørke skygger
over tilværelsen. Hon udvikler sig selv til en person uden empoti,
anderledes end ondre både psykisk og fysisk. Filmotiseret.

GT*
Taia, Abdellah: Et sted at dØ. - Farum : Arvids, 2016. - 134 s. (Org.

Frankrig 2015)

Med de to prostituerede kvinder Zahirci'og Zgnnouba som bærende
fortællere sammenvæves en række ontikdotbr. Marokkanske Zohiro
har i drømme lange samtoler med sin ofdøde for, som hun bl.o.
fortæller om den homoseksuelle, iranske flygtning Majtobo, hun
har mødt i Poris. Tronsseksuelle og olgeriske Zonnoubo fører bl.o.
somtoler med sit mondlige jeg, Aziz, mens den fysiske forvondling
fro mond til kvinde bliver fulgt.

T**

F
-'

Thomas, David: Jackie. - København
1997.-282 s. (Org.
England L995)
Den 25-årige Bradley Barrett får ved en fejltogelse foretoget en
kønsskifteoperation og går naturligvis nærmest i chok. Men høn
beslutter så at blive virkelig kvinde og kolder sig fra nu of Jockie.
Flere udgover.

T**
Tremain, Rose: Lukket land. - København : Fremad, 1995. - 397 s.
(Org. England 1992)
Perioden L950-1980 skildres gennem en række personer fra en lille
londsby i Suffolk. Allerede som i-årig indser Mory, at hun inderst
inde er en dreng. Herefter følger en komp for ot få et kønsskifte, så
hun kan blive til Martin.

TU+

Walliams, David: Drengen med kjolen. - København : Sohn Forlag,
2013. - 227 s.: ill. (Org. England 2008)
Forfotteren er mest kendt fro TV-serien "Little Britoin". Dette er en
fortælling om den 12-årige Dennis, der hor somme interesse som
skolens flotte pige Lise; de elsker begge ot gå i det smarteste
pigetøj.

TU*

Windfeldt, Louise og Katrine Clante: Den dag da Rikke var Rasmus
og Frederik var Frida. - KØbenhavn : Ministeriet for Ligestilling,
To-delt børnebog om en piges og en drengUmØdg med det
modsotte køns univers, der opleves som både forvirrende og lidt
frustrerende men også udfordrende, når de to verdener blondes.

winsløw, Minna: Marian og Robin. - Odense : Mellemgaard, 20L4.

i
i -250s.

Fantasyfortolkning of den klossiske fortælling om Robin Hood og
hons elskede lody Morian. Her er Robin dog en kvinde, som lever
forklædt som mand, do en fredløs ikke kan opnå hæder, hvis hun
har det "forkerte" køn. Men den stærkt troende Marian er ikke
opdroget til ot tænke på kærlighed i olternative baner og må
ofgøre med sig selv, hvorvidt hun vil vælge sin tro eller sin elskede
eller om hun rent faktisk behøver træffe valget.
BT*

Winterson, Jeanette: Powerbook'en. - København : Gyldendal,
2001. - 247 s. (Org. England 2000)
Jeg-fortælleren Ali digter på internettet. Men efterhånden
overtoger fortællingen sig selv, og resultotet er en
kærtighedshistorie i cyberspoce. Ligesom tiden skifter, veksles der
også mellem køn og identitet med tydelige referencer til Virginio
Woolfs historie om Orlondo.

-

LGBT*

Winterson, Jeanette: Tidens kløft: en ny version af William
Shakespeares Vintereventyr. - Aarhus : Modtryk, 2016. - 304
(Org. Storbritannien 2015) (Shakespeare i et nyt årtusind)

s.

M ode rne g e n di gtni ng af Sh a ke spe a res sku e s pi l "Vi nte reve nty ret".
Leo er sygeligt joloux og overbevist om, at det barn, hons kone

venter, ikke er hons. Blind of raseri sender han den nyfødte pige
bort, men 17 år senere krydses deres veje igen. Genfortællingens
personer roder kanstont rundt i egne - og i ondres - forskellige
seksuoliteter, som dermed kommer hele spektret rundt.

BT*

Woolf, Virginia: Orlando: en biografi. - København : Gyldendal,
1962. - 227 s. (Org. England L928)
Skikkelsen Orlondo lølges iflere århundrede tilbage fra 1500-tollets
En g I a n d. F o rfotte ri n de n Vito Sa ckv i I I e-West vo r' o ng ive I igt m ode I
for Orlondo, der optræder snart som mond, sn'art som kvinde.
Bogen findes i flere udgover og er filmotiseret.

iT.Yoshfmoto, Banana: Kitchen. - København : Gyldendal, L994. - 742
s. (Org. Japan L988)
Tre noveller. "Kitchen" og "Fuldmåne" omhondler den meget unge,

forældreløse kvinde Mikoge Sokuroi, som flytter ind hos sin nye ven
Yuichi og hons tronsseksuelle mor, Eriko. Sommen skober de en ny
og onderledes familie, imens Mikage bliver optoget of madlovning
og køkkenopgoverne, som en kontrast til udfordringen of
stereotype japonske mond- og kvindeopfattelser. Prisbelønnet og
filmotiseret.

T**
pseud.) : Tjenestepigen. - Them : kahrius.dk/
Yvonne ((pseud.):
MinEgenBog.dk,2077.
rBog.dk, 2011. - 439 s.
Jørgen er i storten af 21erne, og gennem en kontoktannonce får
han opfyldt sin drøm om ot være sommen med en moden og
dominerende kvinde. Hun introducerer hom til SM men omdonner
ham også til en tjenestepige i dametøj fra top til tå og tvinger hom
til ot dyrke sex med andre mænd. Forfotteren er selv
"f ri ti d st ro n sv e sti t".

:":l-I

*

T**

:

Zichau, Alex: Ubehagets soundtrack. - København : Forlaget Autre,
20L3. - 187
En dreng btiver født i en piges krop, og gennem operationer bliver
han grodvist, fysisk, til en mond, men indvendig er der
psykologisk bagoge, som også skal transformeres. Tidligere udgivet
under

s.

meget

pseudonym.

j
:
:

I

I

I

t
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T*
Aakeson, Kim Fupz: Lyden af Eva. - København : Gyldendal, 1994. 180 s.
En fantasileg med kønnet og identiteten på Træfpunktet 159 giver
fortællerens liv en ny dimension. Som kvinden Eva tiltrækker hon sig
en onden monds fulde opmærksomhed, men det bliver en

foscination med forlige følger.

se for alle ikke-ciskønnede og forstavelse i sammensatte ord, idet stjernen
rrskellige endelser (transperson, transkønnet, transseksuel, transvestit

t forstavelsen også omfatter genderqueer og/eller akønnede.
ns+-betegnelsen bl.a. af nogle været brugt til at ekskludere andre fra
; kan gøre brugen af betegnelsen problematisk.
I

bog : h$ p: /,/tg bt.d

klordbog /tra n s-2

IOGRAFIER OG ANDEN FAGLITTERATUR
k.

l

Andreasen, Malene: At blive et helt menneske: om mit liv og min
lange rejse mod erkendelsen. - 2. udg. - Valby : Lykkemalene,
20L5. - 28 s. : ill. E-bog
Selvbiografisk fortælling om den longe vei fro at være født som
dreng - et køn som ikke posser til hendes person - frem til at blive
den kvinde, som hun er i dog. 1. udgaven (13 s.) udkom i 2011.

J;.
Barbin, Herculine: Af en hermafrodits erindringer: Herculine
Barbin, kaldet Alexina / indledning af Michel Foucault. København : Rhodos, 1981. - 128 (Org. Frankrig 1980)
Herculine Borbin (L838-1868) vor en fronsk interseksuel person,
som ved fødslen blev bestemt til at være pige, hvorefter hun
opvoksede på et kloster. Senere klossificerede domstolene hende
som mand. Do Michel Foucault i1970'erne genopdogede hendes
erindringer i dagsbogsform, blev de senere udgivet og oversottil
flere sprog. _
I

T**
Colapinto, John: Som Gud skabte ham: drengen der blev opdraget
som pige. - KØbenhavn : Gyldendal, 2007. - 275 s. : ill. (Org. USA
2000)
Om drengen Bruce (f. 1965) der som boby blev kastreret elter en
fejtslogen omskæring. t sområd med en sexolog lod forældrene hom
opdroge som pigen Brenda, til hon som 14-årig får sondheden og
selv vælger ot vende tilboge til sit oprindelige køn og leve som
dreng og mond.

Mit livs hemmelighed / med efterord af Preben
Hertoft. - København:EBF, L992. -228s.:ill. (Org. England 1991)
Caroline Cossey (f. 1954), notklubdonser og fotomodel, fortæller
om sin ulykkelige borndom som dreng, kønskifte-operotionen og
om sin komp for ot blive accepteret som kvinde i et samfund, der
tillader kønsskifte-operotioner, men ikke vil give hende en kvindes
Cossey, Caroline:

g

ru

n

d I ægge n

de rettig heder.

T**

til kvinde: Lili Elbes bekendelser / forord af Teit
2.
Ritzau.
udgave. - HØjbjerg : Skippershoved, L988. - 183 s. : ill.
Under novnet Lili Elbe (1882-193L) beretter den danske kunstmoler
Einor Wegener om sin kønsskifteoperation i Dresden i 1930 og om
at leve som tronsseksuel. Udkom 1. gong i 1931.
Elbe, Lili: Fra mand

T**
Falk, Regitze (pseud. for Toni Mygdal-Meyer): Det gyldne
menneske. - København : Lindhardt og Ringhof, 7994. - L44 s'
Forfatteren fortæller om, hvordon det vor i 4l-årsolderen og under

novnet Regitze Folk åbent at træde ud i verden som tronsvestit og
om ot leve et hverdogsliv som lesbisk mond med kone og dotter'

T**
Hertoft, Preben og Teit Ritzau: Paradiset er ikke til salg: trangen
at være begge køn. - København : Lindhardt og Ringhof, 1984' 137 s. : ill.
Bogen belyser begrebet kønsidentitet, somhet afspeiles of
tronsvestitter og transseksuelle, og den prøver at ofmystificere
disse begreber ved hiælp af en række "cose stories".

til

T**
Holck, Thomas: Hamskifte. - KØbenhavn : Rhodos, 1985. - 141 s'
forfotterens fysiske og psykiske vonskeligheder i en årelong
kqmp for ot opnå kønsskifte fra kvinde til mond'
Om

T**
Holst, Hanne-Vibeke: Ned til kvinderne: da Per blev til Pia
København : Gyldendal, 2000' - 283 s. : ill.
t en række åbenhiertige somtaler med forfatteren fortæller Pio-Britt
Ruberg (f. 1946) om sit liv som mand og sine overveielser omkring
et kønsskifte. lJnderveis præsenterer forfotteren sit syn på
forskellene mellem kvinder og mænd.

T**
!

Holten, Lisbeth: Det stof drømme er gjort af: en bog om
transvestitter og kØnsroller / digte af Marianne Larsen ; efterord af
Sven Holm. - København : Tiderne Skifter, 1992. - 1"I2 s. : ill.
Fotogrofisk portrætsomling af danske transvestitter suppleret med
en beskrivelse of baggrund, fomitieforhotd og aktueile situation
for

I
a

I

de medvirkende.

i

I

e Haaning, Maria og peter Bennett: Ham og mig: født som dreng,
genfødt som kvinde. - København : people,s press, 2012.

_

j.g1 s.

:

iil.
Den 22-årige Moria Hooning fra Holbæk
fortæller om smerten ved
ot være født som pige i en drengekrop og hedde Henrik. 1g år
gommel gennemgik hun i USA som den hidtit yngste donsker
en

I
holder
I kønsskifteoperotion, som nær hovde kostet hende livet. I dog
Mario foredrog og hor været deltager i reality shows som ,,Fristet I

,*,":a;oå"

ffvz, zott)

Y:",
T*f
Jacobsen, Kim og Bente Hoffmann petersen: Fanget i den forkerte
krop. - København : Vinten, 2000. - j.75 s. : ill.
Kim Jokobsen (f. 19G9) fortæller om sin opvækst som pige, med
indlæggelser på psykiatrisk ofdeling, selvmordsforsøg og

alkoholmisbrug, inden det lykkedes hom at få en

kønsskifte operation.

T**
Jøhnk, Erwin Maria: Transkønnet informationer: en opslagsbog for
alle, der vil vide mere. - Vivild : EMJ-Fo rlaget,2072. - 142 s. : ill.
Gratis online version: http://emj-forlaget.dkltransemj220 62e12.pdf
Som tronsperson hor forfotteren omsot sine erforinger til en
o ps I a gs bog om tro nskø n n ed e.

Klæstrup, Michelle: Forklædt som mand: da far blev mor.
København : Turbine, 2015. - 300 s.
Michelle fortæller om ot være født som dreng, blive mand og for
men indeni føle sig som kvinde. En udviklingshistorie om at være
tronskønnet i Danmork og gå fro den moskuline sportstrænede
mond, som kvinderne foldt for - til den feminine velformede kvinde,
som måtte en tur til Thoiland for ot sige det sidste farvel til
mandigheden.

Klæstrup, Mlchelle: En guide for transkønnede: 2. - København

:

Saxo Publish, 2015. E-bog
Den 2. og opdoterede udgave of oversigtbogen

for transkgnnede,
deres venner og familien og forfagpersoher; som hor brug for at
vide mere om transkønnethed og transformotionen fra køn til køn.

Klæstrup, Michelle: Når sjælen brænder: en guide for
: Saxo Publish, 2015. - E-bog
Denne guide omhøndler tronsformotionen fro køn til kgn, og
sommensætter en rØd tråd gennem køn, seksualitet og ikke mindst

, transkønnede. - København

,

de psykiske og fysiske påvirkninger for den enkelte og
'

. omgivelserne. Forfotteren er selv transkønnet og har

f; personlige tronsformotion

fortolt om

sin

iflere bøger.

!

T**
List, Henrik: Bangkok ladyboys / fotos af Anders Askegaard. København : Shooting Gallery Press/Tiderne Skifter, 2006. - 100 s. :
iil.
En rejse gennem Bangkoks prostitutionsmiljø, hvor drenge og unge
mænd foscinerer som kvinder, både som tronsvestitter og
transkønnede.

kønsskifteoperationen
I l;, ,"n,.,- *"ir"n: ,oa e"nt",
- 136 s.
2001.
Valby
Borgen,
Casablanca.
§

om sin ulykkelige tilværelse i årene
at
for toge til Cosablonco i Morokko for ot
om den livsforlige tur til Afriko,
en
kønsskifteoperotion,
få foretoget
selve operationen og om turen tilboge til Donmork i stærkt
afkræftet tilstond.

W Forfotteren (f .

§
€''.,

i

L940) beretter

rnaen hun bestemte sig

Tx*
Scheuer Petersen, Kaare: Alter ego. - København : Gyldendal, 2010'

Forfatteren Kåre Scheuer Pedersen (f. 1935) fortæller om sin
opvækst, og sit liv som tronsvestit. Et liv, hvor en kærlig mor så
meget ønsker en dotter, at hun do han er 2 år, begynder ot forme
ham til den datter hun ønsker så inderligt.

T**
Skovmand, Thomas Aagaard: Sandra Day: fra bondeknøs til
piskedronning. - KØbenhavn : Verdens Mindste Forlag,2OO7. - 752

Biografi om den tronsdivoen Sondras Days (1939-2010). Bogen
føtqer hende fro fredelig barndom som knægten Alexonder Brask
Sørensen i Ebeltoft over en boghondleruddonnelse frem til årene
som londets obsolutte sodistdronninq. Som Miss Vondola spanker
hun både i eget bordel på Vesterbro og optræder som
piskesvingende stripper i Donmork, Sverige og Tysklond. Fra
1980'erne udvikler hun siq til et ikon i den danske homo- og
'kultur.
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Vincent, Norah: Forklædt som mand: en kvindes rejse ind i
mændenes verden og tilbage igen. - Humlebæk : Adlandia, 2005
:rg s. : ill. (org. UsA 2006)
o", lesbiske journolist Noroh Vincent fortæller om de erforinger
nu, gjorde t'orktædt som Ned Vincent, do hun i L8 måneder
i

nfi ltre
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StØtteforeningen (SBIBL) består af LGBT Bibliotekets brugere og lånere, nuværende
eller tidligere aktive i biblioteksgruppen og af mange andre, som finder det vigtigt
med et åbent og aktivt bibliotekstilbud i LGBT miljøet'
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at give LGBT Biblioteket midler til indkøb af dansk litteratur og til indbinding af
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