
Hvem er vi? 
Vi er mænd eller kvinder,  

som ønsker at klæde og føle os 
som det modsatte køn. 

Vil du være medlem af TiD? 
TiD er en forening for de mange, som har brug for et 
åndehul og fristed, hvor de kan mærke livet. Vi er 
livlinen for en masse anonyme transpersoner, som har 
vanskeligt ved at få hverdagen til at gå hånd i hånd 
med behovet for at klæde sig i det modsatte køns tøj. 
 Måske har man også brug for at få formuleret 
sine behov, således at man lettere selv kan forstå 
dem.  Desuden er TiD også stedet, hvor pårørende 
møder hjælp til forståelse af de udfordringer, som 
uvægerligt følger med. I TiD er der altid en, der tager 
sig tid til at tale med dig og høre på dig.  
 Som medlem får du adgang til en personlig 
udvikling ved at kunne mødes med medsøstre/-brødre 
og spejle dig i deres erfaringer fra livet som 
transperson 

Dit medlemskab kan være anonymt, og du kan 
regne med fuldstændig diskretion. 

 TiD udgiver medlemsbladet TiD-nyt ca. 6 
gange om året. – Som medlem vil du modtage dit 
eksemplar som PDF-dokument pr. e-mail, eller du kan 
få det med posten i anonymiseret kuvert. 
 TiD afholder årligt omkring 30 medlemsmøder 
og sammenkomster, fordelt på København og 
Aarhus. Ofte har møderne temaer, foredrag eller 
kurser og andet som kan have interesse for dig.  
 Nå ja; og så holder vi et par fester om året.  
 Gennem oplysning og information søger TiD at 
øge befolkningens viden om os, og på den måde at 
udrydde de mange fordomme, der desværre stadig 
findes. Vores problemer i forhold til omverdenen 
skyldes dog også egne forestillinger og fordomme, og 
her kan TiD være dig en god hjælp, med råd og 
vejledning.  
 Du vil møde alle slags mennesker i TiD. 
Herunder også veninder, der kan lære dig ”kunsten” at 
”passere” som kvinde, måske gå på café og shoppe, 
hvis du på et tidspunkt trænger til at komme ud i 
samfundet.  
 Et medlemskab af TiD koster ikke ret meget. 
Kontingentet fremgår af www.transpersoner.dk og 
følger kalenderåret. Helt nye medlemmer betaler kun 
for resterende måneder af kalenderåret. 
 Du bliver medlem ved at ringe eller skrive til  
21 69 99 77 – kontakt@transpersoner.dk. Bedst er at  
bruge indmeldelsesformular som du finder  på 
www.transpersoner.dk/indmeldelse-i-tid. 
 

Støt op om TiD 

En vurdering er, at 40-50.000  
danske mænd regelmæssigt klæder sig helt 

eller delvis om til kvinder. 
Det foregår oftest i dybeste hemmelighed. 

Accepter os, som vi er! 
Gerne med et smil på. 

Vi er venlige og imødekommende, og vil gerne 
mødes venligt og imødekommende. 

De fleste transvestitter er heteroseksuelle.  
Mange er gifte og har børn. 

Fordelingen mellem homo-, bi- og 
heteroseksuelle er som i det øvrige samfund. 
En mandlig transvestit er lige så meget mand, 

som alle andre mænd. 

Nogle transpersoner er transkønnede, der 
ønsker at leve helt som det opfattede køn. 

Blandt transkønnede ønsker mange 
kønskorrigerende kirurgi og 

hormonbehandling. 



 

Mest almindelige udtryk 
Transperson 
Et paraplybegreb, for transvestitter, transkønnede  og 
andre med anderledes kønsidentitet en det normale. 
Transvestit 
Kommer af latin. ”Trans”, som betyder ”på den anden 
side af, hinsides; over, hen over”. ”Vestis” betyder 
klædedragt. Mand eller kvinde med ønske om at klæde 
sig og føle sig som det modsatte køn. 
Groft anslået, og afhængig hvor man skiller begrebet, 
findes der mellem 40.000 og 50.000 mænd her i 
Danmark, som regelmæssigt klæder om til kvinder, og 
dermed falder ind under at være transvestitter. 
Transkønnet (tidligere transseksuel) 
Betegner en person, der føler sin kønslige identitet i 
konflikt med det biologiske køn, pågældende er tildelt 
ved fødslen, og som derfor ofte stræber efter at forandre 
krop og livsstil til det modsatte af det køn, han eller hun 
er født til, idet kønsidentiteten i øvrigt kan være 
uafhængig af seksuel orientering. 
Interkønnet 
Interkøn betyder, at man er født med både mandlige og 
kvindelige kønstegn. Man taler om interkøn, når 
sammensætningen af en persons ydre eller indre 
kønsorganer, kønshormoner eller kønskromosomer er 
forskellig fra det, vi er vant til at tænke på som mandligt 
eller kvindeligt.   
Cross dresser (USA) eller transvestite (UK) 
Anvendes i engelsktalende lande som betegnelse for 
transvestit. Mens ordet transvestite er en smule vulgært 
at anvende i især USA, hvor cross dresser er mere 
stuerent. 
Drag, drag queen og drag king 
Skuespiller eller artist, som benytter sig af det modsatte 
køns klæder og udtryk, uden nødvendigvis at føle sig 
som det modsatte køn.  
Queer 
ordet queer betyder direkte oversat ’mærkelig’ eller 
’skæv’ og var tidligere et slang ord for bøsse på engelsk. 
Queer bliver ofte forbundet med kritik af de normer og 
forestillinger om køn, kønsroller og seksualitet, der er 
fremherskende i samfundet. Queer er både en slags 
samfundskritik og en særlig social bevægelse, som 
voksede frem i USA omkring 1990.  
Generelt 
Der er flydende grænser imellem betegnelserne, der 
ikke må betragtes som ”afgrænsede kasser”. Mange har 
vanskeligt ved at knytte en bestemt betegnelse til sin 
person. Det er meget individuelt.  

Vi vælger ikke 
at være 
transpersoner 
– vi er det 

En forening for Transpersoner 
Transvestitter og transkønnede,  

disses pårørende  
og andre positivt interesserede i 

transpersoners levevilkår 

 Det er ikke ualmindeligt at 
være transvestit, men det er 
usædvanligt at møde en, da 
transvestitter ofte lever i skjul.  

Alle kender mindst 
3 transvestitter. 
– Ved du, hvem 

”dine” er? 
Hent brochuren om transvestisme på 
www.transpersoner.dk 
eller kontakt TiD på 21 69 99 77 – 
kontakt@transpersoner.dk 

TiD -Transpersoner 
i Danmark 

TiD – et fristed for transpersoner. 
Hvor du og dine pårørende under hyggelige for-
mer kan mødes med andre transvestitter eller 
transkønnede, få råd og vejledning samt ikke 
mindst udveksle erfaringer om livets store og 
små forhold ved livet som transperson. 
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