
At leve i den forkerte krop 
 

Kønsskifte. Fire deltagere i selvhjælpsgruppen "Leben im falschen Geschlecht" fortæller, 
hvordan det er at være fanget i den forkerte krop. De vil skifte køn. Mand på 55 år er cross 
dresser. 
 
FLENSBORG. - Inde i mit hjerte føler jeg altid, at jeg er kvinde. Vi har forklædt os før og levet som en 
skuespiller. 
Lisa-Marie på 34 er født som mand, men mere end halvdelen af sit liv ved Lisa-Marie, at hun hører i en 
kvindekrop.  
Mennesker der er fanget i den forkerte krop. I selvhjælpsgruppen "Leben im falschen Geschlecht" er der 
tre yderligere der ligeledes vil skifte køn, og som femte er der Claus-Peter, en 55-årig gift mand, der 
kalder sig for cross dresser, det vil sige at han godt kan lide at være iført kvindetøj. 
De fem holder sammen, de hjælper hinanden idet de taler sammen. 
- Det er samtaler med emner som angst, depression, mobbing, familie og job, siger Lisa-Marie. 
Ved siden af hende sidder Kilijan. Kilijan er 24 år, og er parat på onsdag til at gå i retten, for at have sit 
navn om til Kilijan, og så vil måske også forældrene bruge den. Selvom han omkring med 13 år første 
gang fornemmede, at han følte sig som dreng, holdt han følelserne skjult længe. 
- Mine storforældre kan ikke håndtere det, mens mine forældre blander sig udenom. De akcepterer det , 
selvom det er hårdt. Men det er mit liv og alle mine venner bakker mig rigtig godt op, siger Kilijan. 
Han går i tøj, der ikke viser tegn på brysterne. For kroppen generer ham. 
- Jeg ville aldrig gå i svømmehal, selvom jeg faktisk er rigtig vild med vand, siger Kilijan. 
I tre måneder har han haft en kæreste, og kæresten ved, at Kilijan vil have en kropsforandring for at føle 
sig endnu mere som mand. 
- Hun er lesbisk, men vi tager risikoen. Jeg har rigtig meget respekt, for jeg tror ikke jeg kunne klare det, 
hvis det var hende, der vil have et andet køn. Hun prøver på at klare det, fortæller Kilijan. 
Også Freddy, der med sine 22 år er den yngste i gruppen, kan ikke leve med at være født som kvinde. 
- Jeg har fortalt det med 15 år og har vidst det i rigtig lang tid. I dag har jeg en forlovede. Hun elsker mig 
som menneske og ikke på grund af kønnet, siger Freddy. 
Anastasia har høje sko på, en sort kvindebælte, hun er malet i ansigtet. Stemmen er mandlig, men 
mandlige detaljer som de store hænder drukner i den kvindelige fremtoning. Det er ikke så længe siden, at 
Anastasia fortalte sandheden til de nærmeste. 
-Min far blev chokeret, mens min mor ikke reagerede. Mine storforældre og mine søskende ved det ikke 
endnu, fortæller Anastasia. Hun fortæller om mobbing på arbejdspladsen, da hun kom med langt hår og i 
kvindetøj fik hun at vide, at det blev hun ikke ansat til. Hun har mistet "venner" med outing, andre roste 
hende for at være så modig. 
Skråt overfor hende sidder Lisa-Marie, som med en terapi og hormonbehandling vil bane sig vejen til et 
lykkeligt liv som kvinde. Men hun er ikke parat til at være med på et billede endnu. 
- Det gælder også om at beskytte familien. Jeg har outet mig, da det var et enormt press, som næsten 
ikke var til at holde ud. Derfor grundlage eg også denne her selvhjælpsgruppe, forklarer Lisa-Marie. 
De fire er ikke transvestitter, det peger de på igen og igen. Mennesker, som lever i det forkerte køn, bliver 
også kaldt trans identitet, idet kønsidentiteten ikke er lige med kønnet, de er født i. Mennesker, som lever i 
det forkerte køn vil opnå en social anerkendelse i det andet køn, det vil sige at de med påklædning og 
opførslen tilpasser sig det andet køn. Nogle af dem ønsker en operativ tilpasning - det gør de fire. 
Men ikke Claus-Peter, den 55-årige, der er lidt speciel i gruppen. Som cross-dresser kan han bare lide 
også at gå i kvindetøj. 
- Jeg lægger stor vægt på tolerance. Det er vigtigst at tage en person som menneske, og ikke gøre det 
afhængig af om vedkommende bærer bukser eller kjole, siger Claus-Peter. 
Men også for ham var det ikke en nem skridt, at konfrontere konen med sin indstilling og følelserne. 
- Hun akcepterer det, siger Claus-Peter, der kom ud med sandheden for godt og vel halvandet år siden. 
Og hvordan lagde han mærke til at han har en orientering til kivindens side? 
- Indenfor mit job som pædagog havde jeg en del med kvinder at gøre. Kvindeemnerne gik jeg altid meget 
højt op i, selvom jeg da også kan reparere lidt på bil. Men jeg har mere lyst til at omgås kvinder, forklarer 
Claus-Peter. 
Han har også sagt det til børnene. 
- Mine to ældste sønner tager det forholdsvis neutrale, men den yngste kan godt finde på at sige at han da 



hellere vil have en rigtig mand som far, siger Claus-Peter. 
De fem er enige i, at det er et helt stykke sværere for mænd, som bør være kvinde. 
- Hvis en mand nemlig går rundt i kvindetøj bliver det med det samme anset som pervers, påpeger 
Freddy. 
 
Med terapi, navnøndring og en omfattende sagsbehandling er der en lang vej til den ofte ønskede 
operation, som baner vejen til den passende krop. Med de mange år forinden er det en utrolig lang vej. En 
vej, der ikke bør tages helt selv. 
- Det er vigtigt, at man ikke er alene. At man ved der er flere. For Flensbo9rg er heller ikke ligefrem 
Hamborg, siger Lisa-Marie. 
I selvhjælpsgruppen kender de hinanden, bakker hinanden op. Muligvis opstår der venskaber. 
- Det er vigtigt, at man ikke gemmer sig, supplerer Claus-Peter. 
Ellers kan det gå galt. 
- Mange går den vej vi går nu - andre tager livet fra sig, siger Lisa-Marie. Marc Reese 
 
 


