
RESUMÉ 

SALON ELSA #1:  

OM TRANSKØN I DK 

 
Den 3. September afholdte vi for første gang Salon Elsa; et flydende forum for udveksling af viden, idéer 
og debat om aktuelle udfordringer omkring køn, diversitet og uddannelse. Idéen med Salon Elsa er at 
samle engagerede og relevante stemmer indenfor et specifikt felt til givtig udveksling og handling på tværs 
af fagområder. 
 
I anledning af at Cecilie netop har færdiggjort dokumentarfilmen EILA – et sanseligt portræt af den nu 
83årige transkønnede kvinde Eila – var omdrejningspunktet for vores første salon transkøn.  
Aldrig har transkøn været så synlig i diverse medier i ind- og udland, og juridisk kønsskifte er blevet lovligt 
i Danmark. Når det er sagt, er transkøn stadig på listen over psykiske lidelser hos Sundhedsstyrelsen og 
kønsstereotyper lever i bedste velgående. Hvad er næste skridt mod at nuancere gængse forestillinger om 
normalitet og køn og skabe rum for mangfoldige måder at gøre køn på? Hvem kan gøre hvad? 
For at drøfte disse spørgsmål deltog følgende aktører:  
Emma Holten, feministisk aktivist; Andreas Beck Kronborg, Stifter af Café Aura og underviser i Sex & 
Samfund; Linda Thor Pedersen, transpolitisk talsperson fra LGBT Danmark, Chris Pedersen fra 
Danmarks Radio; Claus Juul, jurist hos Amnesty, Anita Frank Goth, Kommunikationschef hos KVINFO; 
Uzma Ahmed, Integrationsrådgiver og medlem af Alternativet, Rebecca Eriksson, Biolog, Ulrik Frost, 
Forkvinde i Selskab for Ligestilling, Andrea Ziska, Sociologistuderende og Frederik Berg, Spildesigner. 
 
Under salonen drøftedes både politiske, biologiske, følelsesmæssige, sociale og kulturelle problemstillinger 
omkring transkøn, i dansk såvel som international sammenhæng.  
Blandt andet blev det diskuteret hvorledes transkøn og kønsidentiteter der ikke passer ind i en traditionel 
binær kønskategorisering i højere grad kan blive en naturlig del af  samfundsdebatten og mediebilledet i 
Danmark. Fra et rettighedsperspektiv var der bred enighed om at ethvert individ skal have mulighed for at 
udtrykke deres køn i den form de ønsker, og blive mødt på baggrund. Der blev udtrykt behov for 
rollemodeller, både på individuelt niveau, og lande imellem – fx kunne Danmark tage ved lære af 
organisering og praksis i Thailand, Argentina og Holland, der alle er væsentligt længere fremme på 
transområdet end Danmark. 
Salon Elsa sluttede af med at drøfte ’hvem kan gøre hvad’ og hvad hver af de deltagende aktører selv 
kunne gøre for at fremme rettigheder og nuancere kønsstereotyper, der også er en hindring for 
transkønnede personer. Der var mange velkvalificerede forslag og bud på konkret handling: 
Uddannelsessystemet i Danmark har et ansvar for øge opmærksomheden på seksualundervisning og 
forståelsen af køn og kønsidentitet. Sundhedsstyrelsen, herunder Sexologisk klinik bør være mere åbne 
for dialog og afkræves svar i forhold til årsagerne for nuværende praksis, en praksis der leder til stor 
frustration i miljøet og generelt blev kritiseret. Begreber som ’normalitet’ og ’identitet’ bør udfordres i den 
offentlige debat for på den måde at påvirke stereotype kønsopfattelser og udfoldelsesmuligheder.  
 
Afslutningsvis var der bred enighed om at gribe til pennen – og vi står klar til at skrive under! 


