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En usædvanlig fortælling 

Transvestitten Charlotte von Mahlsdorf overleve-

de nogle af de mest turbulente år i Europas histo-

rie: Først det nazistiske regime under Anden Ver-

denskrig, derefter de voldsomme år med kommu-

nistisk styre i Østtyskland. Som mand i kvindetøj. 

Charlotte skabte et museum i Østberlin med ef-

fekter fra slutningen af 1800-tallet. I 1992 gav det 

tyske kulturministerium hende en hædersmedalje 

for sin indsats for at bevare en epokegørende  

periode i tysk industridesign. Da Muren faldt, kom 

det frem, at hun også havde drevet et fristed for 

homoseksuelle i kælderen under sit museum. 

Samtidig blev hun hængt ud som Stasi-informant 

af den tyske presse. 

 

Doug Wrights prisbelønnede skuespil ”Jeg er min 

egen kone” fortæller historien om Charlotte von 

Mahlsdorfs liv. Han skrev det på baggrund af 

samtaler, han havde med Charlotte fra 1992 frem 

til hendes død i 2002. Undervejs i fortællingen op-

står dissonanser mellem Charlottes fortællinger 

og det, som Wright researcher sig frem til. Drama-

tikeren træffer et højst usædvanligt valg ved at 

skrive sig selv ind som en karakter i skuespillet. 

Stykkets utraditionelle opbygning skærpes yderli-

gere ved, at alle 35 roller spilles af en og samme 

skuespiller. 

 

”Jeg er min egen kone” kan bruges i fag som 

dansk, historie, tysk, drama, psykologi og sam-

fundsfag på de gymnasiale og erhvervsuddannel-

serne. Forestillingen er særdeles velegnet til 

tværfaglige forløb.  

 

Dette baggrundsmateriale er tænkt som inspirati-

on til især de gymnasiale uddannelser, men det 

kan læses af alle, som er interesserede i stykket. 

Brug det som forberedelse til teateroplevelsen el-

ler som opslagsværk efter du har set stykket. 

 

Jakob Højlev Jørgensen 

 

Medvirkende: Jakob Højlev Jørgensen 

Instruktør: Charlotte Munksø  

Scenograf: Simon Holk Witzansky  

Lyddesign: Aske Hoeg 

Lysdesign: Addis Prag  

Dramatiker: Doug Wright 

Oversætter: Jakob Højlev Jørgensen 

Forlag: Nordiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forestillingsoplysninger 

”Jeg er min egen kone” havde oprindeligt dan-

markspremiere på Aalborg Teater i 2009 og gæ-

stede Riddersalen i 2011 og 2012.  

 

Du kan opleve ”Jeg er min egen kone” på Ridder-

salen fra  14. aug. - 5. sep. 2021.  

 

Køb billetter på teaterbilletter.dk 

 

 

 

Spilletidspunkter: 

Tir - lør kl. 20:00 

Søn kl. 16:00.  

Forestillingen varer 2 timer inkl. pause. 

 

 

Er I en gruppe, der ønsker en aftertalk med skue-

spilleren i forbindelse med en forestilling, kan I 

kontakte Piet Bertelsen på tlf. 38 87 18 19 eller 

mail piet@riddersalen.dk. Det er også muligt at 

arrangere et særligt spilletidspunkt, som passer 

netop jer. 

 

Tak til Aalborg Teater og Dansk Skuespiller-

forbund.  

 

Alle billeder af Charlotte von Mahlsdorf er fra 
hendes selvbiografi ”Ich bin meine eigene Frau” 

En usædvanlig fortælling / Forestillingsoplysninger 

https://www.teaterbilletter.dk/forestillinger/jeg-er-min-egen-kone/
mailto:%20piet@riddersalen.dk?subject=%22Jeg%20er%20min%20egen%20kone%22
https://www.teaterbilletter.dk/forestillinger/jeg-er-min-egen-kone/
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Stykkets roller 

Selv om vi møder 35 karakterer i "Jeg er min 

egen kone", spilles de alle af en og samme 

skuespiller. Skuespilleren glider som oftest ube-

sværet fra en rolle til den næste, mens Charlot-

tes historie afdækkes. Undervejs sammenfletter 

dramatikeren Doug Wright Charlottes fortælling 

med mange andres.  

 

Nogle af rollerne er: 

Charlotte von Mahlsdorf: Født Lothar Berfelde, 

homoseksuel østtysk transvestit. 

 

John Marks: Nyhedskorrespondent for U.S. 

News & World Report i Berlin. 

 

Doug Wright: Dramatiker fra New York. 

 

Tante Luise: Lothars lesbiske moster. 

 

Alfred Kirschner: Østtysk antikvitetshandler og 

nær ven af Charlotte. 

 

Ziggy Fluss: Sensationslysten talkshow-vært. 

 

…og 29 andre… 

 

Biografi, Charlotte von Mahlsdorf  

Charlotte von Mahlsdorf kom til verden som 

drengen Lothar Berfelde den 18. marts 1928 i 

berlinforstaden Mahlsdorf. Som barn samlede 

Lothar på gamle ure og musikapparater i stedet 

for at spille fodbold med de andre drenge. Han 

syntes desuden bedre om pigetøj end om buk-

ser.  

 

Faderen, Max Berfelde, var dominerende, volde-

lig og mishandlede Lothars mor, 

Gretchen, igennem mange år. Da 

moderen tog mod til sig og bad 

om skilsmisse, truede faderen 

med at slå hele familien ihjel. En 

februarnat i 1945 slog den unge 

Lothar i fortvivlelse sin far ihjel. 

Han tilbragte herefter flere uger 

på en psykiatrisk institution, og 

blev dernæst idømt fire års fæng-

sel. Lothar slap dog fri under de 

russiske bombeangreb af Berlin i 

april 1945. Lothar vendte tilbage til Mahlsdorf og 

helligede sig fra da af sin samlertrang. Han hjalp 

til i en genbrugsforretning og samlede i stor stil 

historiske genstande fra udbombede og forladte 

huse. Perioden efter den tysk-franske krig (1870-

71) og årene frem til århundredeskiftet kaldes på 

tysk for die Gründerzeit. Den periode interesse-

rede Lothar, og han var især optaget af møbler, 

husholdningsapparater og musikmekaniske ap-

parater fra 1890-1900. 

 

Efter krigen begyndte Lothar helt og holdent at 

klæde sig feminint. Han omtalte sig selv som 

kvinde, og tog navnet Charlotte von Mahlsdorf.  

 

I 1958 flyttede Charlotte ind på et forfaldent gods 

i Mahlsdorf med sine møbler. Hun restaurerede 

den gamle bygning og fik efterfølgende lov at bo 

gratis på stedet som belønning for sit store re-

staureringsarbejde. 

I 1960 åbnede hun 

museum i det del-

vist istandsatte 

gods, hvori hun ud-

stillede møbler og 

hverdagsartikler fra 

1890-1900. 

  

I 1974 bekendtgjorde de østtyske myndigheder, 

at staten ville overtage museet og dets udstillede 

effekter. Myndighederne frafaldt dog planerne i 

1976. Mange mener grunden var, at Charlotte 

arbejdede som Stasi-informant. Selv har Charlot-

te kun udtalt sig vagt om sit engagement i Stasi.  

 

Begyndelsen af 1990'erne skulle blive turbulente 

i Charlottes liv: 1) Den tyske presse fik fat i hen-

des Stasimappe og dens ind-

hold førte til kraftig kritik af 

hendes person, 2) Hun mod-

tog en fornem fortjenstmedalje 

for sin kulturbevarende indsats 

og 3) Nynazister angreb delta-

gerne ved en fest på Gründer-

zeitmuseet. Flere festdeltagere 

blev ved den lejlighed alvorligt 

kvæstede, hvilket fik Charlotte 

til at bekendtgøre, at hun ville 

forlade Tyskland. 

Gründerzeitmuseet i Mahlsdorf 

Lothar, 10 år gammel  Charlotte, 66 år gammel 

Stykkets roller / Biografi, Charlotte von Mahlsdorf 
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I 1997 flyttede Charlotte von Mahlsdorf til Porla 

Brunn i Sverige, hvor hun åbnede et nyt muse-

um. En del af hendes samling blev flyttet 

med til Sverige og byen Berlin købte 

Charlottes oprindelige Gründerzeit-

museum. Charlottes tid i Sverige var dog 

problemfyldt. Kort efter ankomsten for-

svandt hendes venner og hun blev ret en-

som. Interessen for et Gründerzeitmuseum 

i Porla Brunn var beskeden, og hun løb ind 

i økonomiske problemer. Hun besøgte Ber-

lin flere gange og talte endda om at vende tilba-

ge, men ville ikke rigtigt forlige sig med, at be-

slutningen om at flytte til Sverige havde været 

forkert.   

Den 30. april 2002 besøgte Charlotte von Mahls-

dorf sit museum i Berlin, og fik et hjerteanfald, 

som hun døde af. Hun er begravet på kirkegår-

den i Mahlsdorf ved siden af sin mor.  

Doug Wright  

I 2004 modtog dramatikeren Doug Wright både 

en Tony Award og en Drama 

League Award for “Best Play“ 

for ”Jeg er min egen kone“. 

Stykket gjorde ham også til den 

første dramatiker nogensinde, 

som har modtaget Pulitzerpri-

sen for en monolog. 

Doug Wright blev født i 1962 i 

Dallas, Texas. Han er uddannet 

på Yale og New Yorks universi-

tet, og har siden selv undervist kommende dra-

matikere på universiteterne i Princeton og New 

York. 

Stykkets tilblivelse 

”Jeg er min egen kone“ blev kulminationen på 

mere end ti års arbejde med research, skrivning 

og workshops. John Marks arbejdede i somme-

ren 1990 for U.S. News and World Report i Ber-

lin. Han fortalte sin barndomsven Doug Wright 

om en excentriker, han havde stiftet bekendt-

skab med: Charlotte von Mahlsdorf, en ældre 

østtysker, som havde levet åbent som transvestit 

under både nazisterne og kommunisterne. 

Wright blev nysgerrig og bad Charlotte om lov til 

at møde hende. I januar 1993 rejste han til Berlin 

til et besøg, der skulle blive det første af mange. 

Efter to år havde han mere end 500 sider med 

afskrifter af sine samtaler med Charlotte. Derpå 

bad han om lov til at få indsigt i Charlottes Stasi-

mappe. Hans opfattelse af Charlotte krakelerede 

- hun havde været langt mere involveret i Stasi, 

end han nogensinde havde forestillet sig. Han 

anede ikke længere, hvad han skulle skrive. 

Der gik nogle år, og Wright gik videre med andre 

projekter. Han var dog stadig optaget af Charlot-

tes historie og sine egne modstridende følelser. 

Han fik et godt råd af dramaturg Robert Blacker: 

Wright skulle fortælle historien ud fra sin egen 

opdagelsesrejse.  

"For første gang dæmrede skuespillets struktur 

for mig", fortæller Wright i forordet til den trykte 

udgave af ”Jeg er min egen kone”. "Det skulle ik-

ke være et regelret biografisk drama; det skulle 

derimod kortlægge mit eget forhold til min heltin-

de. Jeg skulle endda selv fremstå som en karak-

ter i stykket, en slags detektiv, som søger efter 

Charlottes sande jeg".  

”Jeg er min egen kone” havde premiere på 

Broadway den 3. december 2003 efter at have 

spillet Off-Broadway siden den 27. maj 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doug Wright, 2019 

Biografi, Charlotte von Mahlsdorf / Doug Wright / Stykkets tilblivelse 

Porla Brunn 

Plakat fra 2003, hvor ”I Am My 
Own Wife” spillede på Broadway 
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Efterkrigstidens Østtyskland 

Da Anden Verdenskrig sluttede i 1945, blev kon-

trollen over Tyskland fordelt på fire lande: USA, 

England, Frankrig og Sovjetunionen. Landet blev 

delt op, og i 1949 blev to nye tyske stater grund-

lagt. De tre vestlige besættelseszoner, den fran-

ske, britiske og amerikanske, blev til Forbunds-

republikken Tyskland (Vesttyskland), og den 

sovjetiske zone blev til den kommunistiske stat 

DDR (Østtyskland). Det betød en ny spændings-

balance, som skulle blive startskuddet til Den 

kolde Krig.  

 

Efter Anden Verdenskrigs afslutning valgte et 

stort antal tyskere at bo i Østtyskland frem for i 

Vesttyskland. En af grun-

dene var det tidligere na-

zistpartis tætte bånd til 

Vesttyskland. Mange 

embedsmænd og er-

hvervsfolk i Vesttyskland 

havde spillet fremtræ-

dende roller i det nazisti-

ske Tyskland. Mange 

mennesker, især af jø-

disk oprindelse, foretrak 

Østtyskland, da det tyde-

ligvis blev drevet af men-

nesker, som havde sat 

sig op imod nazismen. 

En anden grund til at 

vælge Østtyskland var troen på socialismen. 

Imidlertid opstod der problemer i begyndelsen af 

1950'erne, som skabte utilfredshed blandt østty-

ske borgere. Problemerne havde bl.a. rod i den 

siddende regering, et øget økonomisk pres, en 

stagnation i forhold til det kapitalistiske Vesttysk-

land og en stigende vrede over den sovjetiske til-

stedeværelse og indflydelse. Disse problemer 

førte til en opstand i juni 1953, der dog hurtigt 

blev slået ned af den sovjetiske hær. De sovjeti-

ske styrker havde dermed slået deres magt i 

Østtyskland fast.  

 

Efter denne begivenhed besluttede mange østty-

skere at flygte til Vesttyskland. I 1959 flygtede 

144.000 mennesker, i 1960 voksede antallet til 

199.000 og i 1961 emigrerede 207.000 østtyske-

re, før Berlinmuren blev bygget. Af de tusindvis, 

som flygtede, var de fleste unge, veluddannede 

og produktive medlemmer af det østtyske sam-

fund. Hovedårsagen til emigration var ønsket om 

en højere levestandard.  

 

For at standse strømmen af borgere og arbejds-

kraft til Vesttyskland, 

rejste DDR Berlin-

muren midt om nat-

ten den 13. august 

1961. DDR betegne-

de muren som en 

"antifascistisk be-

skyttelsesmur". Den 

”moderne grænse” 

bestod af 106 km med en 3,6 m høj betonmur, 

67 km med 3-5 m høj pigtråd, 302 vagttårne og 

20 bunkere, 105 km med pansergrav, 127 km 

med hegn og 124 km med veje til grænsevagter-

ne. Med ét mistede mennesker deres job, ven-

ner eller kærester, som var strandet på den an-

den side af muren. Tusinder af familier blev split-

tet.  

 

Livet i Østtyskland blev gradvist forbedret i 

1970'erne. Lønningerne steg og arbejdstiden 

blev sat ned. Flere mennesker fik køleskabe og 

fjernsyn. Huslejen var lav, fødevarer og transport 

blev billigere og beskæftigelsen var høj.  

 

En af dagliglivets største vanskeligheder skulle 

vise sig at blive Østtysklands hemmelige politi, 

Stasi. Det hemmelige politis agenter og infor-

manter var efterhånden overalt. Stasi havde 

100.000 ansatte og over 200.000 faste informan-

ter. Stasi havde rapporter med hemmelige oplys-

ninger om mere end hver tredje østtysker. For at 

gøre karrieremæssige fremskridt eller for at få en 

god lejlighed, havde man brug for at vise, at man 

var entusiastisk og loyal kommunist. Dette kunne 

man bl.a. gøre ved at fortælle Stasi om sine ven-

ner. Da Stasiarkiverne blev åbnet, viste de sig at 

indeholde mere end 180 reolkilometer informati-

on om østtyske borgere. 

 

I 1989 begyndte Ungarn at tillade østtyskere fri 

passage til Vesttyskland. I november 1989 be-

Kort som viser Tysklands opdeling 
efter Anden Verdenskrig 

Berlinmuren bygges  

Efterkrigstidens Østtyskland 
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gyndte tyske borgere at rive muren ned med 

håndkraft. Den 9. november gav DDR fri udrejse 

til alle borgere og muren blev herefter revet ned. 

I de 28 år Berlinmuren stod, blev der affyret 

1693 skud, foretaget 3221 anholdelser og regi-

streret 5043 flugtforsøg. 

 

Magnus Hirschfeld 

Det skulle komme til at ændre den unge Lothar 

Berfeldes liv, at hans Tante Luise gav ham en 

bog med titlen ”Die 

Transvestiten”. Bogen 

blev udgivet i 1910 og 

var skrevet af en mand 

ved navn Magnus 

Hirschfeld. Han var en 

fremtrædende tysk-

jødisk læge, sexolog og 

forkæmper for homo-

seksuelles rettigheder. 

Det var Hirschfeld, som 

opfandt ordet ”trans-

vestit”. Han udviklede 

en teori om et tredje, 

”mellemliggende køn” imellem mand og kvinde. 

Han var interesseret i at undersøge menneskets 

seksuelle drifter på et tidspunkt, hvor klassifice-

ringen af seksuelle identiteter var ved at blive 

dannet.  

 

Hirschfeld grundlagde i 1897 den første organi-

sation for homoseksuelles rettigheder, ”Wissen-

schaftlich-humanitäre Komitee”, og han var dens 

formand til 1929. Organisationen havde til formål 

at udøve forskning, der kunne bruges i kampen 

for at forsvare homoseksuelles rettigheder og 

kæmpede for at ophæve § 175, den del af den 

tyske straffelov, der siden 1871 havde kriminali-

seret homoseksualitet. Komiteens motto ”Durch 

Wissenschaft zur Gerechtigkeit" (”Gennem vi-

denskab til retfærdighed”) afspejler Hirschfelds 

tro på, at en bedre videnskabelig forståelse af 

homoseksualitet ville fjerne fjendtlighed mod ho-

moseksuelle.  

 

Hirschfeld var en utrættelig forkæmper og blev 

snart kendt i offentligheden. Under den forholds-

vis liberale atmosfære efter monarkiet i den ny-

oprettede Weimarrepublik, fik Hirschfeld over-

draget et tidligere kongeligt palads til sit nye In-

stitut für Sexualwissenschaft (Institut for Sek-

sualvidenskab) i Berlin. På instituttet blev der 

plads til Hirschfelds enorme seksualbibliotek. 

Han tog studerende og gav medicinske konsulta-

tioner. Mennesker fra hele Europa besøgte insti-

tuttet for at få en klarere forståelse af deres sek-

sualitet.  

 

Da nazisterne kom til magten, var en af deres 

første handlinger, den 6. maj 1933, at ødelægge 

instituttet og brænde biblioteket. De pressehisto-

riske billeder af nazisternes bogafbrændinger, vi 

oftest ser i dag, viser billeder af Hirschfelds bibli-

otek i brand. På daværende tidspunkt var han 

dog ikke i Tyskland, men på foredragstur rundt 

om i verden. Hirschfeld kom aldrig tilbage til 

Tyskland, men døde på sin 67-års-fødselsdag af 

et hjerteanfald, mens han var i eksil i Nice i 

Frankrig. Hirschfeld skrev mange sexologiske 

publikationer; bl.a. ”Die Transvestiten” (1910),  

”Die Homosexualität des Mannes und des Wei-

bes” (1914) og fembindsværket ”Geschlechts-

kunde” (1926-30). 

 

 

 

Magnus Hirschfeld, (1868-1935) 

Nazister brænder bøger fra Hirschfelds bibliotek den 6. maj 
1933 

Efterkrigstidens Østtyskland / Magnus Hirschfeld 
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Homoseksualitet i Nazityskland 
I 1920'erne var Berlin blevet kendt i hele Europa 

som de homoseksuelles paradis. Bøsser og les-

biske kunne her leve et relativt åbent liv midt i en 

spændende subkultur blandt kunstnere og intel-

lektuelle.  

 

Håndhævelse af den tyske lovgivning, og navnlig 

nazisternes stramning af reglerne, skulle dog 

komme til at sætte en stopper for det fænomen. 

Nazisternes politik over for homoseksuelle betød 

ikke blot angreb på enkeltpersoner. Regimet 

ødelagde verdens første rettighedsbevægelse 

for bøsser og lesbiske, og gjorde det umuligt at 

leve åbent som homoseksuel.  

 

Fra 25. maj 1871 til 10. marts 1994 fungerede 

den såkaldte § 175 i Tyskland. Tysk straffelov 

stemplede homoseksuelle handlinger mellem 

mænd som en forbrydelse. Loven blev aldrig an-

vendt mod lesbiske. Nazisterne skærpede loven 

i 1935 og øgede forfølgelserne væsentligt. Na-

zistpartiet ønskede på den måde at udrydde 

mandlig homoseksualitet, som det betragtede 

som en smitsom sygdom.  

 

Mellem 1933 og 1945 anholdt nazisterne om-

kring 100.000 mænd for homoseksuel "krimi-

nalitet". Omkring halvdelen af de anholdte blev 

idømt fængsel, og man anslår, at imellem 10.000 

og 15.000 blev sendt i koncentrationslejre. Histo-

rikere vurderer dødeligheden blandt homoseksu-

elle fanger i lejrene til at have været særligt høj, 

omkring 60 procent. De homoseksuelle fanger 

døde af underernæring, udmattelse og i medicin-

ske forsøg. 

Mens jødi-

ske fanger 

skulle bære 

en gul da-

vidsstjerne 

som identifi-

kation, blev 

homofile 

tvunget til at 

bære lyserø-

de trekanter.  

 

Skærpelsen 
§ 175 blev ændret i 1935. Nazisterne skærpede 

strafferammen for homoseksuel ”kriminalitet” fra 

seks måneder til fem års fængsel. Adjektivet wi-

dernatürlich (”unaturlig”) blev også fjernet for at 

få loven til at gælde alle homoseksuelle handlin-

ger, ikke kun samleje, sådan som det tidligere 

havde været tilfældet. Fra da af var det ikke læn-

gere en forudsætning for at blive dømt, at man 

havde haft kontakt. Hvis en mand blot kunne 

identificeres som homoseksuel, blev han betrag-

tet som kriminel.  

 

Østtyskland vendte tilbage til den gamle version 

af loven i 1950 og afskaffede den helt i 1988. 

Vesttyskland fastholdt derimod 1935-reglerne 

helt til 1969 og ophævede dem først endeligt i 

1994 efter den tyske genforening. Homoseksuel-

le er aldrig blevet ligestillet med andre offergrup-

per i hverken Øst- eller Vesttyskland. Det gælder 

også i de erstatningssager, som er blevet ført ef-

ter krigens ophør. Homoseksuelle er ikke blevet 

fundet værdige til at modtage erstatning. I dag 

kender man til færre end ti, som er i live af de 

omkring 100.000 anholdte mænd. 

Homoseksualitet i Nazityskland 

Homoseksuelle kz-fanger i Sachsenhausen med 
lyserøde trekanter. De står i kolonner under opsyn 
af SS-vagter. 

Tysk straffelov, § 175: 
 
§ 175: En mand, som begår en seksualforbrydelse 
mod en anden mand eller tillader sig selv at blive 
brugt af en anden mand til en seksualforbrydelse 
skal straffes med fængsel. 
 
§ 175a: Strafferammen på fængsel i op til 10 år, 
eller ved mildere omstændigheder, fængsel i ikke 
mindre end 3 måneder skal gælde: (1) en mand, 
som med vold eller trusler om vold på krop, sjæl 
eller ved trusler på livet, tvinger en anden mand til 
at begå en seksualforbrydelse med ham eller tilla-
der en anden at misbruge ham til en seksualfor-
brydelse; (2) en mand, som ved at misbruge et 
forhold, eller et afhængighedsbaseret forhold så 
som tjeneste, arbejde eller lignende, foranlediger 
en anden mand til at begå en seksualforbrydelse 
mod ham eller tillader sig selv at blive misbrugt til 
en seksualforbrydelse; (3) en mand over 21 år, 
som forfører en mindreårig mandsperson under 21 
år til at udøve en seksualforbrydelse med ham 
eller tillade en sexforbrydelse at blive begået mod 
ham; (4) en mand som offentligt begår en seksual-
forbrydelse med mænd eller tillader sig selv at 
blive misbrugt af mænd til sexforbrydelser eller 
tilbyder sig selv til samme. 
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Homoseksualitet i Danmark  
I modsætning til i Tyskland, var homoseksualitet ik-

ke strafbart i Danmark op igennem 1900-tallet. Her 

blev det derimod betragtet som en sygdom. I stør-

stedelen af århundredet gjorde dansk lovgivning 

det heller ikke let at leve som homoseksuel:  

 

Danseforbud  

Indtil 1973 var det forbudt for mænd at danse sam-

men på offentlige steder. Det blev betragtet som 

anstødeligt og dømt efter blasfemiparagraffen. 

Nogle få barer og restauranter tillod alligevel deres 

mandlige gæster at danse sammen. Så var der of-

te placeret en vagtpost ved døren eller trappen, 

som kunne advare de dansende, hvis politiet kom 

på razzia. Blev der piftet fra døren gjaldt det om så 

hurtigt som muligt at finde sig et sted at sidde.  

 

Et par definitioner 

Heteroseksuelle defineres som personer, der er 

seksuelt tiltrukket af det modsatte køn, homosek-

suelle er tiltrukket af deres eget køn og biseksuelle 

er tiltrukket af begge køn.  

En transvestit er en person, der i påklædning, ad-

færd m.v. udtrykker det modsatte køn, og hvis 

kønsidentitet i større eller mindre grad adskiller sig 

fra det køn, pågældende blev født med. Begrebet 

har intet at gøre med seksuel orientering. Det er for 

det meste mænd, der kaldes transvestitter, da 

grænserne for kvinders påklædning er meget vide. 

Der er ikke flere homoseksuelle blandt transvestit-

ter, end blandt befolkningen som helhed (5-10%). 

At være transkønnet eller transseksuel vil sige, at 

ens kønsidentitet ikke stemmer overens med det 

køn, man blev født med. Nogle bruger betegnelsen 

transseksuel, mens andre foretrækker fællesbeteg-

nelsen transkønnet eller transperson for at under-

strege, at der er tale om en kønsidentitet, som ikke 

nødvendigvis eller alene har med seksualitet at gø-

re. Transkønnet er en direkte oversættelse fra det 

engelske 'transgender', som i engelsktalende lande 

netop anvendes som en fællesbetegnelse for alle 

transpersoner.  

 

Uanstændighed  

Indtil 1967 måtte mænd ikke færdes offentligt iført 

kvindeklæder. Det blev anset som ”stridende mod 

Velanstændighed eller egnet til at fremkalde For-

styrrelse af den offentlige Orden”.  

(Politivedtægten af 1913 § 9, 3. pkt.)  

Samfundsomstyrteren  

Homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner er 

gennem tiden blevet beskyldt for at være den di-

rekte årsag til adskillige civilisationers fald, her-

iblandt det antikke Grækenland, Romerriget, Det 

tredje Rige og Det britiske Imperium. 

 

”Det er blevet bevist, at den Synd, som bragte 
Guds Vredes Bæger til at flyde over mod Sodoma, 
at Mænd øvede Uterlighed med Mænd, trives fro-
dig i København, ogsaa paa de højere Steder. 
Børn og ganske Unge ødelægges og skamskæn-
des af disse Dyr i Mandfolkeskikkelse, disse Han-
dyr, som ingen Skranker kan standse, naar de dri-
ves af deres skidne Lyster og Begæringer. De bor-
gerlige Love kan ikke ramme dem, og Guds Dom 
respekterer de ikke.”  
(Den indremissionske pastor Vilhelm Kold i sin prædiken til rigs-

dagsgudstjenesten 1908).  

 

Ungdomsfordærveren  

Så sent som i 1960’erne var det en almindelig op-

fattelse, at homoseksualitet kunne tillæres. Hvis 

unge mænd eller kvinder gik i en homoseksuel for-

førers net, var deres seksualliv for altid ødelagt. 

Det gjaldt om at undgå, at dette skete, og derfor 

gjorde man, hvad man kunne, for at opdage og 

stoppe forførerne.  

   Indtil 1981 blev homoseksualitet formelt betragtet 

som en sygdom i Danmark. Diagnosen hed 302.09 

Homosexualitas. 

 

”Saa længe Lægerne ikke gør sig Anstrengelser 
for med al Kraft, at udforske Homoseksualiteten og 
at belyse den … hvad der er Lægernes Pligt mod 
Hundredtusinder… vil Kriminalisterne ikke ændre 
Lovene, og man vil vedblive at straffe Homosexua-
litet. Men denne Straf er uberettiget og umulig, thi 
man har aldrig Ret til at straffe den medfødte Na-
tur, og jeg kan kun endnu en Gang gentage: Ho-
mosexualitet er medfødt, sidder fra Fødslen af i det 
paagældende Individ, den Homosexuelle handler 
efter sin Natur.”  
(Herman Bang 1909) 
 

  
- Som det første land i verden slettede Danmark i 
2017 transkønnethed fra listen over psykiske lidel-
ser. 

Homoseksualitet i Danmark 
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Hvad betyder det at være transkønnet? 
Hvis man er transkønnet, identificerer man sig som 
et andet køn end det, man blev tildelt ved fødslen. 
 
Det betyder, at en transkvinde er en kvinde, selv-
om hun fik en anden kønsbetegnelse fra begyndel-
sen. I denne sammenhæng har det tildelte køn in-
gen betydning. Hun er lige så meget en kvinde, 
som hvis hun var blevet født med kvindelige køns-
organer. 
 
Der findes ikke betingelser for, hvornår man kan 
betegnes som en ”ægte” kvinde. Hvis man identifi-
cerer sig som en kvinde, er man en kvinde. 
 
At være transkønnet har intet at gøre med ens sek-
sualitet. Transkvinder, der er tiltrukket af mænd, 
identificerer sig ofte som som heteroseksuelle eller 
biseksuelle.  
 
Hvad betyder det at være ciskønnet? 
Hvis man er ciskønnet, identificerer man sig med 
det køn, man er født med. Det betyder, at hvis man 
blev født med eksempelvis kvindelige kønsorganer 
og samtidig identificerer sig som en kvinde, så er 
man ciskønnet. 
 
Der er mange privilegier forbundet med at være 
ciskønnet, fordi mange lever op til de sociale nor-
mer, samfundet har til mænd og kvinder. Det bety-
der, at ciskønnede personer ikke oplever den sam-
me form for diskrimination som transkønnede og 
ikke-binære-personer gør. 
 
Hvor mange køn er der? 
Der er mange, der har en idé om, at der kun findes 
to køn: Mand og kvinde. Det er langt fra rigtigt. 
 
Personer, der er ikke-binære, identificerer sig hver-
ken som mænd eller kvinder. Mange, men ikke al-
le, bruger derfor i stedet pronominerne de/dem. 
 
Der er også mange personer, som har en flydende 
kønsidentitet. Det betyder, at de ikke identificerer 
sig med ét bestemt køn, men i stedet ser det som 
noget, der skifter over tid. Det kan for eksempel 
være, at man i nogle perioder identificerer sig ma-
skulint, mens man på andre tidspunkter identifice-
rer sig feminint. 
 
Det betyder, at der ikke findes køn, der er mere rig-
tige end andre.  
 
Hvorfor er pronominer vigtige? 
Du har måske lagt mærke til at mange personer 
har enten ”she/her”, ”they/them” eller ”he/him” stå-
ende i deres bio på deres Instagram-profiler. Helt 
enkelt betyder det, at det er de pronominer, de 
identificerer sig med, og det er derfor sådan man 
skal tiltale dem.   
 
Når man deler sine pronominer, er det med til at 

normalisere kønsidentitet som samtaleemne. Når 
man bruger sine pronominer i sin bio på Instagram, 
er det et skridt mod inklusivitet, fordi det skaber et 
tryggere sted for transpersoner. Delingen af prono-
miner er med til at støtte ikke-binære- og transper-
soner, som oplever at skulle forklare deres valg af 
pronominer igen og igen. 
 
Charlotte von Mahlsdorf identitet 
Der er sket meget med vores kønsopfattelse, både 
i Charlotte von Mahlsdorfs tid og siden.  
Charlotte kaldte sig transvestit. Vi kan ikke vide, 
hvilke begreber, hun ville bruge om sig selv i dag. 
Hun levede hele sit voksne liv med kvindelig køns-
identitet, brugte 
pronominerne 
”hun/hende/
hendes”, be-
skrev sig selv 
som et kvindeligt 
væsen i en 
mands krop, og 
hun ønskede ik-
ke en kønskorri-
gerende operati-
on. Selv med 
nutidige øjne er 
Charlottes for-
hold til køn og 
kønsidentitet 
unik. At hun blev 
født i 1928, gør 
hendes historie 
endnu mere 
enestående. 
 
 
 
Facebooks 71 køn 
Før 2015 skulle brugere af det engelske Facebook 
identificere sig som enten en mand eller en kvinde. 
I dag kan englænderne vælge mellem 71 forskelli-
ge kønsforståelser. Bl.a. 'asexual',  'hermaphrodite' 
og 'polygender'. Samtidig kan de vælge, hvilke pro-
nominer de ønsker at knytte til sig. Se alle beteg-
nelserne på The Telegraph. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     Nogle få af Facebook UKs 71 køn 

Hvad betyder det at være transkønnet? 

https://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/10930654/Facebooks-71-gender-options-come-to-UK-users.html
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Inspiration til arbejdet med ”Jeg er 

min egen kone” 

Mange spørgsmål er dukket op under vores ar-

bejde med ”Jeg er min egen kone”. De færreste 

af dem er der entydige svar på, men måske kan 

nogle af de spørgsmål, vi har stillet os selv, være 

brugbare for jer. I kan arbejde med dem i klas-

sen og bruge dem på tværs af fagene. 

 

Dansk/Drama/Tysk: 

- ”Jeg er min egen kone” er usædvanlig i sin for-

tælleform, bl.a. fordi stykket lader virkelige per-

soner indgå i en delvist fiktiv ramme. Inden for 

dramaturgi kaldes den karakter, som gennemgår 

den største udvikling for subjektet. Det er den 

person, som lærer mest i løbet af fortællingen. 

Subjektet er ikke nødvendigvis den rolle med 

mest taletid. Hvem er hovedperson i ”Jeg er min 

egen kone”? Og hvem gennemgår den største 

udvikling? Prøv at genfortælle historien ud fra en 

anden karakters synspunkt? 

 

Drama: 

- Hvorfor er skuespillet skrevet som en mono-

log? Hvad tilfører det opsætningen, at én skue-

spiller spiller alle roller i stort set samme kostu-

me? Hvad ville det have bragt med sig, hvis fore-

stillingen havde haft langt flere medvirkende og 

en mere realistisk scenografi? 

 

Samfundsfag: 

- Historien foregår i Berlin under nazisternes re-

gime og det senere kommunistiske styre. Hvad 

tilfører det udefra kommende pres og de gene-

relle samfundsmæssige forhold historien?  

  

Dansk/Samfundsfag: 

- I løbet af ”Jeg er min egen kone” finder vi ud af, 

at der er mange detaljer fra Charlotte von Mahls-

dorfs liv, som er uvisse. Diskutér hvilke af Char-

lottes historier I tror på, og hvilke I mener, hun 

enten pynter på eller opdigter. Forklar hvorfor. 

Har I selv oplevet begivenheder, hvor I bagefter 

er dybt uenige om, hvad der egentlig gik for sig?  

 

Samfundsfag/Psykologi: 

- Hvilke forskelle er der på unge og ældres opfat-

telse af køn og kønsidentitet? Hvilke stereotyper 

forbinder ældre mennesker normalt med mænd, 

som klæder sig i dametøj? Hvilke uskrevne reg-

ler om køn synes du, at transpersoner udfor-

drer? Charlotte beskrev sig selv som transvestit. 

Hvilken kønsidentitet tror du, hun ville bruge, 

hvis hun oprettede en profil på Facebook i dag? 

Begrund dit svar. 

 

Samfundsfag/Historie: 

- Hvad  er godt og skidt ved overvågningssam-

fund? Sammenlign dit indtryk af 1970’ernes DDR 

med 2020’ernes Danmark. Hvilke fordele er der 

ved moderne hjælpemidler som overvågningska-

meraer, CPR-numre, NemID og smartphones, 

som nemt optager video? Og hvilke ulemper kan 

du komme i tanker om? 

 

Samfundsfag/Historie: 

- En talemåde siger, at tryk avler modtryk. En-

hver stærk ide vil fremkalde en modbevægelse. 

Charlotte levede i en tid med øget politisk polari-

sering. Diskutér, om I kan finde ligheder mellem 

nazisternes omtale af jøderne i 1930’erne og 

den vestlige verdens generelle politiske omtale 

af muslimer i dag. Ofte kan man støde på ven-

dingen ”at trække Hitler-kortet”, når man laver 

sådanne sammenligninger. Prøv at finde argu-

menter til begge lejre af debatten, altså både ar-

gumenter, som du selv står inde for og gode ar-

gumenter for det modsatte. 

 

Dansk/Tysk: 

- Hvad definerer en helt? Synes du Charlotte von 

Mahlsdorf er en helt? Begrund dit synspunkt.  

 

Dansk/Tysk: 

- ”Jeg er min egen kone” er oversat efter ”I Am 

My Own Wife”. Når stykket spilles på fransk, bæ-

rer det titlen ”Ich bin Charlotte” og på tysk går 

det under navnet ”Ich mach ja doch, was Ich 

will”. Synes du titlen ”Jeg er min egen kone” pas-

ser til den oplevelse, teaterstykket gav dig? 

Hvorfor tror du, titlen er ændret i nogle lande? 

Foreslå mindst tre nye titler til stykket, som du 

mener vil være gode. 

 

 

 

Inspiration til arbejdet med ”Jeg er min egen kone” 
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Historie/Psykologi: 

”Og så tog jeg gammelt papir – brunt indpak-

ningspapir – og klippede det ud til mærkater. 

Og jeg skrev jeg falske titler med blæk: Ari-

ske polkaer og valse, ja? Og jeg limede dem 

på pladerne, som beskyttelse. Og da krigen 

var ovre, tog jeg en svamp med vand, og tog 

mærkaterne af. Så blev de hebraiske titler 

med hunden Nipper synlige igen”. 

 

- Hvilken betydning har det, at Charlotte fortæller 

denne historie? Hvordan er historien parallel 

med Charlottes liv og forholdene under Anden 

Verdenskrig? Hvorfor tror du, at Charlotte selv i 

nogen grad forsøger at give sit liv en ”rigtigere 

indpakning”, når hun fortæller om sit liv til Doug?  

 

 

Psykologi/Samfundsfag: 

”I ethvert menneske findes en hårfin balance 

imellem mandlige og kvindelige substanser. 

På samme måde, som det er umuligt at finde 

to helt ens blade på samme træ, er det viden-

skabeligt umuligt at finde to mennesker, hvis 

mandlige og kvindelige karakteristika stem-

mer nøjagtigt overens i art og antal … Derfor 

må vi behandle seksuelle mellemled, de indi-

vider, som afviger fra den gængse definition 

af ”mand” og ”kvinde”, som et helt naturligt 

fænomen”. 

 

Magnus Hirschfelds bog ”Die Transvestiten” fra 

1910 fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på 

Charlotte. Hvad er der sket med vores opfattelse 

af begrebet køn siden bogen blev skrevet? 

 

 

Psykologi: 

”Charlotte er mentalt syg … Hun ønsker at 

opnå en slags rytmisk beroligelse af kaoset i 

sit sind … Hendes historier er faktisk ikke 

løgne; de er selvmedicinering”. 

 

- Beskriv hvorfor du er enig eller uenig i psykiate-

rens synspunkter. Hvorfor kan det være terapeu-

tisk at finde på eller at ændre sin opfattelse af, 

hvad der er sandt? Hvorfor vælger Doug at lade 

så mange forskelligartede synspunkter om Char-

lotte komme til orde hen mod stykkets slutning? 

Psykologi/Dansk/Drama: 

”Men jeg er nødt til at tro på hendes historier, 

lige så meget som hun gør! … Jeg har brug 

for at tro, at sådan nogle ting er sande. At de 

kan ske i verden”. 

  

- Doug Wright er sandsynligvis ikke er alene om 

at håbe, at Charlottes historier er sande. Hvad 

tiltrækker os ved at høre om mennesker der 

trodser modgang? Hvorfor er sådanne historier 

vigtige for os? 

 

 

Psykologi: 

”Man må gemme alt. Og vise det frem som 

det er”. 

 

- Hvorfor er Charlotte så opsat på at vise sine 

møbler (og i nogen grad sit liv) frem ”som de 

er”? Er det lykkedes for dramatikeren at fortælle 

om Charlotte på denne måde? Charlotte døde 

før stykket fik premiere. Hvad tror du, hun ville 

have syntes om at se sig fremstillet, som hun bli-

ver i ”Jeg er min egen kone”? 

 

Inspiration til arbejdet med ”Jeg er min egen kone” 
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Begreber, personer og steder i ”Jeg 

er min egen kone” 

Arisk: I nazitidens Tyskland (1933-1945) en be-

tegnelse for ”ikkejødisk europæer”. Ordet stam-

mer fra sanskrit og er et gammelt persisk ord for 

”ædel”. Det blev brugt som en etnisk betegnelse 

for de grupper, som var bosat i Indien og Iran i 

det andet årtusinde f.Kr. I 1800-tallet blev det 

unøjagtigt brugt som samlende begreb for indo-

europæisk og siden af nazistiske ideologer til at 

betegne en ren og overlegen europæisk race.  

 

Bautzen: Østtysk by i delstaten Sachsen. Der 

lå en koncentrationslejr i Bautzen i nazitiden og 

et fængsel for politiske fanger og systemkritikere 

under det østtyske regime. 

 

Gustav Becker: (1819-1885) Tysk urmager, 

som grundlagde firma i 1847. Herefter indledte 

han en urfabrikation. Fabrikken fremstillede lod-

drevne regulator-vægure, og Gustav Becker var 

en af de største inden for sit felt, indtil fjederdrev-

ne urværker efterhånden blev indført i 1880'erne. 

Beckers ure er kendte for deres høje kvalitet. 

 

Berlinmuren: Betonmur, der adskilte Østberlin 

fra Vestberlin i perioden 1961-89. Berlinmuren 

skulle blive et symbol på Den kolde Krig. Formå-

let med muren var at forhindre, at virksomheder 

blev drænet for arbejdskraft i Østtyskland, men 

den blev et potent symbol for antikommunistiske 

kræfter. Muren fungerede som et skarpt militært 

bevogtet spærringssystem, som i sine sidste år 

bestod af to betonmure med et ingenmandsland 

imellem. Berlinmuren blev ødelagt af offentlighe-

den i november 1989, efter den østtyske rege-

rings officielle åbning af grænsen. 

 

Bibelbæltet: Populær, ofte nedsættende be-

tegnelse for en ikke nærmere afgrænset del af 

det sydøstlige USA, hvor konservativ protestan-

tisk kristendom står stærkt og spiller en domine-

rende rolle i kulturen. Udtrykket ”bibelbælte” blev 

første gang brugt i 1920’erne af den amerikan-

ske samfundskommentator H. L. Mencken. Si-

den har det spredt sig til en række andre lande, 

f.eks. taler man i Norge om et tilsvarende norsk 

”bibelbælte”, og herhjemme bliver Vestjylland af 

og til betegnet som ”bibelbæltet”, bl.a. med refe-

rence til Indre Mission, som traditionelt står 

stærkt her. 

 

Blue Amberols: Valseoptagelser fremstillet af 

The Edison Company mellem 1912 og 1929. 

Valserne har fået navn efter en tidlig slags pla-

stic kaldet Blue Amberol, og de var langt mere 

holdbare end de tidligere voksvalser. Blue Am-

berols kunne indeholde op til fire minutters mu-

sik. 

 

Bertolt Brecht: (1898-1956) Eugen Berthold 

Friedrich Brecht var en af de mest indflydelsesri-

ge tyske dramatikere og sceneinstruktører i det 

20. århundrede. Han skrev 

skuespil som ”Baal”, ”Mutter 

Courage og hendes børn”, 

”Den kaukasiske kridtcir-

kel”, ”Det gode menneske 

fra Sezuan” og ”Laser og 

pjalter”. Brechts forfatter-

skab er præget af et opgør 

med det borgerlige sam-

funds værdinormer, som 

han anså for dobbeltmoral-

ske og direkte livsfjendtlige. 

Han skabte en indflydelsesrig teaterteori: Det 

episke teater. Det episke teater bør ikke få tilsku-

eren til at identificere sig følelsesmæssigt med 

den handling, som udspiller sig på scenen. 

Brecht ønskede i stedet at provokere til rationel, 

selvstændig refleksion og til en kritisk holdning 

hos publikum.  

 

Caruso: Enrico Caruso (1873-1921) regnes 

blandt de største tenorer i operahistorien. Caru-

so var en af de første stjerner, som 

udkom på grammofonplade. Han 

var med til at gøre musikoptagelser 

populære, og indspillede næsten 

260 plader. Han blev født i Italien, 

og sang bl.a. på La Scala i Milano 

og Covent Garden i London. Han 

er dog mest kendt for de 17 sæso-

ner, han var stjerne på The Metro-

politan Opera i New York. 

 

Bertolt Brecht 

Enrico Caruso 

Begreber, personer og steder i ”Jeg er min egen kone” 
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Credenzabord: Et bord, der som regel er pla-

ceret op imod en væg, med det formål at give 

ekstra arbejdsplads. Begrebet dækker også over 

møbler som en skænk eller et anretterbord, hvor 

man kan placere mad før servering. 

 

Christo: Christo Javacheff (1935-2020) var en 

bulgarsk-amerikansk billedkunstner, der sammen 

med sin kone, Jeanne-Claude de Guillebon  

(1935-2009), blev kendt for gigantiske landskabs- 

og indpakningsprojekter. Efter mere end 20 års 

forhandlinger pakkede han f.eks. Rigsdagsbyg-

ningen i Berlin ind i 100.000 m² polypropylen-

tekstil og 15,6 km blåt reb den 17. juni 1995.  

 

DDR: Deutsche Demokratische Republik (Den 

Tyske Demokratiske Republik). DDR udgjorde 

den del af Tyskland, som Sovjetunionen efter af-

tale med de vestligt allierede (USA, Storbritan-

nien og Frankrig) havde besat efter Anden Ver-

denskrig. DDR havde kommunistisk styre. Da Un-

garn lempede sine grænserestriktioner mod 

Østrig i 1989, flygtede tusinder fra Østtyskland ad 

den vej og mange demonstrerede imod regerin-

gen. Det førte til, at Erich Honecker trak sig tilba-

ge. Berlinmuren faldt i november 1989. Den 3. 

oktober 1990 blev Øst- og Vesttyskland genfore-

net, og DDR opløst. 

 

Marlene Dietrich: Marie Magdalene "Marlene" 

Dietrich (1901-1992) var en tysk skuespillerinde 

og sanger, der især er kendt for 

sin glamourøse personlighed, 

sin hæse stemme og sit lade, 

lokkende kropssprog. Blandt 

hendes mest berømte film er 

”Den blå Engel”, ”Marokko”, 

”Shanghai-Ekspressen” og 

”Dommen i Nürnberg”. Hun 

blev amerikansk statsborger i 

1937 og var meget kritisk over 

for det nazistiske Tyskland.  

 

Dissident: En person, hvis opfattelse strider 

imod de officielt anerkendte holdninger. Ordet an-

vendes især om en person, der åbent kritiserer 

f.eks. et politisk system eller en religion. 

Venner af Dorothy: (”Friends of Dorothy”) Et 

slangudtryk blandt bøsser, 

især i USA og Storbritanien. 

Udtrykket har med sikkerhed 

været brugt siden Anden Ver-

denskrig, som en måde indi-

rekte at antyde sin seksuelle 

orientering på, da homoseksu-

alitet var ulovligt i både Stor-

britannien og USA. De fleste 

mener, at kilden til udtrykket er 

Judy Garlands karakter, Doro-

thy, i filmen ”Troldmanden fra 

Oz”. 

 

Edison Standard: Fonograf, der kan afspille 

valser fra Edison Phonograph Company. Fono-

grafen afspiller valser med indspilninger af to eller 

fire minutters varighed.  

 

Thomas Edison: Thomas Alva Edison (1847-

1931) var en amerikansk opfin-

der og forretningsmand, som 

fik i alt 1.093 patenter på ver-

densplan. Edison udviklede 

mange apparater, som i høj 

grad kom til at påvirke livet i 

det 20. århundrede. Hans mest 

berømte opfindelser er fono-

grafen, telegrafen, diktafonen 

og glødelampen. 

 

Electrola: Pladeselskab, som blev grundlagt i 

Berlin i 1925. I 2002 blev Electrola lagt sammen 

med den tyske afdeling af Virgin Records, og blev 

dermed en del af Electric & Musical Industries Ltd 

(EMI), som skulle blive et af største pladeselska-

ber i verden. 

 

Frankfurt an der Oder: En by på grænsen 

mellem Tyskland og Polen i den tyske delstat 

Brandenburg. Byen ligger tæt ved floden Oder, 

og må ikke forveksles med den langt større 

Frankfurt am Main. 

 

 

 

Marlene Dietrich 

Thomas Edison 
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The Gay Nineties: Et udtryk, der henviser til 

1890’erne, på dansk kaldet ”De glade halvfemse-

re”. Årtiet var en periode med usædvanlig økono-

misk ekspansion. Udtrykket er ikke oversat til 

dansk i ”Jeg er min egen kone”, dels for at indike-

re, at Charlotte taler engelsk til de besøgende på 

museet, dels ville vi herved gå glip af dobbeltbe-

tydningen af ordet ”gay”, som både kan oversæt-

tes med ”munter/glad” og ”bøsse”. 

 

Gründerzeit betyder direkte oversat "grundlæg-

ningstid”. Gründerzeit henviser normalt til årtierne 

efter grundlæggelsen af det preussisk dominere-

de tyske kejserrige i 1871. Perioden er generelt 

forbundet med Kaiser Wilhelm I og Bismarcks tid 

og die Gründerzeit varede indtil omkring 1900, 

hvor den gradvist blev erstattet af Jugendstilen. 

Når det gælder design var Gründerzeit-perioden 

præget af, at den tyske middelklasse pludselig 

blev i stand til at købe møbler og husholdningsap-

parater af en standard, der ikke skulle blive mod-

svaret i årtier.  

 

Gulag: Et russisk akronym for ”Glavnoye Uprav-

leniye Ispravitelno-trudovykh LAGerey I kolonii", 

som kan oversættes med "Centraladministra- 

tionen for Arbejdslejre og -kolonier”. Gulag blev 

anvendt om alle aspekter af den sovjetiske udnyt-

telse af fanger, som blev brugt og behandlet som 

slaver. Senere er Gulag blevet et generelt syno-

nym for arbejds- og straffelejre, også uden for 

Sovjetunionen. 

 

David Hasselhoff: (1952 -) Amerikansk skue-

spiller og sanger, der især blev kendt for sine ho-

vedroller i tv-serierne ”Knight Ri-

der” og ”Baywatch”. David Hassel-

hoff begyndte i 1980'erne at lave 

musik, hvilket dog aldrig slog igen-

nem i USA. I Europa derimod blev 

især hans sang "Looking for free-

dom" et gigantisk hit, og sangen 

blev en slags kendingsmelodi for 

Sovjetunionen og mange af de kommunisitiske 

lande i Europa. I Tyskland er David Hasselhoff 

særdeles kendt. Hasselhoff har desuden været 

dommer i tv-programmerne ”America's Got Ta-

lent” og ”Britain’s Got Talent”. 

Erich Honecker: (1912-1994) Østtysk politiker, 

som ledede DDR fra 1971-1989. Honecker orga-

niserede i 1961 opførelsen af Berlinmuren, og i 

1971 efterfulgte han Walter Ulbricht som første-

sekretær og partichef. Han var imod Mikhail Gor-

batjovs bestræbelser på at liberalisere kommunis-

men i slutningen af 1980'erne. Honecker blev 

tvunget til at gå af den 18. oktober 1989 pga. de 

omfattende, men fredelige demonstrationer. Han 

blev fængslet og dømt for højforræderi, men blev 

løsladt på grund af dårligt helbred. Honecker dø-

de af kræft i eksil i Chile i 1994. 

 

Den kolde Krig: Udtryk, som bruges om den 

storpolitiske konflikt imellem de kapitalistiske og 

de kommunistiske lande i perioden efter Anden 

Verdenskrig (fra 1946-47 til ca. 1989-90). Den 

kolde Krig handlede primært om magt og tog af-

sæt i en konflikt om kontrollen over Europa og se-

nere den øvrige verden mellem sejrherrerne fra 

Anden Verdenskrig: De nye supermagter USA og 

Sovjetunionen. Den kolde Krig forblev "kold" pga. 

de nye kernevåben og den afskrækkelse, som 

gradvist blev opbygget imellem supermagterne. 

 

Kristallnacht: Krystalnatten, Die Kristallnacht 

eller Reichskristall-

nacht er udtryk, der 

dukkede op i folke-

munde i dagene efter 

natten mellem den 9. 

og 10. november 

1938. Denne nat 

iscenesatte det tyske 

nazistparti og propagandaminister Goebbels et 

voldsomt angreb imod tyske og østrigske jøder. 

“Die Kristallnacht” henviser til de tusindvis af glas-

skår fra smadrede butikker og hjem, der flød i ga-

derne i dagene efter. Samtidig er forstavelsen 

“Reichs-” en antydning af, at begivenhederne var 

dirigeret fra centralt hold - og at man vidste det i 

befolkningen. Det var ellers meningen, at begi-

venhederne skulle ligne spontane reaktioner fra 

det tyske folk over mordet på Ernst vom Rath, en 

diplomat på den tyske ambassade i Paris. I virke-

ligheden var det en stærkt dirigeret manøvre, der 

resulterede i ødelæggelse eller beskadigelse af 

næsten alle synagoger i Tyskland, skænding af 

David Hasselhoff 

Die Kristallnacht 

Begreber, personer og steder i ”Jeg er min egen kone” 
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jødiske kirkegårde og skader på mere end 7.000 

jødiske virksomheder og butikker. 91 jøder blev 

pryglet ihjel, og i alt cirka 26.000 blev fængslet og 

sendt til koncentrationslejre.  

 

Lenzkirch: Fornemt udførte ure, som er kendt 

på verdensplan for deres rige ornamentering og 

høje kvalitet. Urene blev bygget på en fabrik i den 

lille by Lenzkirch i Schwarzwaldområdet i Syd-

tyskland. De blev produceret mellem 1851 og 

1928, hvor Lenzkirchfabrikken, som så mange 

andre urfabrikker (deriblandt også Gustav Beck-

er), blev opkøbt af Junghans og lukket. 

 

Mahlsdorf: En forstad til Berlin, som ligger om-

kring 20 km øst for byens centrum. 

 

Mendelssohn: Jakob Ludwig Felix Mendels-

sohn Batholdy (1809-1847) var tysk dirigent og 

en af romantikkens største 

komponister. Han var vidunder-

barn og skrev sin første kompo-

sition som 13-årig. Mendels-

sohn var en udtalt klassisk ori-

enteret komponist. Han var af 

jødisk afstamning, men konver-

terede til kristendommen. Hans 

værker blev forbudt under det 

nazistiske regime.  

 

Ministeriet for statssikkerhed: Det officielle 

navn for Østtysklands hemmelige politi, i folke-

munde kendt som Stasi (Se dette). 

 

Nipper, His Master's Voice: Nipper var en 

terrier af blandet race. Han var motiv på maleriet 

”His Master's Voice”, der blev malet af ejeren 

Francis Barraud. Maleriet viser Nipper, som lytter 

opmærksomt ned i tragten på en fonograf, og det 

blev varemærket for Victor, HMV-plader og -

butikker samt for 

RCA (Radio Corpo-

ration of America). 

Nipper blev født i 

1884 i Bristol i Eng-

land og døde i sep-

tember 1895. 

 

 

Nyrenæssance: En arkitektonisk periode og 

bevægelse i slutningen af 1800-tallet, som var 

særligt fremherskende i Tyskland og i Nederlan-

dene. Nyrenæssancen var inspireret af en bred 

vifte af klassisk italiensk stil. 

 

Offenbach: Jacques Offenbach 

(1819-1880) var tysk-fransk jødisk 

komponist og cellist, og en af ope-

rettens pionerer. Han var en popu-

lær komponist, som skrev meget 

dansemusik i can can-stil, men han 

er bedst kendt for sin operette 

”Orfeus i underverdenen” og for 

operaen ”Hoffmanns Eventyr”. 

 

Orkestrion: Stort mekanisk musikinstrument, 

som var udbredt i 1800-tallet og i begyndelsen af 

1900-tallet. Orkestrioner krævede tit, at man ind-

kastede mønter før de spillede og et pibeværk og 

evt. slagtøj blev aktiveret af stiftvalser eller perfo-

rerede papirkort. Orkestrioner blev bl.a. brugt 

som erstatning for ensembler på danserestauran-

ter indtil ca. 1920. 

 

Pankow: Bydel i Berlin, der blev dannet i 2001 

ved at sammenlægge de tidligere bydele Prenz-

lauer Berg og Weissensee. Området var fra 1945 

til 1960 hjemsted for mange medlemmer af den 

østtyske regering. Vestlige forfattere refererede 

ofte til Pankow, som et synonym for det østtyske 

regime. 

 

Pianola: Et klaver, der kan spille selv, enten ved 

hjælp af en pianoforsats, som anslår tangenterne 

mekanisk, eller ved hjælp af indbygget mekanik. 

Tangenterne aktiveres, ved at luftstrømme passe-

rer perforerede papirruller (pianoruller). Pianolaer 

var mest populære i den første del af 1900-tallet, 

omtrent på samme tid som fonografen. 

 

Polyfon: Et af de første apparater til at reprodu-

cere lyd. Polyfoner afspiller store, hullede metal-

plader og lyder næsten som forvoksede spilledå-

ser. De var især populære fra 1890 til og med 

Første Verdenskrig. 

 

 

 Nipper, His Master’s Voice 

Jacques Offenbach 

Begreber, personer og steder i ”Jeg er min egen kone” 
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Porla Brunn: Lille by i det sydvestlige Sverige, 

som navnlig er blevet berømt for sit kildevand. 

 

Henny Porten: (1890-1960) 

Én af Tysklands første egentlige 

stumfilmstjerner, men relativt 

ukendt uden for Tyskland. Hun 

var danske Asta Nielsens stør-

ste rival. De indspillede kun en 

film sammen I.N.R.I., hvori Por-

ten spillede Jomfru Maria og 

Asta Nielsen spillede Maria 

Magdalene. Henny Porten blev 

blacklistet af nazisterne, fordi 

hun nægtede at lade sig skille fra 

sin jødiske mand. 

 

Regulator: I et ur er en regulator den anordning, 

der anvendes til at justere dets præcision. 

 

Sachsenhausen: Tysk koncentrationslejr, som 

var i drift fra 1936 til 1945. Den lå ved Oranien-

burg nord for Berlin. At lejren lå så tæt ved Berlin 

gjorde den egnet som uddannelsessted for SS. 

Den var beregnet til knap 6000 fanger, men i alt 

200.000 fanger menes at have været anbragt i 

Sachsenhausen mellem 1936 og 1945, hvoraf 

100.000 døde af udmattelse, sygdom og underer-

næring. 1945-50 blev Sachsenhausen anvendt 

som sovjetisk speciallejr. 

 

Sadomasochisme: Begreb, som betegner sek-

suel orientering eller praksis, der involverer for-

skellige former for dominans og underkastelse. 

Udtrykket er fremkommet ved en sammentræk-

ning af ordene sadisme og masochisme. En sa-

dist oplever lyst og ophidselse ved at påføre an-

dre (frivillig) smerte, mens en masochist har det 

omvendt: En masochist bliver ophidset af at blive 

bundet, slået eller 

domineret. Når 

udøverne kalder 

sig sadomasochi-

ster tilkendegiver 

de ikke, om de 

hører til den ene 

eller anden grup-

pe. Sadisten og 

masochisten er nødvendige og ideelle seksual-

partnere for hinanden, idet de har modsatte roller, 

som ikke kan realiseres uden den anden parts 

medvirken. En del sadomasochister kan fungere i 

begge roller. 

 

Schwarzwald: ("Den sorte 

skov") Bjerg- og skovområ-

de i det sydvestlige Tysk-

land. Schwarzwald er kendt 

som kukurenes hjemsted og 

er i øvrigt et yndet turistom-

råde, der især tiltrækker ty-

ske og hollandske turister. 

 

 

Solingen: By i den tyske delstat Nordrhein-

Westfalen ca. 20 km øst for Düsseldorf. Byen er 

kendt for fremstilling af knive og sakse. Den blev 

berygtet i 1993, da en tyrkisk familie blev udsat 

for et brandattentat, som nynazistiske gernings-

mænd formodentlig stod bag. Fem kvinder og 

børn mistede livet ved branden.  

 

John Philip Sousa: (1854-

1932) Amerikansk komponist 

og korpsdirigent, som især er 

kendt for sine militære marcher. 

Han skrev over 100 marcher i 

løbet af sin karriere, deriblandt 

"Stars and Stripes Forever".  

 

 

SS: (forkortelse af det tyske ”Schutzstaffel”, som 

betyder ”beskyttelsesgruppe”) Nazistisk elite-

korps, der beskyttede Hitler og ledelsen i nazist-

partiet. SS blev dannet i 1925 og var under ledel-

se af Heinrich Himmler fra 1929. Fra 1933 be-

gyndte SS-organisationerne at trænge ind i det 

statslige politi- og sikkerhedsapparat, hvilket gav 

dem en halvstatslig karakter. Igennem Anden 

Verdenskrig var SS-enhederne uløseligt forbun-

det med holocaust og driften af koncentrations- 

og udryddelseslejrene.  

 

 

 

 

Henny Porten 
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Triberg i Schwarzwald 



 Jeg er min egen kone 

18  

Stasi: Almindelig brugt navn for DDRs hemme-

lige politi, en kortere form af Staatssi-

cherheit (statssikkerhed). Stasi 

var et vidt forgrenet sikkerheds-

apparat, som via overvågning af 

DDRs borgere samt spionage 

mod Vesttyskland og andre 

vestlige lande forsøgte at sikre 

det kommunistiske partis magt. 

Med DDRs åbning til Vesttyskland 

fra 1970'erne voksede Stasi i omfang 

og beskæftigede til sidst godt 100.000 

fuldtidsansatte og mindst 200.000 informan-

ter, og det menes at have indsamlet informationer 

om mindst hver tredje østtyske borger.  

 

Strauss: Østrigsk komponistfamilie. Johann 

Strauss den ældre (1804-1849) bidrog især til at 

gøre valsen populær. Han for-

bød direkte sine børn at gøre 

karriere inden for musik, men 

tre af hans sønner, Johann, 

den yngre, Josef og Eduard 

blev dog ligeledes komponi-

ster. Johann, den yngre 

(1825-1899) blev det mest 

berømte medlem af den musi-

kalske familie, og fik tilnavnet 

"Valsekongen". Blandt hans 

mest berømte kompositioner er "An Der Schönen 

Blauen Donau" og operetten ”Flagermusen”. 

 

Symfonium: Et af de første musikmekaniske in-

strumenter, hvormed en skive, der indeholdt mu-

sikalske informationer kunne afspilles. Første 

symfonium blev produceret i 1886. 

 

Terre Haute: Amerikansk by i staten Indiana. 

Byen er blevet kaldt ”Amerikas skillevej”, fordi 

den er placeret i skæringspunktet mellem de to 

store veje: The National Road og US 41. Terre 

Haute ligger ca. 124 km sydvest for Indianapolis. 

 

Tegel: Distrikt i Reinickendorf i Berlin. Berlins 

hovedlufthavn ligger i Tegel, men derudover fin-

des både boligarealer og industri. Fra 1930 til 

1934 lå der et militært øvelsesområde i Tegel, 

hvor man eksperimenterede med raketter drevet 

af flydende brændstof. Fængslet i Tegel er Tysk-

lands største med omkring 1.600 indsatte. Til 

sammenligning har Danmarks største fængsel, 

Nyborg Fængsel, plads til 331 indsatte.  

 

Victrola: Et nyere fonografmærke, som blev 

markedsført første gang i 

1906. Victrolafonografens 

tragt, som forstærkede ly-

den, blev af æstetiske årsa-

ger gemt af vejen i et træ-

kabinet. Det var ønsket at 

lave en fonograf, som min-

dede om et møbel. Victro-

laen blev den mest populæ-

re hjemmefonograf, og 

solgtes i stort antal frem til 

udgangen af 1920'erne.  

 

Weissensee: 

(Weißensee) er et område i 

bydelen Pankow i Berlin, Tyskland. Området er 

opkaldt efter den lille sø Weisser See. 

 

Westminsterur: Et kompakt ur, som ofte har 

romertal på urskiven. Uret har fået navn efter 

klokkespillet i Palace of Westminster og angiver 

timeslag med samme melodi. 

 

Wilhelm II: (1859-1941) Den sidste tyske kejser 

og den sidste konge af Preussen. Fri-

edrich Wilhelm Albert Victor blev født 

som prins af Preussen. Han var søn 

af Frederik 3. og den engelske Dron-

ning Victorias datter, der ligeledes 

hed Victoria. Wilhelm II var kejser fra 

1888-1918. Han abdicerede efter ne-

derlaget i Første Verdenskrig og flyg-

tede til Holland, hvor han døde i 1941.  

 

Østpreussen: Indtil 1945 en 

tysk provins beliggende mellem floderne Weich-

sel og Memel. Hovedstaden var Königsberg. Øst-

preussen fungerede som Tysklands kornkammer. 

Området havde en stor landbrugsproduktion, der 

især havde afsætning i de tæt befolkede områder 

i det vestlige Tyskland. 

Johann Strauss, den yngre 

Kejser Wilhelm II 

Begreber, personer og steder i ”Jeg er min egen kone” 

Dette foto fra 1907, viser  
den berømte alt Ernestine 

Schumann-Heink stående ved 
en Victor Victrola XVI 

Stasis våben-
skjold 



 Jeg er min egen kone 

19  

Her får du mere at vide: 
 

Websteder: 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/I_Am_My_Own_Wife - Wikipedia om ”I Am My Own Wife”. 

 
 

 

 
http://www.gruenderzeitmuseum-mahlsdorf.de/ - Gründerzeitmuseets hjemmeside. 

 

https://natmus.dk/museer-og-slotte/frihedsmuseet/ - Frihedsmuseet - Gå under jorden i 
besættelsestidens Danmark. 
 
 

https://lgbtungdom.dk/ - LGBT+ Ungdom er en politisk, rådgivende og social afdeling un-
der LGBT+ Danmark for unge under 25 år. 

 
http://www.transviden.dk/ - Vidensbank med den største samlede mængde informationer i 
Danmark om kønsidentitet, transvestisme og transseksualisme. 

 

 
 

 

Film: 

”Disclosure” - Amerikansk dokumentar fra 2020, som stiller skarpt på transkønnedes histo-

rie på film og tv. ”Jo mere skeptisk man er, jo klogere vil man nok blive”, skrev Informations 

anmelder Rasmus Elmelund. Filmen kan ses på Netflix. 

”De andres liv” (”Das Leben der Anderen”) - Prisbelønnet tysk film fra 2006, som skildrer 
en Stasi-agents arbejde i DDR i 1980’erne og starten af 90’erne.  

 

”2 minutters stilhed” (”Das schweigende Klassenzimmer”) - tysk film fra 2018. Året er 

1956. I byen Stalinstadt beslutter en gruppe gymnasieelever at holde to minutters stilhed i 

solidaritet med ofrene i Ungarn. Det stille oprør får uanede konsekvenser.  

 

”Ich bin meine eigene Frau” - Dramadokumentarisk film fra 1992 om Charlotte von Mahls-
dorfs liv. Charlotte medvirker selv i filmen. 
 

 

Bøger: 

”Ich bin meine eigene Frau : Ein Leben” - Charlotte von Mahlsdorfs selvbiografi fra 1992. 

Bogen findes også i en engelsk version: ”I Am My Own Woman: The Outlaw Life of Charlot-

te Von Mahlsdorf, Berlin's Most Distinguished Transvestite.” 

 

”I Am My Own Wife” - Doug Wrights skuespil i original version. 
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