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– I want to hold people’s hands. It’s just the reaction. I feel uncomfortable
even though I want to.
– It sounds like one part of you wants to hold hands and one part of
you does not want
– And that’s unexplainable.
– And that’s very normal. Mostly one part wants to do this and one part wants to
do that. And it’s paradoxical. Can you try saying that I want to hold hands and I don’t
want to hold hands?
– I want to hold hands but I don’t want to.
– Can you try to say «and» just as an experiment?
– Oh, I didn’t?
– No, you said «but» and that’s what we normally do.
– I want to hold hands and I don’t want to hold hands … and I don’t want
to touch you at all.
– Does it feel different when you say it?
– Yeah, it makes me feel like I have two different sides.

Kasusbeskrivelse II
-

– Jeg kunne godt tenkt meg større frihet når det gjelder å kunne møte opp i et eller
annet selskap og være pynta, hvis jeg da pynta meg med noe som, det ville jo antagelig
vært noe som var androgynt […]

-

-

– Kunne du gjort det her?
– Jeg kunne gjort det her, men jeg hadde nok hatt trøbbel på t-banen.
– Så du kunne ikke gått på t-banen, men hva med at du har det med deg og så kunne
skifte her?
– Nå har jeg jo ikke kjøpt noen sånne klær da, for jeg har jo tenkt at jeg ikke får
brukt det.
-

– Hvordan er det for deg å sitte her sammen med oss? Er det sånn at du har gått i
disse klærne?
– Det er mange, mange år siden.
– Ja
– Sånn at det er på en måte å hilse på en veldig gammel følelse. Som også er en del
av meg. Og det er nok den androgyne delen […]
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– Hvordan er det for deg akkurat her og nå med oss? Vi sitter jo nå her og ser på
deg. Hvordan er det det føles ut for deg?
– Det føles som at … det føles som en glede. Fordi at jeg har den tryggheten med
dere her. Til å kunne lissom kjenne igjen, kjenne på den, den følelsen da. Eller på de
følelsene. Jeg vet ikke helt hvilke følelser det er. Masse forskjellig

– Jeg blir glad.
– Du blir glad.
– Ja. En ting er bare for jeg at får litt kick av klær og interessante snitt å
se på.
Og fordi du smilte.
– Jeg blir jo kjempeglad av at noen blir glad av dette da

– Det var faktisk også en ting som kom opp i meg da jeg så deg gå i de klærne. Ja,
jeg sitter i en rosa genser i dag … med skjegg.

Drøftelse

– Ja, nei, jeg treffer jo på av og til noen menn som har den stilen her, eller masse
fargerike ting, og jeg blir glad av det […]. Og da skjønner jeg lissom ikke, hvordan kan
folk bli sinte og sure, la seg provosere når folk stikker seg ut.
– Så nå blir du sett også da, Jo.
– Ja, det har jeg blitt hele tiden ellers også da. Denne siden av meg er jo den som

-

sånn A4-fyr. Og da forsvinner det som vi snakket om i begynnelsen, den queer-delen
av meg.
– Og nå har det blitt synlig da.
– Ja, den delen er der. Men jeg kan ikke vise den til hvem som helst, holdt jeg på
å si. Eller jeg har ikke prøvd å vise den. Jeg kan jo gjøre noen valg senere i livet at jeg
viser mer. Og det, det får vi se.
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