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Livet är så härligt nu när koltrasten sjunger och 

syrenerna, akvilejan och vallmon blommar. 

Som transvestit känns det som man blommar 

ut själv när man slipper ytterkläder och kan 

promenera omkring i den sommarlätta klän-

ningen.  

I onsdags var vi, min sambo och jag, en tur till 

Visby. Beth tog mig under armen in till Malm-

grens och sa att nu får jag välja ut en klänning 

som present. Att mina ögon lyste av lycka 

behöver nog ingen tvivla på. 

 

Valborg firade vi ute på en hage i Silte där en 

bonde vi känner hade valborgsmässofirande. 

Där träffade vi en gammal farbror som hade 

växt upp i huset intill vårt. Häromdagen var 

han och hans fru här på fika och vi fick oss 

berättat hur livet var här på fyrtio- och fem-

tiotalet.  Underbart att få ta del av de äldres 

kunskaper och att se hur de gillar att berätta för 

någon som är intresserad. Att jag är sminkad 

och bär kvinnokläder har liksom ingen bety-

delse. 
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Ordföranden har ordet 
Av Tinahåkan Jönsson 

 

 
 

Nu närmar sig den intensivaste och roligaste 

tiden för oss som tycker det är viktigt att syn-

liggöra trans och visa att vi är helt vanliga 

transpersoner allihop. Festivalerna avlöser 

varandra, där lokal- och rikspolitiker trängs för 

att visa att alla människor har samma värde 

och att det är viktigt med mångfald. Många 

politiker har tagit till sig Richard Floridas teo-

rier om den kreativa klassen och att mångfald 

skapar kreativa miljöer, vilket i sin tur ger 

ekonomisk utveckling. Därför är det viktigt att 

vi alla engagerar oss och synliggör oss som 

grupp, syns vi inte så finns vi inte och genom 

att vara synliga ökar vi förståelsen för mång-

fald. Vilket jag själv fått personliga vittnesbör-

der om, min egen chef och flera arbetskolleger 

har sagt att det att jag är öppen transperson på 

arbetet har gjort att deras tolerans och accep-

tans för alla minoriteter har ökat. Det känns bra 

att bidra till detta, att göra avtryck i andras 

medvetande och påverka andra människor på 

ett positivt sätt. 

 

Jag som själv satt i garderoben i över 40 år har 

stor förståelse för att det tar tid att övervinna 

sig själv, att sluta förneka sin personlighet, att 

våga erkänna för sig själv, våga ta ordet trans 

om sig själv i munnen och uttala det först för 

sig själv och sedan för andra.  

Varje steg som jag tog på denna väg utveckla-

de mig som person och synliggjorde strukturer 

som jag inte såg tidigare. Min egen ”komma 

ut” process har gjort mig till en bättre männi-

ska. Men även visat för mig okända talanger 

som jag äger, det har utvecklat mig som män-

niska, i mitt yrkesliv och i relationer till famil-

jen, men även andra människor. Detta vill jag 

att fler ska upptäcka och anamma, hur rikare 

livet blir och hur mycket mer tillfreds med mig 

själv jag blir när jag vågar vara mig själv.  

Under de senaste åren har fokus på våra frågor 

ökat markant, vilket är en allmän trend i Euro-

pa och inte bara något vi kan se här hemma. 

Detta har inte skett av sig själv utan beror till 

stor del på starka personer som arbetat hängi-

vet för att transpersoner ska få samma rättighe-

ter och skyldigheter som alla andra. Detta ska 

vi utnyttja för att öka påverkan på beslutsfatta-

re, men även allmänheten. Vi kommer att an-

stränga oss för att synas i debattartiklar och 

pågående diskussioner i de frågor som berör 

oss. Här håller vi på att ta fram ett hjälpmedel 

som ska fånga upp det som skrivs i våra frågor 

i olika medier, så vi kan reagera och delta i 

debatten. 

Under styrelsens arbetsmöte i januari träffade 

vi vår motsvarighet i Helsingfors och vi blev 

mycket imponerade av deras arbete. De hade 

t.ex. en kurator, vilken är kunnig i transfrågor 

som står till förfogande för bearbetning av 

funderingar och problem. Tack vare Jane Ny-

lund håller vi på att etablera ett fortgående 

samarbete med Finland, vi kommer t.ex. att 

vara representerade med en delegation under 

Helsingfors Pride som börjar den 25 juni och 

vi kommer att få besök från Finland under 

Stockholm Pride. 

Nu till något helt annat, sedan årsmötet har 

styrelsen identifierat flera angelägna medlems-

grupper vilka behöver arbetsgrupper, bl.a. 

transsexuella vilka har en arbetsgrupp som 

Lena Eriksson ansvarar för och medlemsvård 

som drivs under ledning av Sophia Lopez. Två 

viktiga arbetsgrupper har ingen ansvarig och 

det är familjegruppen och FtM, vi i styrelsen 

efterlyser intresserade medlemmar som tycker 

dessa saker är viktiga att driva. Familjen är för 

en transperson den viktigaste resursen, utan 

stöd från familjen (hur den än ser ut), blir det 

mycket svårt att komma vidare i sin process 

mot ökat erkännande av sin egen personlighet. 

FtM tycker jag själv är en mycket eftersatt 

grupp inom FPES, samtidigt som det är svårt 

att som MtF alltid förstå vilka frågor som FtM 

tycker är viktigast att driva. Här efterlyser sty-

relsen personer som vill engagera sig i och 

driva frågor som är viktiga för dessa.  
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Kåseri 
Transtankar tänkta av Hildur de Besche 

 

 

I detta kåseri drar jag mig inte för att i kompakt 

form ta upp tre av våra viktigaste frågor: 

Varför transar vi ? 

Döden? 

Ska vi berätta för våra närmaste? 

Frågan varför vi håller på som vi gör, har 

ställts många gånger, och med många svar men 

inget helt övertygande tycker jag. Jag har ett 

par egna förklaringar som kanske är lika bra 

som de konventionella . 

Om man som jag tror på reinkarnation, (vilket 

en stor del av svenska folket lär göra, men inte 

kyrkan) d.v.s. man föds på nytt efter döden i ny 

skepnad men med samma själ, kanske man 

varit kvinna i ett närmast föregående liv; då är 

det kanske så att jag idag på något sätt kommer 

ihåg och påverkas av detta? Omvänt kan ju då 

hoppas på att i nästa liv födas som kvinna. 

Men det kan ju, i värsta fall, ske i Saudiarabien 

med deras institutionaliserade kvinnoförtryck 

förstås. 

En annan förklaring kunde vara samma som lär 

gälla för homosexuella män d.v.s. att mamman 

i moderlivet inte riktigt ha klarat av att ge fost-

ret rätt hormonmiljö när kvinnoembryot (vi 

börjar ju alla som kvinnor) ska transformeras 

(!) till ett manligt dito. Detta lär gälla för gos-

sar som är yngsta syskon och som fötts av en 

äldre mamma och är statistiskt visat för bögar, 

kanske samma sak gäller för oss? 

Det stämmer då på mig i alla fall- jag föddes 

som lillbror av en 40-årig mamma. 

Eller är det så enkelt att det är en följd av en 

naturlig variation av beteendet hos människan  

Det finns ju många konstigare saker vi håller 

på med, än vårt harmlösa transande? 

 

”Transor dör inte- de försvinner bara” hör-

de jag från en väninna. Det låter hemskt på 

något sätt, att en person som inte har funnits, 

nu försvunnit/dött. Det kan ju vara så att per-

sonen ifråga bara slutat transa, vilket tycks 

vara rätt vanligt vid högre ålder, det finns t.ex. 

väldigt få aktiva i föreningen som var aktiva 

för 20 år sedan. Vad det beror på, vet jag inte, 

det borde egentligen vara lättare att hålla på då, 

eftersom män och kvinnor blir mer lika ju hög-

re ålder de har. 

Sen kan det ju ha varit så att personen ifråga 

har gått bort och att det som fysiskt återstår av 

transan bara är en uppsättning damkläder 

m.m., undanstoppade någonstans. Om transan-

det varit hemligt för de anhöriga kan det för-

stås uppstå förvecklingar vid begravningen om 

transans (okända) HBT-vänner dyker upp.  

Jag upplevde själv ett sådant tillfälle när en 

väninna dog för ett par år sedan, hon hade 

många bekanta inom HBT, vi var drygt 10 

personer som bevistade hennes jordfästning 

och hade med en fin blomsteruppsättning. Se-

dan ute på kyrkbacken dök hennes släktingar 

upp och frågade vad vi var för ena. Eftersom vi 

inte kunde avslöja hennes hemlighet för hennes 

ovetande släktingar blev det en hel del krysta-

de förklaringar och halvlögner. En helt 
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osannolik och grotesk situation som jag upp-

levde det som. 

Frågan om man ska berätta för sina anhöriga, 

vänner etc., är ju svår och ytterst individuell. 

Det enklaste och bekvämaste är väl att svara 

nej. Jag tänkte argumentera lite för ett ja. 

Om man berättar behöver det inte uppstå pro-

blem vid transans frånfälle som jag berättade 

om ovan. Vid samtal med flera väninnor som 

varit öppna och berättat får man intrycket att 

fördelarna vida överstiger nackdelarna. Mycket 

positiv respons och lite negativ. 

Och framförallt slipper man en massa hemlig-

hetsmakeri. 

Jag tänker också på en situation jag upplevde i 

vårt Pridetält för ca 10 år sedan. Vi hade fått 

pengar från en medlems testamente och en 

(ovetande) son dök upp för att prata med oss 

och se vilka vi var. Han hade inte haft någon 

aning om pappans transande och vi förstod att 

han var ledsen för att fadern inte invigt honom 

i sin hemlighet. Så om man inte berättar visar 

det eller upplevs det kanske som en brist på 

förtroende. 

Det är nog så att toleransen i samhället och hos 

folk i allmänhet gått framåt, medan vi i våra 

huvuden är fast i samma föreställningar som 

tidigare! 

De här frågorna är så intressanta att de förstås 

behöver belysas utförligare. Jag eller någon 

annan kanske återkommer här i tidningen? 

 

AFTO 
Av Anne Colt 

 

AFTO hade den 16 april sitt första ordinarie 

möte sedan 2009. De nya medlemmarna Ceci-

lia Dhejne och Therese von Braun hälsades 

välkomna. Ordföranden Maj-Briht Bergström-

Walan deltog via konferenstelefon.  

Vid mötet avhandlades främst vad som när-

mast behöver göras – uppgradera beskrivning-

en av AFTO på hemsidan, uppdatera instruk-

tionen för AFTO samt ta fram en referenslista 

omfattande allt som publicerats genom AFTO. 

I ett senare skede ska detta material göras till-

gängligt via FPES hemsidas öppna del vilket 

bl.a. innebär att några böcker behöver skannas 

in. De nämnda uppdateringarna är en följd av 

dels att FPES breddats till hela transgenderom-

rådet, dels att fokus flyttas från transpersoner-

na själva till omgivningen. 

Vi konstaterade också vid mötet att AFTO inte 

är en stiftelse utan snarast att betrakta som en 

arbetsgrupp inom FPES med egen ekonomi 

och med externa medlemmar. 

Trans Health 
Av Anne Colt 

 

Under konferensen på Linköpings Universitet 

8-10 maj talade Natacha Kennedy bland annat 

om Aspergers Syndrom (AS, som ofta medför 

minskat behov av att behaga omgivningen) och 

den höga andelen transpersoner med denna 

diagnos. I Wikipedia anges förekomst av AS i 

normalbefolkningen vara 2–4 promille, vilket 

betyder att för varje person med AS finns mel-

lan 250 och 500 personer utan AS. Natacha 

förde fram sin tes att den höga andelen AS 

bland transpersoner inte hänger ihop med 

transidentiteten i sig, den stora andelen konsta-

teras ju egentligen finnas bland transpersoner 

som ”kommit ut”. Det skulle i så fall vara lätta-

re att ”komma ut” för de transpersoner som har 

AS. Trollhare Brändemo, transman, bloggare 

och som själv har AS och föreläser om detta, 

höll med om resonemanget vid ett efterföljande 

samtal. Han påstod att det i detta avseende kan 

betraktas som ett funktionshinder att inte ha 

AS. 

Apropå förslagen om det tredje könet - Lars 

Thornberg på DO nämnde vid en session att vi 

i Sverige under 1800-talet och fram till år 1900 

hade en lag om könstillhörighet som innehöll 

tre alternativ – man, kvinna och hermafrodit 

(för barn med oklar könstillhörighet). De sena-

re fick själva välja att registreras som man eller 

kvinna senare i livet.  

Mer om konferensen sid. 19-21. 
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Himmel och helvete - en prästs berättelse om att komma ut. Och komma in. 
Av Åke/Ann-Christine Roxberg 

 

 
Ann-Christine                                                    Foto: Lina Alriksson, Smålandsposten 

 

Vad händer när en man som närmar sig sextio, 

därtill kyrkoherde, utan föregående varning, 

gör allmänt känt att han är transvestit? Vad 

händer när han efter att ha berättat detta kom-

mer klädd som kvinna till jobbet? Vad händer 

med relationerna till hustru och barn, till dem 

han skall vara chef och leda i församlingsarbe-

tet, dem han möter i gudstjänsten, grannarna, 

släkten, vännerna? Och kanske allra viktigast: 

Vad händer inom honom själv? 

 

Jag tänker här försöka berätta något av vad jag 

har upplevt sedan jag "kom ut" för två år se-

dan. Många av er som läser Transinform kän-

ner redan till min bakgrundshistoria. Jag är gift 

sedan snart 40 år, har tre vuxna döttrar och i 

höstas kom William, mitt första barnbarn. Präst 

har jag varit i 34 år och är uppvuxen i en from 

familj i Småland. Att jag ville klä mig som 

tjejerna begrep jag i tidiga år, kanske inte så 

tidigt som andra transpersoner, men så vitt jag 

minns var jag väl 10-12 år. Berättade gjorde 

jag i tidiga tonåren för min mamma som effek-

tivt lade locket på och markerade att detta var 

inget som hon varken kunde eller ville tala om. 

Var snäll och kom ihåg att detta skedde i bör-

jan av 60-talet. HBT var en fullkomligt okänd 

bokstavskombination.  

1973 gifte jag mig. Innan dess hade jag berättat 

för min fästmö vad jag brottades med på insi-

dan, men hon valde ändå att gifta sig med mig.  

För att göra en lång historia mycket kort har 

livet sedan rullat på med arbete, barn, husköp 

och renoveringar och allt som hör till vardagen 

för de flesta. Det jag berättat för min mamma 

och min hustru höll jag inom mig själv. Inga 

gömda kläder på vinden eller liknande. Det var 

nästan uteslutande något som jag kämpade 

med inom mig själv. Någon gång när det blev 

för outhärdligt provade jag något plagg ur 

hustruns garderob, men hon är ett par storlekar 

mindre än jag, så det förstärkte bara känslan av 

att jag var "fel".  

Men det har inte gått en enda dag under alla 

dessa år då jag inte varit djupt medveten om 

mina känslor, som en skugga som ständigt följt 

mig. Genom åren har jag ju läst om transper-

soner i olika tidningsartiklar och sett program 

om detta på TV, något som både lockade och 

skrämde. För mig har det varit viktigast att 

med all kraft försöka skjuta undan tankarna. 

Att på allvar öppna dörren till det innersta 

rummet och möta min längtan var något som 

fyllde mig med skräck. Det kändes som att jag 

då skulle förlora kontrollen totalt, och jag inser 

nu att jag lagt otroligt mycket energi på denna 

kontroll. Det har också fått till följd att jag ofta 

varit på dåligt humör, lättirriterad och ilsken 

och kunnat brusa upp på ett sätt som ibland 

varit skrämmande för omgivningen. Till det 

kan nog också fogas en stor rastlöshet som 

gjort det svårt för mig att koncentrera mig på 
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att t ex läsa böcker med någon större behåll-

ning.  

Men när jag kom ut förändrades väl allt? Jag 

tror att det är mycket vanligt förekommande 

myt att livet för den som kommer ut som HBT-

person med ens blir soligt, fritt och glatt. Så är 

det säkert för en och annan men för det stora 

flertalet av oss är det då som kampen börjar på 

allvar.  

När jag ser tillbaka på de två år som gått, är det 

snubblande nära att beskriva dem som två års 

rent helvete. Det är naturligtvis långt ifrån hela 

sanningen, men faktum är att det periodvis 

varit så svårt känslomässigt att jag mer än en 

gång tänkt tanken att det enklaste vore att av-

sluta livet. Den tanken har tack och lov inte 

varit långlivad och det har för det mesta gått 

bra att jaga den på flykten. Men det är tankar 

som jag aldrig någonsin tänkt tidigare i mitt 

liv, och det var skrämmande. Jag vet numera 

att det enligt gjorda studier finns en förhöjd 

självmordsfrekvens bland dem som kommit ut. 

Min kurator som jag tog kontakt med i början 

av processen har varit ett stort stöd under hela 

resan, liksom några goda vänner. Till dem som 

betytt mycket räknar jag också min yngsta 

dotter som peppat och uppmuntrat mig. 

 

 
Teleborgs kyrka och församlingshem 

 

Min hustru har vetat sedan innan vi gifte oss 

som jag nämnt. Ändå har hon ju inte vetat nå-

got alls eftersom jag hållit detta så inom mig 

själv, och hon har mer än en gång gjort klart att 

hon inte kunde vara min terapeut, vilket ju är 

sant. När jag kom ut var det som för de flesta 

andra i början en otroligt starkt känsla av lätt-

nad, en eufori. För min hustru blev det en 

chock, som knappast blev mindre av att jag 

gjorde klart att jag inte ville vara hemlig med 

detta. Jag visste redan från början att jag skulle 

låta det bli offentligt. Det här har skakat vårt 

äktenskap mer än något annat under våra 

många år tillsammans och vi har båda tänkt 

och sagt flera gånger att det bästa för oss vore 

att gå skilda vägar. Men så har trycket lättat ett 

tag igen, och vi har vandrat vidare tillsam-

mans. Hur framtiden kommer att bli vet där-

emot ingen av oss.  

 

Innan jag klev ut ur garderoben, för att använ-

da gamla slitna uttryck, var det värsta att käm-

pa med mina egna rädslor. Jag var rädd för mig 

själv och vad som uppfyllde mitt tanke- och 

känsloliv. När jag bestämde mig för att inte 

längre vara rädd och klev fram som den jag är 

fick jag möta andras rädslor. Det var ibland 

nästan förlamande. "Du tänker väl inte tala om 

för barnen!?" "Tänker du verkligen gå om-

klädd till jobbet, det skulle jag absolut avråda 

ifrån." "Växjö är en konservativ stad, du kan 

nog inte räkna med så mycket förståelse från 

människor här:" Och så vidare, och så vidare. 

Med facit någorlunda i hand kan jag konstatera 

att i princip alla de farhågor som andra haft om 

vad som skulle hända, vad jag skulle möta, hur 

folk skulle reagera etc. har kommit på skam. 

Ytterst få har reagerat negativt, desto fler har 

gett positiva kommentarer. Sedan finns det ju 

en stor grupp som har förblivit tyst. Men det 

bekymrar mig faktiskt inte så mycket. Svårast 

har varit de få, men dock negativa kommenta-

rer jag fått från andra troende kristna som velat 

tala mig tillrätta. Människor som med starkt nit 

har velat tala om för mig att jag gått andligen 

vilse, att om jag bara rättade mig efter bibeln 

(vad det nu innebär?), bad mera, o.s.v. så skul-

le jag inte behöva ha det som jag har det. Un-

derförstått att transvestism är något så negativt 

och hemskt att det måste man vilja bli fri från. 

Det är märkligt hur sårbar man är. Även om 

hundra personer, bland dem många varmt tro-

ende, ger mig sitt uttalade stöd, räcker det med 

en negativ kommentar för att man ska bli skad-

skjuten. Det har varit många nätter och ibland 

dagar med oroligt grubbel. Jag rekommenderar 

starkt att den HBT-person som är troende och 

tänker sig komma ut, ser till att skaffa sig en 

god andlig vägledare som kan ge hjälp och råd 

när angreppen kommer.  

 

Är jag egentligen riktigt klok? Jag riskerar ju 

familj, vänner, karriär (ja, den är i alla fall 

över, men ändå)? Det påstås att man alltid har 

ett val och att man är ansvarig för sina hand-

lingar och det är sant. Jag är ansvarig för mitt 

liv och de beslut jag tar. För mig har det varit 

tydligt att den väg jag valt var den enda möjli-

ga, vad det än skulle komma att kosta. Man 

kommer till en punkt i livet där det helt enkelt 

inte går att göra på annat sätt därför att livet 

och ens eget jag till slut kommer ikapp. Vi har 
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ansvar för varandra, det är sant. Vi kan inte 

alltid leva som vi vill utan att ta någon hänsyn 

till omgivningen. För egen del har jag tagit 

hänsyn till allt och alla under nästan hela mitt 

liv på den här punkten. Men det är viktigt att 

inse att varje människa också har ett ansvar 

gentemot sig själv och det liv man fått. Det 

finns ingen dyrbarare gåva än livet, och det är 

oändligt viktigt för varje människa leva, verk-

ligen leva i enlighet med den man är. Det ger 

mig ingen som helst rätt att trampa på andra, 

bara för att jag skall få leva som jag vill. Men 

jag måste ta mig i akt så jag inte själv blir ned-

trampad.  

 

Häromdagen hade vi möte med lokalavdel-

ningen för FPES i Växjö. Just den här kvällen 

var vi inte så många, bara fyra stycken. Men vi 

har sedan i höstas flyttat ut ur RFSLs lokaler 

och möts nu på populära, men lugna, Bishops 

Arms. Vi är där som vilka andra kroggäster 

som helst och det är inga som helst problem 

med det. Jag hade snott som en blå för att hin-

na hem från jobbet för att byta om. Ännu en 

dag när jag hela tiden har fått göra avkall på 

mig själv för att inte andra ev. skulle ta illa vid 

sig. Jag talade med mina vänner om detta un-

der kvällen. När jag gick hem bestämde jag 

mig för att nu får det vara nog med överdrivna 

hänsynstaganden. Så på morgonen därpå var 

det upp med tuppen för att komma i ordning. 

Klockan åtta skulle jag ha möte med kyrkans 

redaktionsgrupp, kl 9.30 skulle jag delta i ett 

s.k. konvent för 40-talet präster och diakoner, 

kl 12 skulle jag äta lunch med chefen för regi-

onteatern, resten av eftermiddagen möten med 

olika medarbetare. Ytterst få av dem jag skulle 

möta hade sett mig omklädd, även om alla 

visste om mig och min historia. Hustrun sa till 

mig att jag verkligen borde tänka mig för, detta 

kunde nog inte gå väl. Men jag var sminkad, 

klädd och klar och insåg att jag inte längre 

kunde låta andras rädslor vara avgörande för 

mina val. Så jag gick. Redaktionsmötet gick 

utan problem. När jag kom till konventet 

trängde sig domprosten Thomas fram till mig, 

gav mig en rejäl kram och sa: Roligt att äntli-

gen få se dig så här! Kontraktprosten sa att hon 

hade räknat med att jag skulle komma som 

Ann-Christine. Flera deltagare uttryckte detta 

"äntligen".  

Jag fick ännu ett bevis på att det inte är hos den 

breda allmänheten som motståndet och räds-

lorna finns, utan mest i min egen skalle och 

ibland också hos de allra närmastes. 

Min slutsats efter två år i det s.k. fria är att 

anhöriga är nyckelpersoner för den HBT-

person som vill komma ut. Man behöver per-

soner som står en nära som backar upp, upp-

muntrar och stöder för att kunna hantera de 

rädslor man själv fortfarande bär. Jag tänker 

ibland att det viktigaste FPES kan göra för 

föreningens medlemmar (och de som ännu inte 

våga bli medlemmar) är att satsa rejält på ett 

fungerande anhörigstöd.  Den anhörige måste 

ha någon att tala med som förstår den speciella 

situationen och allt vad den kan föra med sig. 

Det behövs någon att tala med där den anhöri-

ge också kan få berätta om sina egna ibland 

negativa känslor, de rädslor man bär. Liksom 

det faktum att en anhörig ofta känner sig helt 

bortglömd. Det enda och den ende som betyder 

något är han eller hon som kommit ut och som 

är totalt uppfylld av sin egen resa. Ofta så upp-

fylld att man inte kan tala om någon eller nå-

gonting annat än just detta.  

 

Jag kan ju med relativ lätthet se att de mina 

under lång tid fått utstå mycket och att deras 

liv och känslor inte uppfattats som på långt när 

lika viktiga som mitt liv. Men den som kommit 

ut kan inte vara anhörighjälpare. Man mäktar 

helt enkelt inte med att både härbärgera sina 

egna känslor och den närståendes. Och därför 

behöver den anhörige kraftfull hjälp. Får 

han/hon det, kommer det i förlängningen att 

innebära oändligt mycket gott också för den 

som kommit ut.  

 

Trots alla kval, alla oändligt jobbiga känslo-

stormar, konflikter inom familjen, rädslor för 

vad andra ska tycka, och så vidare, vill jag 

poängtera att det är värt alltsammans för för-

månen att ändå få leva sitt liv. Jag vet inte vart 

den här resan kommer att föra mig, men jag är 

oändligt glad att jag fått modet att äntligen 

påbörja den. Ska jag drista mig till att samman-

fatta mina intryck så här långt så vill jag göra 

det med dessa ord: Bara om du tar dig själv 

och ditt liv på allvar kan du förvänta dig att 

andra ska göra det. Eller annorlunda uttryckt: 

Respektera dig själv, och du kommer att möta 

respekt.  

 

Om du, trots denna långa utläggning ändå vill 

läsa mer om och av mig är du välkommen till 

min blogg: akeroxberg.com  Du får gärna ta 

kontakt med mig via mail ake@roxberg.se 

eller ringa: 0727-446083.  

  

http://akeroxberg.com/
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Trivsam Båstadsträff i herrgårdsmiljö 
Av Jane Jansson 

 

 
Glada Båstadsväninnor: Christina Kieri, miss Båstad Lena Eriksson, Angelica Löwdin, Jane Jansson. Foto Jane 

 

 

Den 34:e Båstadsträffen sedan starten 1997 

hölls i början av maj. För första gången var den 

förlagd till Hemmeslövs herrgård, en charmig 

byggnad med anor sedan flera hundra år. 

 

Det visade sig vara en lyckad lokalisering även 

om standarden på rummen bara var något bätt-

re än det gamla Riviera och inte nådde upp till 

Enehalls nivå. Huvudbyggnaden med dess 

annex var trivsamma, och maten fräsch. Det 

längre avståndet in till Båstad var egentligen 

inget problem eftersom många kommer med 

bil, och efter lördagsdiscot på Pepes Bodega 

gick det bra att ta taxi tillbaka till herrgården. 

 

12 nya medlemmar 

Upplägget att FPES sponsrar medlemskap i 

Båstadsträffen för dem som redan var eller 

valde att bli medlemmar i FPES för den nume-

ra sänkta medlemsavgiften, gjorde att ett dus-

sin nya valde att gå med i FPES för 200 kronor 

i stället för att betala samma belopp bara till 

Båstadsträffen. Därmed fick vår förening 12 

nya och i några fall nygamla medlemmar, var-

av några var norska, några danska, och några 

unga. 

 

Det var en viss föryngring över huvud taget 

bland deltagarna denna gång. Många hade bara 

varit med någon eller några gånger tidigare. 

Dock saknades många äldre väninnor. 

 

– Jag vet inte vad det beror på. Men kanske har 

de som varit med länge inte samma behov av 

att åka till Båstad. Dessutom var höstträffen en 

nostalgiträff eftersom det var sista gången på 

Riviera och många som varit med länge kom 

då, och de valde sedan tydligen att avstå från 

vårträffen, tror Lena Eriksson, huvudarrangör 

av Båstadsträffen.  

 

Fler transsexuella 

Antalet deltagare var nästan lika högt, 53 mot 

54 i höstas. Förutom föryngringen är trenden 

att fler transsexuella kommer nu. Dels finns 

några nya deltagare, del har fler har kommit ut 

som transsexuella de senaste åren. Kanske är 

det så att vi förut bara trodde att FPES var en 

förening enbart för transvestiter, medan verk-
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ligheten var en annan. En annan sak är att jag 

tyvärr bara såg MtF:are denna gång, men det är 

så det är, vi har ännu inte så många transmän i 

föreningen.  

 

Oavsett hur man definierar sig - om man nu 

alls gör det - så var arrangemangen av intresse 

för alla.  Samarbetet med externa parter är 

brett. Som vanligt fanns där Sabina som hjälpte 

till med make och naglar och sålde sina pro-

dukter. I år var även Carl M Lundh på plats 

med en massa frisyrer och även smink. Mycket 

uppskattat.  

 

Butiken Rutigt och Randigt i Båstad var med 

på Hemmeslövs herrgård och sålde begagnade 

kläder. Butikens kläder var också med på mo-

devisningen som i år inte genomfördes på Pe-

pes bodega utan på herrgården av några av 

våra medlemmar, jättekul! 

 

 
Angelica Löwdin, en av mannekängerna i modevis-

ningen.                                  Foto: Roos Svensson. 

 

Bland de externa samarbetsparterna fanns fri-

lansfotografen Isabelle från Helsingborg som 

ställde upp sin studio och tog fina bilder på 

deltagare. 

 

En av de mest uppskattade externerna var Jar-

del de Sousa, dansare som driver High heel 

school där han hjälper kvinnor och transor att 

lära sig att gå i höga klackar med feminin ele-

gans. FPES sponsrade så det var gratis att del-

ta. Han var också för något år sedan med på 

HBTQ-festivalen, då sponsrad av Göteborgs 

stad. FPES Stockholmsavdelning ordnar regel-

bundet kurser med Jardel de Sousa.   

 

Båstadsveckan pågick tisdag den 1 maj till 

söndag den 6 maj.  Bland arrangemangen fanns 

utflykter till Halmstad för shopping och mu-

seibesök, shopping i Väla centrum, golf och 

boule, middag på Malens krog, vinkurs med 

Julia samt bankett både fredag och lördag.  

 

På lördagen ledde Båstadsträffens kassör Lena 

Eriksson ett medlemsmöte. På lördagen ledde 

danska Jane en omröstning om titeln miss Bå-

stad. Det ska vara en person som gjort något 

betydande för Båstadsträffen och naturligt nog 

gick utmärkelsen i år till Lena Eriksson, som 

håller i alla de trådar som två gånger om året 

blir just en Båstadsträff, grattis! 

 

Hon fick i år överta vandringsutmärkelsen, en 

tiara, från förra årets pristagare danska Jane. 

Miss Båstad är en gammal tradition som låg i 

träda några år tills den åter togs upp i fjol.   

 

En annan utnämning är den till hedersmedlem i 

Båstadsträffen. Årets hedersmedlem blev Sa-

bina som deltagit i många träffar och hjälpt 

många transor med sin skicklighet i makeup. 

Hon driver annars sin makebutik Zabella för 

transpersoner, på nätet och i Borås - se 

www.zabella.se. 

 

Lugnt umgänge 

 

 
Glada vänner vid middagen . Foto: Christina Kieri. 

 

Sammanfattningsvis var årets Båstadsträff som 

den ska vara, en trevlig tillställning präglad av 

nöje och avspänt umgänge, utan hetsiga debat-

ter. Men jo, det fördes också ett seriöst samtal i 

lugn ton. Det var Angelica Löwdin som bjudit 

in till seminarium under rubriken "Hur farlig är 

omgivningen?". Ett tema med flera bottnar – 

både inombords och i omvärlden. 

 

Nästa Båstadsträff blir även den på Hemmes-

lövs herrgård, den 28 augusti till 2 september. 

Läs mer på www.bastadstraffen.se. 

 

Jane Jansson 
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Costa Rica 
 

Förord 

FPES Årsmöte hölls i mars i Växjö. Före mötet höll prästparet Hedqvist ett uppskattat föredrag om 

deras humanitära arbete i Costa Rica. Transinforms läsare har nu möjlighet att ta del av deras 

erfarenheter.  / Liza Olsson 

 

 
Prästparet Magnus och Katarina Hedqvist                                                                          Foto Jane Jansson 

 

Transfobi går att bota!  
 

Hur kan det bli att man i en kyrka formulerar 

sig på det viset? En kyrka med vilken Svenska 

kyrkan år 2010 skrev under ett unikt 

samarbetsavtal? 

En liten, fattig kyrka i en del av världen som är 

synnerligen transfob och homofob, närmare 

bestämt Costa Rica i Latinamerika? 

 

Det var inte en slump och inte någon tillfällig 

regnbågsnyck att man i Costaricanska 

lutherska kyrkan, ILCO (Iglesia luterana 

costarricense) kom till en punkt då man lät 

trycka upp och dela ut klisterdekaler med den 

här texten. Istället var det uttryck för en längre 

resa som den här kyrkan varit med om och 

alltjämt var mitt uppe i. Ungefär som vi alla 

måste göra våra resor, utan att alltid veta vart 

de kommer att föra oss.  

 

I den här lilla lutherska kyrkan i Central-

amerika, hade vi fram till sommaren 2011 fått 

förmånen att verka som präster under nära sju 

år, utsända av Svenska kyrkan. Och trots att 

det är snart ett år sedan vi återvände till 

Sverige när den här artikeln skrivs, så finns 

känslan där fortfarande av att både vara 

hemma, men ändå inte. Att både höra till, och 

ändå känna sig främmande. Att vara 

annorlunda bland sina egna. Åren i 

Centralamerika har satt djupa spår i oss: Vem 

är jag? Vilken är min plats i den här världen? 

Vilken är just min uppgift? 

 

När det gäller den pyttelilla kyrka som vi hade 

skickats ut till, så har den i alla fall haft som 

sin grundläggande självförståelse sedan den 

grundades i slutet av 1980-talet: Att vara en 

kyrka för och tillsammans med samhällets 

marginaliserade, och att i situationer av 

diskriminering och socialt utanförskap utgöra 
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en kritisk och alternativ röst till det politiska 

och religiösa etablissemanget.  

Man kan t.o.m. säga att ILCO ser det som sitt 

enda existensberättigande detta att med 

evangeliet som grund verka för ett rättvisare 

och öppnare samhälle där alla får plats och får 

sin värdighet och sina rättigheter respekterade.  

 

En sådan tydlig social och politisk tolkning av 

kristen tro kallas ibland för befrielseteologi, 

och det är en teologisk strömning som till stor 

del växte fram i Latinamerika under 60- och 

70-talet, främst inom den romersk-katolska 

kyrkan. Men i Costa Rica kom det alltså så 

småningom att bli den lutherska kyrkan som i 

hög grad genomsyrades av detta sätt att förstå 

kyrka och tro på. Att vinna över medlemmar 

till just en luthersk tro har däremot aldrig varit 

något självändamål för ILCO.  

Utan istället detta att med alla goda krafter 

samverka för att göra världen mer mänsklig. 

Samarbetsrelationen med ILCO kan bl.a. tjäna 

som en spegel för Svenska kyrkan och för oss i 

Sverige: Hur kan tro och kyrka utgöra en 

befriande kraft här? En källa till förändring?  

 

Det föll sig så att sommaren 2005, när vi bara 

varit i landet några månader, hade kyrkan sitt 

halvårsmöte. Där tog man beslutet att påbörja 

ett hiv-arbete, eftersom man såg att det här 

fanns ett akut behov, och det var dessutom 

ingen annan kyrka i landet som ville ge sig in 

på det området. Till alla kyrkans anställda och 

frivilliga som var med på halvårsmötet ställdes 

frågan vilka som kunde tänka sig att ingå i en 

första liten arbetsgrupp. Ingen räckte upp 

handen. Bara Katarina och jag. 

 

Säkert var det mycket lättare att komma som 

utlänning och svensk utan så mycket att riskera 

socialt, än det skulle varit för en costaricansk 

kollega att i den här romersk-katolska kulturen 

bli offentligt förknippad med hiv och 

sexualitet. För medan hiv är ett virus som 

överförs ganska trögt, så är stigma oerhört 

smittsamt. Att över huvud taget komma i 

närheten av en företeelse eller ett område som 

allmänt betraktas tabu, innebär en stor risk. Att 

det är på det viset är något vi människor får 

lära oss utan att någon någonsin säger det till 

oss. Det är kunskap som bara tycks finnas där, 

men som vi ofta tillägnat oss genom 

smärtsamma erfarenheter: "Håll dig till 

gruppen och undvik det som gruppen undviker, 

annars är du snart själv på väg ut."  

I en kultur där det mesta som rör sexualitet 

fortfarande är förknippat med synd, blir också 

angränsande teman laddade. Det blev dock en 

centralamerikansk kollega som också fick på 

sitt bord att ingå i gruppen under den första 

tiden. 

 

Den resa som kyrkan nu gav sig ut på, och som 

man inte riktigt visste vart den skulle leda, 

innebar i första hand en process av lärande. 

Den enda egentliga utgångspunkten var att som 

kyrka handlade vårt eventuella bidrag om 

inklusivitet. Att försöka lyfta fram och gestalta 

den inkluderande dimensionen i det kristna 

budskapet. 

Något som tidigt stod klart var också att det 

inte bara gick att jobba med hiv utan att även 

beröra HBT. Garderoberna, diskrimineringen 

och stigmatiseringen var så besläktade och 

hade så mycket med varandra att göra. 

 

Vi tre som till en början utgjorde den lilla 

arbetsgruppen fick framför allt börja åka runt 

till ett antal olika organisationer och 

sammanhang där man hade mer kunskap och 

erfarenhet än vad vi själva hade, av hiv eller av 

att vara HBT-person i Costa Rica. Något som 

både de hiv-positiva och de HBT-personer vi 

träffade återkom till var hur plågsamt och 

tröttande det är att bära på sin hemlighet, och 

hur man ändå till varje pris försöker göra det: 

”Antingen säger jag inte hur det är, eller så är 

jag inte längre välkommen i min egen familj, 

kanske inte heller bland mina vänner, och 

antagligen inte på jobbet."  

Och smärtan när det inte längre går att dölja: 

Tvingas märka hur det som handlar om mig 

också får mina närmaste att fara illa. Föräldrar, 

partner... Kanske se hur barnen blir av med 

möjligheter till skolgång, till kompisar...  

 

En dag ordnar vi en workshop om hiv och tro 

för kyrkans eget folk. Dit är Luis Leiva 

inbjuden för att hålla i ett pass. Han är då 

ledare för den största organisationen för hiv-

positiva i landet, ASOVIHSIDA. Men när vi 

väntar att han skall börja tala om hiv, säger han 

istället: "Jag vill inleda med att läsa Bibeln 

tillsammans med er." Och så börjar Luis läsa 

ur Johannesevangeliets femte kapitel, där Jesus 

möter en man som är förlamad: 

 

Sedan inföll en av judarnas högtider, och Jesus 

gick upp till Jerusalem. Vid fårdammen i 

Jerusalem finns ett bad med det hebreiska 
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namnet Betesda. Det har fem pelargångar, och 

i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och 

lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i 

trettioåtta år. Då Jesus såg honom ligga där 

och fick veta att han varit sjuk länge frågade 

han honom: ”Vill du bli frisk?” Den sjuke 

svarade: ”Herre, jag har ingen som kan hjälpa 

mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. 

Medan jag försöker ta mig dit hinner någon 

annan ner före mig.” Jesus sade till honom: 

”Stig upp, ta din bädd och gå.” Genast blev 

mannen frisk och tog sin bädd och gick. 

 

Sedan fortsätter Luis: "Som kyrka identifierar 

ni er kanske med Jesus i den här berättelsen. Ni 

tänker kanske att precis som Jesus här närmar 

sig en sjuk, så sträcker ni ut handen till en 

grupp i samhället som bär på ett lidande 

orsakat av ett virus. Men den Jesus som jag har 

lärt känna identifierar sig med de svagaste. 

Han säger att det är bland dem vi möter 

honom. Tänk om det är såhär istället att det är 

ni som kyrka som ligger där förlamade och har 

gjort så i många år. Och det är genom oss hiv-

positiva som Jesus kommer fram till er och 

frågar: "Vill du bli frisk?" 

För det är faktiskt så, att det är din sjukdom 

som orsakar mitt lidande. Det är dina 

fördomar, dina rädslor och ditt sätt att 

särbehandla mig, som är min svåraste plåga. 

Så, nu ställer jag frågan till er: Vill du bli 

frisk?" 

 

Det blir alldeles tyst. Visst har Luis rätt. Fram 

till den här punkten så har vi som kyrka i 

någon mening bilden av oss själva som den 

som sträcker ut en barmhärtighetens hand till 

en lidande stackare. Men, genom hur Luis 

sätter fingret just på vår egen attityd och vår 

bild av oss själva i förhållande till den andre, 

så börjar en sorts omvändelse också av själva 

inklusions-arbetet och i förlängningen efter 

hand av hela kyrkan. 

 

Det som kom att kallas inklusions-arbetet 

fortsatte och växte sig så sakteliga allt starkare. 

Så småningom kände vi behovet av en 

gudstjänstgemenskap, som tydligare hade 

inklusiviteten som sin bärande princip. Så 

föddes Inklusiva mässan, som efter hand kom 

att bli en egen församling inom lutherska 

kyrkan. 

Efter något år ordnade kyrkan en workshop om 

diskriminering utifrån sexuell orientering. När 

aktiviteten pågått en stund kommer en person i 

solglasögon vandrande över gräsmattan till 

lokalen där vi är samlade. Det visar sig vara 

Alexa. Det första hon säger när hon kommer 

fram är: "Vad gör ni med sådana som mig?" 

 

 
Alexa                      Foto: Magnus Hedqvist 

 

Alexa är vad som i Costa rica kallas en 

transgenderperson. Sedan hon som liten 

började se människor som kvinnor och män, 

har hon känt att hon är kvinna. Fastän hennes 

kropp och hennes omgivning sade något annat. 

Så, under hela sin uppväxt gick hon under ett 

mansnamn och behandlades som pojke. Det 

var inte förrän hon var i 35-årsåldern och 

båda hennes föräldrar var döda, som hon såg 

det möjligt att träda fram för världen som 

Alexa, den hon inuti alltid känt sig som. 

 

Det visar sig att Alexa är fotbollsintresserad, 

och i det fortsatta samtalet liknar hon livet vid 

en match. Hon säger: ”Flera kyrkor har 

välkomnat mig in på läktaren för att se på 

matchen. Ifall jag bara rättar till det ena och det 

andra, och blir man igen. ”Men," säger hon, 

"jag vill inte bara titta på. Jag vill vara med och 

spela. Och jag vill vara med och bestämma 

reglerna." 

 

Trots att Alexa lever i samhällets absoluta 

utkant och hör till de mest föraktade, så är hon 

ändå inte en kuvad person. Tvärtom är hon en 

kvinna som är väl medveten om vilka 

rättigheter hon nekas, och som inte drar sig för 

att kämpa för att få dem respekterade. I det 

fortfarande ruralt präglade macho-samhället 

Costa Rica är det kanske än mer provocerande 
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än i en del andra länder med ”en man som 

avstår sin manlighet och väljer att bli kvinna.” 

Att frånsäga sig de uppenbara privilegier det 

innebär att vara man, därför att något annat är 

viktigare eller kanske helt enkelt är 

nödvändigt, för att inte gå under. 

 

Men liksom den lutherska kyrkan inte bara 

med öppna armar tar emot den gryende 

församlingsgemenskapen runt Inklusiva 

mässan som till råga på allt håller till i 

huvudkontorets lokaler och har en 

regnbågsflagga upphängd som bakgrund till 

det enkla träkorset, så blir inte heller Alexas 

ankomst något som passerar obemärkt förbi.  

För, Alexa kommer för att stanna. Men när hon 

efter en första period av smekmånad med 

kyrkan av praktiska skäl börjar engagera sig i 

en annan församling i ILCO än Inklusiva 

mässans, så är måttet så småningom rågat.  

"Om den där saken ska vara här, så lämnar jag 

kyrkan!", utropar en av kyrkans gamla 

stöttepelare sedan många år.  

Och det blir en hel del turbulens i den lilla 

garage-församlingen i San Sebastián, dit Alexa 

börjat söka sig. Hennes ofta minimala klädsel 

bättrar inte på situationen.  

Och fastän det upprepade gånger berättas hur 

Jesus omger sig med tullindrivare, horor, och 

över huvud taget folk som i hans samtid har 

minst sagt dåligt rykte, så har väl i stort sätt 

inte någon kyrka sedan dess, annat än som 

specialverksamhet, lyckats hålla fast vid 

Mästares vision att "de sista ska bli de första" 

(Matteus 20:16). 

 

Till bakgrunden hör kanske att man som MtF-

transperson för sin överlevnad i stor 

utsträckning är hänvisad till att sälja sexuella 

tjänster på gatan. Andra möjligheter till 

utbildning eller arbete är i stort sett stängda. 

Det innebär att i folkmedvetandet är detta att 

vara transa i Latinamerika väldigt förknippat 

med prostitution och livet på gatan. Den nära 

kopplingen visar sig på ett alarmerande sätt i 

att mer än var tredje MtF-transperson i den 

här delen av världen har hiv.  

Men den medför också att det kan ligga 

särskilt nära till hands även för den som 

faktiskt inte säljer sex, att ändå klä sig 

utmanande eller åtminstone anamma en kort- 

kort stil.   

 

Så småningom är det en annan av församlings-

medlemmarna som erbjuder sig hålla ett 

föredrag om HBT. Han har i ett långt tidigare 

skede utan några problem både kommit ut som 

gay i församlingen och berättat att han har hiv. 

När Alexa efter hand får klart för sig vilka 

känslor som rörts upp så väljer hon dock att 

backa, och återvänder istället till gruppen kring 

Inklusiva mässan. Det kan naturligtvis ses som 

ett nederlag såväl för henne som för kyrkan.  

 

Samtidigt är det ändå så att ingen väljer att 

lämna kyrkan varken av det ena eller det andra 

skälet, utan alla stannar kvar. Och undan för 

undan vänjer man sig vid varandra, lär sig av 

varandra. En av de som förändrats är kyrkans 

kanslichef. Hon var en av de som tydligast 

satte ord på sina problem med ILCO's hela nya 

HBTQ-inriktning. Men efter ett par år, vid ett 

besök i Sverige, kan hon säga med tårar i 

ögonen, hur glad hon är och tacksam för att 

Alexa kom till kyrkan. Och hur hon varit med 

om en omvändelse som hon aldrig kunnat 

drömma om.  

Det är inte bara en läpparnas bekännelse, för 

samma kanslichef har redan under en tid hjälpt 

Alexa till kortare visstids uppdrag i kontorets 

nyupprättade lilla bibliotek. Och när vi i juli 

2011 lämnar Costa Rica och ILCO för gott, så 

har också Alexa med hennes hjälp kallats in 

med jämna mellanrum för att vikariera i 

kyrkans reception, d v s att vara kyrkans 

ansikte utåt. Det handlar om en kyrkas 

omvändelse.  

 

Jag minns för 25 år sedan när jag under något 

år sålde kläder på H&M. Kommer ihåg de två 

mörkhåriga kunderna som kom in med jämna 

mellanrum - transpersoner. Minns hur osäker 

och nervös jag blev. Inte visste vart jag skulle 

ta vägen. 

Nu i mars 2012 får vi förtroendet att komma 

till FPES årsmöte, för att dela erfarenheter från 

Costa Rica. Ungefär nio månader efter att vi 

återvänt till Sverige. Vi får också fira en 

Inklusiv mässa tillsammans i Växjö domkyrka. 

Och kanske mer än någon gång tidigare sedan 

vi kom tillbaka till Sverige och Svenska 

kyrkan känner jag mig hemma. 

 

Transfobi går att bota!   * 

 

Magnus Hedqvist 

*) "!La transfobia es curable!” eller ordagrant 

på svenska: "Transfobin är botbar!" 
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FPES med på Idahot-manifestation 
Text och foto Jane Jansson 

 

 
Idahot på Sidetrack: Anne Colt, Becky Steckhahn-Strohmer, Mark Iverstam och Bill Schiller. 

 

Den 17 maj är inte bara Norges nationaldag 

utan även dagen mot homo- och transfientlig-

het, Idahot, International day against homo- 

and transfobia. Fobi heter det på engelska men 

eftersom det ordet egentligen beskriver ett 

sjukdomstillstånd börjar allt fler använda det 

mer sakligt relevanta begreppet fientlighet. I 

alla fall, den dagen högtidlighålls minnet av 

alla som fallit offer för fientligt våld världen 

över. Arbetet för att motverka fientlighet dis-

kuteras och demonstrationer arrangeras. 

I Stockholm var i år den enda manifestationen 

ett arrangemang av Tupilak, aktivisten Bill 

Schillers nätverk för HBT-kulturarbetare i 

Norden, som hölls på restaurangen Side Track. 

Från FPES sida deltog Anne Colt och under-

tecknad. Talade gjorde förutom Bill Schiller 

även Becky Steckhahn-Strohmer från det 

danska jämställdhets-/rekryteringsföretaget Q-

factor och privatpersonen Mark Iverstam. Ett 

genomgående tema var att vi nu i västerlandet 

uppnått respekt som HBT-personer i samhället 

och arbetslivet, men att det nu är dags att arbe-

ta för att bli verkligt inkluderade. Och precis 

som kvinnor blivit kvoterade in i på olika om-

råden bör samma sak nu ske för HBT-personer. 

Tre diplom från International lesbian and gay 

cultural network ILGCN delades ut av Bill 

Schiller. De gick till tidigare RFSL-

ordföranden Kjell Rindar, till Posithiva grup-

pen och Side Track. 

Danska Q-Factor passade på att bjuda in till en 

nordisk LGBT-karriärmässa (Lesbian gay bi 

and trans) den 2–3 augusti på Stockhlmsmäs-

san. Mässans ändamål är att hjälpa arbetsgiva-

re att ta tillvara den fulla potentialen hos HBT-

anställda, och att ge HBT-personer möjlighet 

att möta HBT-vänliga arbetsgivare. Det är 

under torsdag och fredag i Prideveckan, läs 

mer om detta arrangemang på  

http://nordic-lgbt-workplace.org. 

I år har Idahot uppmärksammats i runt 95 län-

der och ett fint bildsvep finns på www.qx.se. 
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TS-Spalten 
Av Lena Eriksson 

 

 
Lena                                                         Foto: Jane 

 

Hej!  

Då var det dags igen för TS-Snack. 

Tack för alla mail och samtal från både gamla 

och nya medlemmar. 

 

Klart är att det finns fler TS än vad vi antog 

tidigare. När föreningen ändrade i stadgarna 

från att enbart vara för heterosexuella transve-

stiter till att infatta alla transpersoner så var det 

många TS som kände att det var bra för då 

behövde man inte fundera på om man måste 

sluta som medlem när man påbörjar utredning 

om könsbyte. Vi som förening måste ju följa 

med samhällsutvecklingen och FPES är verk-

sam för alla transpersoner. Hur föreningen 

utvecklas och förändras är helt upp till med-

lemmarna. Varje år väljer vi nya styrelsemed-

lemmar och vid årsmöte kan alla vara med och 

påverka föreningens utveckling. Det är ovan-

ligt att styrelsen är den samma mer än ett år. I 

år har vi samma styrelse som förra året och vi 

är alla väldigt olika som transpersoner. Mixen 

av både transsexuella och transvestiter i styrel-

sen gör att vi fortlöpande kan arbeta på bräd-

den med Transfrågor. 

 

Vid konstituerande styrelsemöte dagen efter 

årsmötet bestämdes vilka arbetsgrupper som 

skulle startas upp. Det är ju inte meningen att 

det enbart är ur Styrelsen som skall bemanna 

dessa arbetsgrupper. Jag som är ansvarig för 

TS-frågorna fick i uppgift att starta upp en TS-

arbetsgrupp. 

För närvarande så är det jag och Sophia Lopez 

som är arbetsgruppen. Vi behöver fler som är 

med i arbetsgruppen. Alla som vill vara med 

och bidra till föreningens utveckling vad gäller 

TS är välkomna att delta i Skype/telefon möten 

som planeras in kommande månader. Kontakta 

mig om du vill vara med och påverka. 

 

Förslag från medlemmar är att vi även skall ta 

upp frågor som berör post op. transsexuella 

(personer som har genomgått könsbyte) Vad 

jag vet så finns det ingen fungerande förening 

för post op TS förutom Benjamin som är en 

patientförening. Benjamin har väldigt strikta 

regler för hur man skall vara som TS. Om vi i 

FPES kan få fram våra önskemål så kan vi vara 

med och påverka inte bara FPES utan hela 

samhället.  

Fortsätt skriva till mig och var med och påver-

ka (lena_leriksson@yahoo.se). 

 

Nu skall jag berätta hur jag upplevde min 

”komma ut process” som transsexuell.  

 

Jag gick in i garderoben så att säga när jag var 

14 år efter att min pappa skällde ut mig och 

tvingade mig att slänga alla tjejkläder och pry-

lar. Jag mådde dåligt av det och det gick ut 

över skolarbetet och när jag var 17 så hade jag 

bestämt mig för att ta mitt liv.  

 

Som ni läst i förra numret i Transinform så 

hittade jag ett sätt att leva och att det bara var 

min fru och föräldrar som visste något. När jag 

var 40 så bestämde jag mig för att göra allt för 

att få bli den kvinnan jag är i mitt inre. Nu 18 

år senare så ligger hela ”komma ut processen” 

bakom mig. 

 

Det har varit fruktansvärt slitsamt. Skilsmässa, 

ett av mina barn vänder mig ryggen och mas-

sor med tårar. Men jag ångrar inget, jag är fri 

och nu återstår bara att bli hel. Då för 18 år 

sedan funderade jag på hur jag skulle gå tillvä-

ga med att komma ut och få påbörja könsut-

redning. Jag försökte berätta allt för min fru 

men det var ett stort motstånd inom mig på 

grund av rädslan att bli lämnad ensam. Min fru 

visste men vi hade aldrig talat om det på djupet 

sedan vi var tonåringar. 

 

Att jag klädde mig androgynt och aldrig gjorde 

något som direkt var manligt hade ju alla ac-

cepterat och det var ju sådan jag var, trodde 

alla. 

mailto:lena_leriksson@yahoo.se
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Jag började med att skriva ett långt brev där 

jag förklarade allt som jag skulle lämna till min 

fru. Brevet blev liggande flera år, jag ville ju 

att hon skulle läsa det men jag hittade inget bra 

tillfälle. Jag planerade och sökte på internet 

efter hur andra hade gjort. Tiden gick och jag 

visste hur jag skulle göra, men modet svek 

mig. 

 

Jag skräms för hur jag gjorde när hon skulle få 

brevet. Hon var i USA på besök hos vår dotter 

och barnbarnen. Jag tänkte att nu var hon ju 

hos vår dotter och kunde få stöd från henne när 

hon läst brevet så jag mailade det till henne. 

Först blev hon chockad och undrade om jag 

hittat på för att få skiljas. Sedan blev hon arg 

på mig för att jag hållit det för mig själv. Hon 

kom ihåg våra samtal när vi träffades i tonåren 

men hon trodde att det gått över på samma vis 

som det gjorde för henne när vi fick barn. 

 

När hon kom hem så hade vi långa samtal nät-

terna igenom under några månader och hon 

ville att vi sökte hjälp tillsammans. Vi ville 

komma fram till hur vi skall fortsätta leva till-

sammans. Vi gick till kuratorer och samlev-

nadsexperter mm. Jag gick med i FPES för att 

se om jag kunde få stöd där. Jag fick stöd från 

andra medlemmar i föreningen och min första 

kontakt var faktiskt med nuvarande ordförande 

TinaHåkan. Tina var ett stöd som jag kunde 

ringa när det kändes jobbigt. Jag och min fru 

gick till en psykolog i Helsingborg som tidiga-

re jobbat med könsutredningar. Min fru trodde 

inte att jag skulle bli botad men kanske att jag 

skulle kunna återgå till att hålla det hemligt. 

 

Psykologen var väldigt tydlig med att skall 

man må bra då måste man få uttrycka sin per-

sonlighet och skall vi må bra båda två då måste 

vi kunna acceptera och respektera varandra 

fullt ut som de vi är. Vi gick till psykologen 

båda två både enskilt och tillsammans. När vi 

var där båda två sista gången då frågade psyko-

logen min fru om hon kunde tänka sig att leva 

som ett homosexuellt par med mig. Det blev 

lite som en chock för henne. Hon trodde att 

psykologen skulle komma med ett terapipro-

gram som kunde få mig att kunna leva med det 

i det fördolda. 

 

Efter det så satte vi igång med att berätta för 

alla hur det låg till. Att jag kommer att påbörja 

könsutredning och att vi kommer att skiljas. 

Barnen var de som fick veta det först, sedan 

övriga släktingar. 

 

Det var då min mamma berättade att min av-

lidna pappa var transvestit och att det var där-

för han skällde ut mig när jag var 14. Det var 

hans sätt att hantera sin egen hemlighet. 

 

Jag berättade för min närmaste chef om kom-

mande skilsmässa och anledningen till det. Jag 

kände att det skulle vara svårt att komma ut på 

jobbet där jag jobbat i 5 år och det slumpade 

sig så att jag fick erbjudande om ett annat jobb 

och då kände jag att det var nog bästa lösning-

en för mig, både nytt jobb och att komma ut. 

 

Så min nya chef fick reda på hur det var gans-

ka direkt. Han hade inga problem med om jag 

var man eller kvinna. Han sa det är kompeten-

sen som räknas. 

 

Sedan den dagen på våren 2006, så har det inte 

varit några problem alls med min dubbla iden-

titet. Skilsmässan blev inte av för än 3 år sena-

re och då hade jag börjat leva fullt ut som 

kvinna. Jag flyttade till Båstad våren 2009 och 

alla mina grannar fick veta hur det var från 

början och jag satte upp en skylt på min dörr 

där det stod ”Här bor Lena eller Lars Eriksson” 

Det fick ju folk att börja undra. Jag var öppen 

med att förklara och fick med några artiklar i 

tidningen om att komma ut som transperson. I 

september 2009 ändrade jag mitt namn till 

Lena som tilltalsnamn och det kan jag säga var 

det bästa jag gjort i min komma ut process. Nu 

har jag levt som kvinna fullt ut sedan julen 

2009 och det är det rätta för mig. 

 

 

Angående Lagförslag ändringen från Soci-

alstyrelsen: 

Regeringens proposition 2011/12:142 

Ändrad könstillhörighet Mer om proposition 

2011/12:142 

Regeringen överlämnar denna proposition till 

riksdagen.  

Stockholm den 12 april 2012  

Fredrik Reinfeldt, Göran Hägglund (Socialde-

partementet)  

 

Propositionens huvudsakliga innehåll: 

I propositionen föreslås ändringar i lagen 

(1972:119) om fastställande av könstillhörighet 

i vissa fall. Ändringarna innebär bl.a. att den 

som ansöker om fastställelse av ändrad 
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könstillhörighet inte längre måste vara svensk 

medborgare och ogift.  

I ärenden där ansökan avser ett barn ska hän-

syn tas till barnets vilja med beaktande av dess 

ålder och mognad. Det föreslås även att ut-

ländska domar och beslut om att en persons 

könstillhörighet har ändrats under vissa förut-

sättningar ska anses som giltiga i Sverige. 

 

Vidare justeras lagen språkligt, bl.a. genom att 

vissa föråldrade uttryck byts ut. I propositionen 

görs bedömningen att det nuvarande kravet för 

fastställelse av ändrad könstillhörighet att sö-

kanden har steriliserats eller av annan orsak 

saknar fortplantningsförmåga bör avskaffas. 

De rättsliga konsekvenserna av en sådan änd-

ring bör utredas skyndsamt innan regeringen 

återkommer med ett förslag till lagstiftning i 

denna del. Dessa ändringar bör kunna träda i 

kraft senast den 1 juli 2013.  

 

I steriliseringslagen (1975:580) föreslås bl.a. 

ändringar med innebörd att samma krav ska 

upphävas.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 

januari 2013. Prop. 2011/12:142 

Fortsättning följer i nästa nummer av Transin-

form. 

 

Än en gång, ni får gärna ta kontakt med mig 

angående TS-frågor och funderingar på min 

mail lena_leriksson@yahoo.se 

 

Vård i Stockholm för ospecificerad 

könsidentitetsstörning 
Av Jane Jansson 

 

Centrum för Andrologi och Sexualmedicin vid 

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har 

inlett ett mindre forskningsprojekt för att hjäl-

pa transpersoner som har det som i diagnoser 

kallas ospecificerad könsidentitetsstörning. Det 

berättade överläkare Cecilia Dhejne vid den 

informationsdag om transsexualism som i år 

för andra gången arrangerades på Karolinska 

sjukhuset i Solna i februari. 

Det handlar om vård för de transpersoner som 

lider av könsdysfori men inte diagnosticeras 

som transsexuella och inte vill könskorrigera 

sig. Vissa av dessa personer tar idag hormoner 

för att bli mer kvinnlig eller manlig. Hormoner 

som skänkts av transsexuella eller köpts på 

Internet, vilket ökat mycket i omfattning de 

senaste åren med de risker det innebär att inte 

köpa från ett svenskt apotek.  

 
Överläkare Cecilia Dhejne, moderatorn Katarina 

Öberg, överläkare Gunilla Svartvik, psykolog Anni-

ka Johansson och kurator Margaretha Örtengren 

 

I socialstyrelsens utredning Transsexuella och 

övriga personer med könsidentitetsstörningar 

efterlystes vård för dessa transpersoner och det 

är i enlighet med detta som Centrum för And-

rologi och Sexualmedicin nu inlett sitt projekt.  

Det rör sig i praktiken om att vården ger den 

behandling som hittills skett genom självmedi-

cinering, en slags legalisering. Personer som 

lider av könsdysfori men som inte har önske-

mål om juridisk könskorrigering kan söka. 

Efter en medicinsk bedömning och utredning 

kan man besluta om huruvida indikation finns 

för behandling med könskonträra hormoner 

och patienten kan då erbjudas detta. I nuläget 

finns det ingen möjlighet att erbjuda logopedi, 

kirurgi eller diatermi. Väntetiden varierar men 

för närvarande kan den uppgå till 6 månader.  

Projektet syftar till att utvärdera om könsdysfo-

rin och välbefinnandet förbättras av hormon-

behandling och ska på sikt förhoppningsvis ge 

mer kunskaper om vilken vård som blir bra och 

säker för personer med könsdysfori som ej 

lider av transsexualism.  

Dagen om transsexualism lockade som i fjol 

ett hundratal deltagare. Experter som jobbar 

med utredning och behandling gav information 

om alla delar av vården av transsexuella. En 

hel del av besökarna var redan i utredning eller 

klara men behovet av mer information är ändå 

stort, det märktes inte minst av alla frågor.  

mailto:lena_leriksson@yahoo.se
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Trans rights as human rights – the 
implications for trans health(care) 
Av Angelica Löwdin 

 

Den 8–10 maj ägde ovanstående konferens 

rum på institutionen Tema Genus vid Linkö-

pings universitet. Som antyds i titeln låg 

tyngdpunkten på transpersoners hälsa och på 

den vård som finns. Det gäller könskorrigering 

för ts-personer och hjälp av olika slag för dem 

som inte önskar gå hela vägen men behöver 

t.ex. hormoner, epilering, plastiska operationer, 

samtalsterapi osv. för att finna sig tillrätta med 

sitt liv som transperson. I medicinska termer 

har de sistnämnda en ospecificerad könsdysfori 

i sådan grad att de söker hjälp hos sjukvården. 

(Jag skriver med avsikt inte ”lider av”. Sjuk-

vårdens språkbruk är ofta stigmatiserande, 

något som ideligen framhölls på konferensen. 

Se vidare nedan.) 

Deltagarna var ett 80-tal personer från många 

europeiska länder. Några kom från Nordameri-

ka (Canada, USA). Gruppen bestod av transak-

tivister (de flesta av dem ts-personer), forskare 

(varav en del själva är transpersoner) och re-

presentanter för sjukvård och myndigheter, 

däribland den svenska Socialstyrelsen. Detta 

till skillnad från en liknande stor konferens i 

Linköping för tre år sedan, där avsaknaden av 

representanter för sjukvård och myndigheter, 

de s.k. grindvakterna, sågs som en nackdel (jfr. 

artiklar i Transinform 15 och 16). Nu skulle 

det bli möjlighet att diskutera tillsammans och 

ta del av varandras synpunkter. Att detta inte 

förlöpte helt friktionsfritt förminskar inte vik-

ten av att diskutera inom ramen för ett totalper-

spektiv, något som framhölls bland annat i 

avslutningsdiskussionen. 

Som brukligt är vid vetenskapliga konferenser 

bestod programmet av ett antal längre plenar-

föredrag, 90 min. inkl. diskussion, där alla var 

tillsammans, och parallella sektioner med kor-

tare bidrag, ca. 20 min., med delvis gemensam 

diskussion. Som mest var det tre sektioner 

samtidigt. Då vi var tre deltagare från FPES, 

ordf. Tina Adolfsson, sekr. Anne Colt och 

överertecknad Angelica Löwdin, kunde vi 

täcka in samtliga sektionsföredrag. I den här 

artikeln berör jag bara sådana sektionsföredrag 

som jag själv hörde. 

På många ställen i konferensen dök den svens-

ka situationen inom lagstiftningen upp. Bråket 

om steriliseringskravet för könskorrigering har 

väckt stort internationellt uppseende. Alla kän-

de till den svenska diskussionen. Då jag utgår 

från att Transinforms läsare till stor del också 

gör det, bortser jag från den i det följande utom 

beträffande det jag uppfattar som ”senaste 

nytt”. 

Nu till plenarföredragen. Jag tar upp det jag 

anser principiellt viktigt för oss i FPES. Det 

gör att en del av det som förekom blir styvmo-

derligt behandlat eller inte nämns alls. Artikeln 

är nog ganska lång ändå. 

Susan Stryker, internationellt känd forskare 

och transaktivist från Arizona University, höll 

det första och angav därmed en viss ton. Det 

hade titeln ”Trans Health is Queer (And Queer 

Health Isn´t Normal)”. Hennes huvudbudskap 

var radikalt men verkligen mycket tänkvärt. 

Hon vände sig mot att anpassa trans- och 

queerpersoner till majoritetsnormer för att 

erkännas som fullvärdiga medborgare om de 

själva inte önskar eller eftersträvar det. Istället 

för en fokusering på det medicinska systemet 

ville hon se en politisk rörelse i riktning mot 

att odla olikheten. Det gäller att acceptera vari-

ationen istället för att försöka avskaffa, bota 

och normalisera den. Det gäller vidare att ta 

mycket mer fasta på transpersoners önskningar 

osv. än på grindvakternas ofta normerande och 

stereotypa föreställningar. Slutklämmen föror-

dar ett totalt avskaffande av särbehandling och 

en fullständig integrering i den allmänna ge-

menskapen. Jag är inte säker på att hon har helt 

rätt i sin motivering men grundtanken kvarstår, 

nämligen att avskaffa begreppet trans och tala 

om variation istället: ”Det finns inga medicins-

ka åtgärder som transpersoner vill ha/ behöver 

som inte också somliga cispersoner vill 

ha/behöver. Så varför dela upp dem som kon-

taktar sjukvården i trans- och cispersoner och 

inte bara tala om ´personer´ ? ”  

Iffy Middleton, sjuksköterska, gav en detalje-

rad beskrivning av hur verksamheten går till på 

den könskorrigeringsklinik i London där hon 

arbetar och på vilket sätt hon i den här speciel-

la situationen fungerar som förmedlande länk 

mellan patient och läkare (något som alla skö-

terskor gör i hela världen). 

Gunnar Kratz, professor i plastikkirurgi i 

Linköping, redogjorde för könskorrigerings-

operationernas historia och visade i detalj de 

olika stegen i dem. En viktig information han 
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dessutom gav är att man är i färd med en lång-

tidsuppföljning av alla som opererats i Linkö-

ping 2002-2012. 

Cecilia Dhejne, överläkare, specialist i psyki-

atri och chef för Centrum för Andrologi och 

Sexualmedicin vid Karolinska sjukhuset och 

synnerligen uppskattad medlem i FPES lilla 

forskningsenhet AFTO, hade som titel på sitt 

plenarföredrag ”Who should pay, for what and 

why? ”Ämnet var hur transvård organiseras i 

ett offentligfinansierat sjukvårdssystem som 

det svenska. Detta talade hon också om. Men 

hon startade på ett mycket djupare plan vilket 

uppskattades oerhört av de närvarande: hur 

sjukvården och läkarutbildningen är organise-

rade, läkarnas prototypiska självbilder och 

orsakerna till dessa samt omedvetenheten hos 

läkare och sjukvårdssystem om den makt de 

har och utövar. Hon framhöll vikten av att 

asymmetrin mellan läkare och patient upphävs 

så mycket det går. Läkare och system behöver 

reflektera mycket starkare på meta-nivån, dvs 

över sin egen roll. Vilket hon själv gjorde i sin 

beskrivning av orsaker till att folk mår dåligt 

och varför det är så svårt att ta reda på var skon 

klämmer. Hon visade hela tiden att hon står på 

patienternas och skattebetalarnas sida. 

Angående hälsotillståndet hos ts-personer som 

gjort könskorrigering hänvisade hon till studier 

från olika delar av världen som visar att de 

allra flesta upplever en förbättring av livskvali-

tén men att allmänna uppföljningsstudier visar 

en högre grad av sjuklighet och en högre död-

lighet än hos befolkningen i övrigt. 

Cecilia Dhejnes föredrag följdes av en lång 

och varm applåd och återställde balansen i 

konferensen som hotats av den för mig något 

svårförståeliga upprördhet som Iffy Middletons 

och Gunnar Kratz föredrag dagen innan fram-

kallat. Som inte ts-person har jag i och för sig 

förmodligen en annan emotionell situation men 

ändå. 

Det sista plenarföredraget hölls av Jameson 

Green från Center of Excellence for Trans-

gender Health vid University of California i 

San Fransisco och blivande ordförande för 

organisationen World Professional Asociation 

for Transgender Health (WPATH). Det hade 

titeln ”WPATH From the Outside in : From 

Disorders to Trans Health”. Han gav en bak-

grund till varför han engagerat sig i detta. Själv 

född som flicka arbetade han efter sin trans-

situation som aktivist inom transkommuniteten 

i San Fransisco för att samhälle, sjukvård osv. 

skall ta hänsyn till transpersonernas föreställ-

ningar och önskemål och inte bara till sina 

egna. Från 2002 arbetade han inom läkar- och 

psykologorganisationen HBIGDA som 2006 

blev WPATH. Sedan beskrev han WPATHs 

principer, anspråksnivå för den egna verksam-

heten och sätt att arbeta. WPATH har mycket 

starkt och väl formulerat de ståndpunkter den 

internationella transrörelsen företräder idag 

och som även FPES antagit i sina styrdoku-

ment. WPATH skriver till stater, FN, regering-

ar, domstolar osv. och uppmuntrar ts-personer 

att yrkesutbilda sig till specialister inom ts-

området så att transkommuniteten kan ta sin 

sak i egna händer och inte vara utsatta för den 

assymmetrisituation som beroendet av okunni-

ga myndigheter, sjukvården, psykiatrin osv. 

innebär. 

I den avslutande paneldiskussionen kom 

man fram till en gemensam uppfattning att det 

både behövs folk inne i ”systemen”, som före-

träder transrörelsens åsikter och som tålmodigt 

och på försiktigare nivå kan driva frågorna, 

och folk utanför, aktivister som genom sin 

frihet kan driva frågor på ett radikalare sätt. 

Dessa båda grupper behöver känna varandra 

och samarbeta som allierade för att förändring 

skall kunna komma till stånd. Detta synsätt 

hade också kommit fram i den gemensamma 

diskussionen av fyra sektionsföredrag över 

temat Transrättigheter. 

Som man ser av det hittills refererade är trans-

personers självbestämmande och autonomi i 

olika avseenden något som framhävs ideligen. 

Hit hör också det internationella arbetet på att 

få bort sjukdomsstämpeln på transsexualism, 

d.v.s. att få transsexualism struken som psyki-

atrisk diagnos (= psykisk sjukdom!) med sam-

tidigt bibehållande av rätten/möjligheten till 

den medicinska hjälp man kan behöva i form 

av könskorrigering och annat. Denna fråga 

kom upp i flera sammanhang på konferensen. 

Den medicinska diagnosen ”psykiskt sjuk” är 

stigmatiserande men framhålls t.ex. i Sverige 

som en nödvändighet för att ts-personer skall 

få tillgång till offentligfinansierad vård. Att 

borttagandet av denna sjukdomsstämpel är 

tekniskt möjlig - även i Sverige – visades på 

konferensen. Här kommer detaljerna. 
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I sektionen Transrättigheter beskrevs den be-

drövliga situationen för T-personer i Kroatien 

och Serbien, den nästan totala avsaknaden av 

lagstiftning för T-personer i Norge och hur 

man bör/inte bör behandla T i samband med 

Deklarationen om mänskliga rättigheter. I dis-

kussionen efter föredragen tog den norska 

människorättsjuristen Lene Lövdahl bland 

annat upp att hon ansåg att transsexualism 

borde flyttas från ”diagnos” till ”tillstånd” 

(vilket det väl faktiskt också är). Någon i pu-

bliken föreslog att det skulle kunna ses som 

analogt med abort som ju inte är en sjukdom 

men i somliga länder betalas via sjukvårdssy-

stemet. Detta ledde till protester eftersom abort 

av många anses omoraliskt, brottsligt osv. 

Därmed var det faktiskt läge för Angelica att 

säga det jag sedan länge gått och tänkt, nämli-

gen att graviditet är ett mycket bra exempel på 

ett tillstånd (ett välsignat tillstånd, till och med, 

ursäkta en göteborgska) som aldrig kallas 

sjukdom men som på alla goda grunder stöttas 

av sjukvårdssystemet med den vård som kan 

behövas. Alltså finns redan kategorin allmänt 

erkänt tillstånd som inte är sjukdom men får 

offentligfinansierad vård vid behov. Vilket 

skulle bevisas. Depatologiseringen av trans-

sexualism bör därför göras genom att transsex-

ualism inom sjukvårdssystemet förs till katego-

rin tillstånd vilken redan finns och bl.a. inne-

håller tillståndet graviditet. Att många ts-

personer behöver sjukvården för att få köns-

korrigering osv. för att uppnå acceptabel livs-

kvalitet – ja rentav överleva- är ett faktum . 

Detta accepterades som en rimlig analogi av 

åhörarna, ca 30-40 personer från diverse län-

der, och övertogs av Lene Lövdahl som ämnar 

driva den linjen. Det kändes utomordentligt 

tillfredsställande att ha hittat ett lämpligt forum 

att föra fram detta i. 

Nu några inlägg som berör den aktuella dis-

kussionen i Sverige. Lukas Romson från KIM 

gick på ett utomordentligt opartiskt, klart och 

systematiskt sätt igenom de argument och åsik-

ter som framförts i debatten för och emot ett 

bibehållande av 18-årsgränsen för byte av juri-

diskt kön. Naturligtvis stack han inte under stol 

med sin uppfattning att åldersgränsen bör upp-

hävas men redovisningen var ytterst saklig. 

Det märktes att Lukas är juristutbildad. När 

den nya lagen antagits finns det all anledning 

att ta upp frågan. Det finns omfattande erfa-

renhet från t.ex. Nederländerna hur bedöm-

ningskriterier för barn och ungdomar bör se ut  

och tillämpas. Det var påfallande hur den in-

ternationella situationen uppenbarligen lyser 

med total frånvaro i den här diskussionen. Men 

transfrågorna är nu en gång allmänmänskliga. 

Det går inte att upprätthålla attityden ”Blott 

Sverige svenska transor har”. 

En annan jurist, Linda Almqvist från Socialsty-

relsen, berättade att som följd av den komman-

de nya lagen har man börjat sammanställa 

aktuell forskning om transition och göra inter-

vjuer med transpersoner och behandlingsteam. 

De första resultaten av detta arbete kommer i 

augusti i år, nationella riktlinjer för ts-vården i 

slutet av 2013 och informationsmaterial till ts-

personer våren 2014. 

Detta var i korthet en del viktiga saker som 

förekom vid konferensen i Linköping. Min 

egen uppfattning är att det är utomordentligt 

viktigt att FPES deltar i det nationella och in-

ternationella arbetet på transområdet både med 

information in och information ut. Beträffande 

det sistnämnda så hade vi våra upprullare upp-

ställda vid ingången till stora föreläsningssalen 

och en packe av den nya foldern utlagd. Den 

hade stor åtgång och vi fick åtskilliga positiva 

kommentarer om den. Vilket naturligtvis är 

glädjande. 

Givetvis var konferensen också full av möten 

på personlig nivå, samtal med bekanta från 

olika länder, festbankett med en oförglömlig 

dansuppvisning av Josephine Krieg som jag 

inte skall försöka beskriva osv. Mötet var stort 

som en större Båstadsträff . Vetskapen att höra 

till en stor nationell och internationell gemen-

skap som innehåller mängder av sakkunskap, 

erfarenhet och engagemang utgör en stark och 

pådrivande kraft i arbetet för att transpersoner 

skall få en bättre livssituation.  

Båstadsträffen 
Av Lena Eriksson 

 

Som ni läsare säkert redan vet så ingår Bå-

stadsträffen i FPES och som medlem så behö-

ver du inte betala träffavgift. Efter en mycket 

lyckad träff på Hemmeslövs Herrgård i maj 

beslutades på medlemsmötet att även Höstträf-

fen skall bli där.  

Personalen var underbar och hela verksamhe-

ten där ser fram emot att få ta hand om alla 

dessa underbara människor som släpper ut sin 

(ibland dolda) personlighet i det fria. En kom-

mentar från personalen var: 
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”En mer lycklig grupp människor som livar 

upp hotellet har aldrig tidigare varit våra 

gäster. Vi vill att ni kommer tillbaka och åter 

sätter färg på Hemmeslövs Herrgård” 

Alla är välkomna till Höstträffen den Vecka 

35, den 28:e augusti till den 2:a september. 

Du väljer själv hur många dagar du vill vara 

med. Priser är ännu inte bestämt men det 

kommer att bli rabatt för flera nätter och om 

man är villig att själv ta hand om städningen. 

En depå med handdukar och övrigt kommer att 

finnas för alla. Denna ordning var vanlig förr 

när det begav sig på Riviera. Du kan redan nu 

boka via deras hemsida 

http://www.hemmeslovsherrgard.se  

eller ringa på +46 (0)431-742 65.  

Obs! Ange att du tillhör ”Båstadsträffen” 
För vidare information om program och priser 

se FPES hemsida eller www.bastadstraffen.se  

Vi finns även på Facebook 

www.facebook.com/groups/bastadstraffen 

 

”Båstad är livet – Livet är Båstad” 

Halmstad 

En lyckad uppstart av Transcafé träff i samar-

bete med RFSL Halland i Halmstad. 

Första träffen var vi 7 personer och alla vill 

vara med och utveckla en lokalförening i 

Halmstad. 

Vi kommer att ha träffar en gång i månaden 

och det ser ut att bli andra torsdagen i måna-

den. 

Håll utkik på FPES hemsida och RFSL 

Hallands hemsida för när det blir och vad som 

är på gång. 

Välkomna alla som inte tycker det är för långt 

bort. 

Obs! inget krav på att byta om, men för den 

som vill så finns det möjligheter i mötesloka-

lerna. 

/ Lena i Båstad 

Nya medlemmar hälsa välkomna 
Av CillaWinblad 

 
Medl. Namn Ort 

1219 Christine Sahlström Stockholm 

1220 Anne E Korilstad Oslo, N 

1221 Robert von Bahr Malmö 

1222 Jan-Erics sambo Örebro 

1223 Kay Linda Svorén Kristianstad 

1224 Rebecka Mohed Solna 

1225 Monia Kalsson Värnamo 

1226 Elin Johannesson Hörby 

1227 Marie Lind Göteborg 

1228 Criss Göteborg 

1229 Jane C Sørensen Egå, DK 

1230 Bianca Alexio Stovby, DK 

1231 Sabina Cecnova Bredared 

1232 Anna Harju Gävle 

1233 Ingrid Amling Hässelby 

1234 Linnea Dawn Moholm 

1235 Annie Samuelsson Kungsbacka 

1236 Marie Miedor  

1237 Anna E Anderson  

1238 Eva Benner Alingsås 

1239 Anette Beck Norge 

1240 Martyn Söderberg Kalix 

 

Något om hur den nya foldern 

kommit till 
Av Angelica Löwdin 

 

När FPES 2009 utvidgades till att bli en före-

ning för alla transpersoner istället för en före-

ning för enbart transvestiter stod det snart klart 

att det behövdes en ny folder att dela ut till 

allmänheten. En folder som handlade om 

transpersoner i allmänhet. I juli 2011 tillsattes 

en arbetsgrupp för att utarbeta en sådan. Grup-

pen bestod ursprungligen av fem personer: 

Angelica Löwdin, Christina Kieri, Jane Jans-

son, Lena Eriksson och Puck Tholinder. Vi 

http://www.hemmeslovsherrgard.se/
http://www.bastadstraffen.se/
http://www.facebook.com/groups/bastadstraffen
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hade sammanträden via Skype och skickade 

flitigt mejl till varandra. Vi utgick från försöks-

texter som var alldeles för långa. Tanken med 

detta var att det var lättare att lägga till, stryka, 

ändra och flytta för att behålla det omistliga än 

att hela tiden hålla sig inom den trånga ram, 

som utrymmet i foldern utgör. 

Efter några möten lämnade Puck arbetet som 

alltså slutfördes av ”De fyras gäng”. Vid det 

öppna arbetsmötet i samband med FPES 45-

årsjubileum i början av november 2011 lades 

en första försöksversion fram. Diskussionen 

och förslag från enskilda personer, främst Ma-

deleine Ågren och Atalanta Ort, ledde till vissa 

omarbetningar och tillägg. Jane Nylund hade 

kontakt med en professionell layoutexpert som 

ligger bakom den grafiska utformning foldern 

fick. Vid ett arbetsmöte med styrelsen i slutet 

av januari 2012 godkändes den omarbetade 

versionen och antogs formellt på ett möte 

FPES styrelse hade i slutet av februari. Då 

hade Jane genom kontakt med fotografen vid 

TGEU-mötet i Malmö 2010 fått tillåtelse att 

använda den bild som nu går över flera sidor 

och visar att vi transpersoner är talrika och av 

olika slag – så som folk är mest. 

Nedanstående text har varit publicerad på hem-

sidan och ger motivering till folderns innehåll 

och språkliga utformning. 

Foldern och foldergruppens överväganden 

Vi har ansett att den nya foldern bör ha liknan-

de funktion och målgrupp som den hittillsva-

rande, nämligen att ge grundläggande kunskap 

och information till den som vill ha/behöver 

sådan. Därför innehåller den det centrala om 

transpersoner och därmed också det mesta av 

det den hittillsvarande foldern tar upp fast ut-

vidgat till att omfatta gruppen transpersoner i 

dess helhet. 

 

Eftersom vi transpersoner är så olika och som-

liga påståenden är grundade i rimlighetsbe-

dömningar har vi på flera ställen skrivit kan, 

ofta, tyder på osv. för att ge en så rättvisande 

bild som möjligt. Avsikten är inte bara att läsa-

ren skall få en rimlig bild av området utan 

också att den som delar ut foldern skall kunna 

hålla med om det mesta som står där. Den som 

delar ut foldern måste ju kunna ställa sig bak-

om innehållet åtminstone så mycket att det är 

möjligt att med rimligt gott samvete och in-

stämmande lämna foldern till mottagaren. Så 

var det ju också med foldern om transvestism. 

Även den som inte helt och fullt accepterade 

innehåll eller form kunde förlika sig med den i 

princip. Då varken utdelaren eller läsaren av 

den nya foldern är närmare känd för folder-

gruppen – utom att läsaren i regel kan antas 

vara välvilligt inställd men i behov av mer 

kunskap – så har vi valt att inte inta ytterlig-

hetsståndpunkter i något avseende utan hållit 

oss till vad vi uppfattar som den etablerade 

bilden. 

 

Stilistiskt har vi eftersträvat ett visst mellanlä-

ge mellan personligt tilltal och faktabeskriv-

ning. Vi har undvikit att tränga oss på läsaren 

alltför mycket men ändå inte lämnat läsaren 

helt utanför. Växling mellan första och tredje 

person fyller delvis samma funktion. Vi har 

velat undgå att genomgående hålla oss till re-

klamens och känslosamhetens retorik eller till 

den torra sakstilens kylighet. Det inledande 

stycket om normer tjänar till att ta tag i läsaren 

och vinna dennes förståelse och positiva in-

ställning (den klassiska retorikens captatio 

benevolentiae ´vinnande av välvilja´). Några 

utomstående har läst texten och funnit den 

läsbar och begriplig. 

 

PRV:s tillämpning av namnlagen 
Av Liza Olsson 

 

Såväl män som kvinnor kan bilda efternamn av 

faders eller moders förnamn med tillägg av 

ändelsen son eller dotter. 

Regeringsrätten har i den s.k. Jan-Olov Made-

leine-domen (RÅ 2009 ref 55) fastställt att ett 

namn som är ett vanligt förnamn inte i sig kan 

anses väcka anstöt, och kan väljas oberoende 

av kön om den sökande är myndig. För den 

som är mellan 12-18 år görs ansökan av vård-

nadshavare och ska innehålla barnets sam-

tycke.  
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