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Redaktören Liza Oh i FPE-S tältet under Europride 
Foto: Beth Nelin 

Hösten är här… 
…men sommaren var ändå bäst. Jag tänker närmast 
på Pride-veckan i Stockholm då ett härligt högtryck 
kom lägligt och parkerade sig över norra Europa. 
Det var hett, minst sagt, i föreningens tält i 
Tantolunden. Så det var tur att det fanns solfjädrar! 
Men så kom regnet till Paraden, men eftersom det 
var ljummet i luften gjorde det inte så mycket.  
 
Omslagsbilden, tagen en av dessa underbara 
kvällar, får symbolisera hur skönt livet kan vara när 
man får vara sig själv. 
 
Mina minnen från Priden är många men den mest 
oväntade händelsen var när min Kvinna och jag satt 
på tunnelbanetåget på väg från Tantolunden. En 
familj, ett par med sin dotter i nedre tonåren, sitter 
snett mittemot oss. Vi lägger märke till att kvinnan 
uppmärksammar oss där vi sitter och inte alls döljer 
att vi älskar varandra. Efter några hållplatser ska de 
stiga av och passerar. Men kvinnan stannar till vid 
mig och kramar om mig och säger Grattis! Jag blev 
så glad att på detta sätt, av en totalt okänd 
människa, få veta att vi är uppskattade ibland.    
 

 
Officiellt organ för Phi Pi Epsilon - Sverige 
Redaktionen ansvarar inte för sanningshalten i infört 
material. Artiklar, tankar och synpunkter i 
”Transinform” är författarnas och behöver 
nödvändigtvis inte återspegla FPE-S offentliga 
ståndpunkt. 
Redaktionen mottager gärna artiklar, notiser, bilder och 
reportage. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta 
ner och även refusera inkommande artiklar. 

Skicka material till nästa nummer. Maila ditt material till 
transinform@fpes.se eller skicka det till Transinform, 
FPE-S, Box 529, 101 30 Stockholm 

Jag vill tacka för alla bidrag som kommit in till 
redaktionen och självklart är det så att utan dessa 
blir det ingen tidning. En del fick inte plats men står 
på tur till nästa gång. Samtidigt vill jag uppmana 
alla medlemmar med ”skrivklåda” att sända in 
MER artiklar. 

Nästa tidning är planerad att komma ut i december 
med manusstopp 15 november.  

Just nu i skrivandes stund väntar höstens höjdpunkt 
för många av oss, nämligen Båstadsträffen 24-28 
september. Självklart planerar jag någon form av 
reportage därifrån. Låter det inte spännande med 
Båstad High Heels Race, som det blir premiär för? 
Mindre dramatiskt hoppas jag det blir på den redan 
etablerade Mannequin uppvisningen (som Katja 
kallar den). 

 Många var före vårträffen oroliga för framtiden när 
Hotel Riviera sålts men Pensionat Enehall blev ett 
lyckokast, tycker jag personligen. 

Liza Oh 
 

Innehåll Transinform nummer 11 

Omslag: Liza Oh med Nova och Vera på 
sommarängen. Foto Beth Nelin. 

2 Innehåll 

3-4 Kinks&Queens 

5 Att vara transofil 

6 Gladys / Evert  

7 Årets punktering / Vårruset 

8-9 Tre härliga dagar som Gerda 

 10 Att vara en Ftm-transvestit 

11-12 En kväll i Gamla Stan 

13 Annonser 

14 De sju dödssynderna 

15 Namntillägg 

Baksidebild: Gruppbild Stolta transvestiter efter 
Pride Paraden 2008. Foto Beth Nelin. 
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KINKS&QUEENS 

Text och bild: Leonora 

 

"På ett KINKS&QUEENS party nyligen hade jag 
det stora nöjet att träffa Anna-Karin  som ville att 
jag skulle skriva en artikel om K&Q, bakgrund, 
inriktning, publik, framtidsplaner etc för FPE 
Transinform. 

Självklart! Och ett stort nöje för mig som har haft 
den stora glädjen att se Dig och er alla under årens 
lopp!  

Idén till KINKS&QUEENS föddes i New York i 
slutet/början av 70/80-talet, där jag bodde 1977-
1982. 

Och det var just under de åren som den 
världsberömda (natt)klubben STUDIO54 fanns till. 
Mitt i New York City, och med massor av kul, 
sexiga, kända och okända människor av alla slag... 
från Mick Jagger och Bianca, Björn Borg, 
McEnroe, Nastase, Jimmy Connors, Andy Warhol, 
Lou Reed, Woody Allen etc etc ända ner till lilla 
jag. 

Klubben (en gammal teater) rymde oftast ända upp 
till 11-12,000 personer... och det var fullt kör från 
afterwork till sent... they work hard and they play 
hard som dom säger i New York. 

Vid 12-tiden på natten skedde en fantastisk 
förändring på en redan otrolig klubb med alla dess 
underbara gäster: 

Då kom massor av gaya, lesbiska, lack, läder, 
fantastiska drugor och transor (många enormt 
vackra från Puerto Rico)... och mixen och 

stämningen blev helt enorm! Alla minglade med 
alla... alla respekterade varandra oavsett 
läggning...alla hade fantastiskt kul, fint och skönt!  

En helt enorm upplevelse för alla! Improviserade 
gäst-shower, skön swingig musik och en mycket 
skön kärleksfull stämning där alla njöt av varandra 
och sig själva... i en fantastisk mix av gäster. 

 

Som fotnot kan jag nämna att efter att ha tagit 
steget fullt ut och skaffat mig ett ålfodral i blå 
paljetter och en Anita Ekberg peruk, gick jag en 
kväll till en annan mycket känd nattklubb.. 
REGINE'S ... där jag satte mig i baren för att sippa 
en mini-champagne. Vid ett av borden satt Andy 
Warhol och Lou Reed (vi hade setts på Studio 54 
fast med mig i annan skepnad...)... och, plötsligt 
står Andy Warhol där och säger: "Would you like 
to have dinner with us?" Vad säger man.. så jag sa: 
"Förtjusande.. I will be delighted." Det var där 
uttrycket "where is the beef" föddes, för när min 
filet mignon kom in lyfte servitören mycket elegant 
på en enorm silverkåpa och under den låg en av de 
minsta biffar jag sett i USA, så jag sa: "where is the 
beef". 
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Hursomhelst en underbar kväll... och det var 
ungefär då jag kom på idén: Om jag nånsin 
återvände till "Svedala" eller Europa skulle jag 
öppna just en så mixad klubb som STUDIO54 var. 

Åter i Sverige 1994, hittade jag lokalerna på 
Kungsholmen, och på fem dagar fixade vi flyers, dj, 
dekor, personal etc etc... allt med benägen 
medverkan av Madame Kerstin och Anders 
"Svinet" på Hjärter Dam  .... och premiäröppnade 
på trettondagsafton i januari 1995. 

I all ödmjukhet vill jag säga att det var en 
fenomenal succé... kunde knappt tro det. . det var 
fantastiska gäster från hela stan, från utlandet, från 
hela Sverige... och lördag efter lördag fylldes 
lokalerna av de skönaste mest underbara gäster (för 
mig är en besökare alltid en kärkommen gäst)... där 
min målsättning alltid varit att alla ska ha kul, att 
det avslappat och skönt, att alla respekterar alla, och 
att det är total mix - total you - total fun som gäller. 

Många underbara människor har passerat genom 
åren ... och jag vill i detta sammanhang i all 
ödmjukhet nämna den världsberömde fotografen 
Christer Strömholm (den svenska fotografins 
fader) som trots sina 80 år var en trägen gäst och 
som sa till mig: "Du har skapat något, du har skapat 
en frihamn för alla människor med olika läggning, 
du är The Swedish Priscilla". Jag är väldigt stolt 
över det! Även om jag aldrig brytt mig speciellt om 
resultat etc.. för mig är huvudsaken att en gäst är en 
gäst som ska ha kul, känna sig välkommen... och 
kanske få vara med om något som hon eller han 
aldrig varit med om förut, och som samtidigt ska 
känna sig fullkomligt säker hela tiden... 

Det är klart att det är kul när det kommer 
Fassbinder och Almodavar, skådespelare, VD:ar, 
och andra kändisar... men mest har jag uppskattat 
den fantastiska lojalitet jag upplevt genom alla 
"stammisar" som fortsätter att komma genom åren... 
alla dessa superstjärnor typ Vera Volvo, 
RueHarriet, Cheap&Girls, The Slum Sisters... och 
alla som ställt upp på spontan-shower. (Och 
samtidigt, ett stort tack till Dig som hela tiden 
kommit, bjudit på Dig själv.. och höjt stämningen 
för alla)! 

Och det är det som fått mig att fortsätta genom 
åren: Alla underbara gäster som bjuder på sig 
själva.... självklart är det motiverande och gör att 
det känns mycket kul att driva klubben! Åren går, 
en del försvinner, nya kommer till...alla åldrar från 
18 till 100 finns... och för  det mesta är det just den 
sköna mix av gäster av alla de slag och som bjuder 
på sig själva i en skön, avslappad miljö som är 
själva kärnan i klubben. Helt naturligt är det 
givetvis alldeles underbart att se Dig och alla 

väninnor...men vill samtidigt poängtera att just 
mixen på klubben är kärnan i klubben. 

Det finns massor av roliga minnen, men lite plats 
här att beskriva, så låt mig bara nämna ett: En gång 
hade vi en oljeschejk från Kazakstan på klubben... 
och han sa "Leonora, för varje tjusig blondin du tar 
in här bjuder jag på en flaska champagne." Efter 
ungefär 15 blondiner tog dom slut... så tjusig eller 
inte gick jag ut och in, och varje gång kom det in 
en ny flaska champagne! 

 

Till sist, och om Du kära läsare undrar... Jag älskar 
umgänget på klubben och tänker fortsätta att 
välkomna just Dig så länge jag känner det 
fantastiska gensvar Du och alla andra förmedlar. 

Love to You som  jag  brukar säga, 

Leonora 

ps. om jag får göra lite reklam, kolla 
www.kinksqueens.com där Du också kan registrera 
Dig för nyhetsbrev/Newsletter! Ds." 



 Transinform                                                                                       Nr 11 sept 2008 
 

5 

Att vara transofil 
Av Beth Nelin 

Egentligen är det ett konstigt ord, transofil. 

Vissa vill lägga det till andra negativa ord som t.ex. 
pedofil och det låter inte bra såklart. 

Eller så tycker de att det är som ”translovers”, såna 
”fluktare” som går på skumma barer och nyper 
transorna i skinkan i smygg. 

Inget av det kan vara mer fel än så. 

Vi, som är transofiler, är genuint intresserade av 
transor, gillar transor för det de är, underbara 
människor som vågar stå för vad de är, en 
man/kvinna som har ”närkontakt” med sin 
kvinnliga/manliga sida. 

Jag är övertygad om att alla människor har den där 
sidan. Det är bara att, när man är transa, den sidan 
är mer utvecklad, det finns ett större behov att få 
visa den sidan. Man är inte hel annars. 

Från att jag var en liten flicka har jag alltid gillat 
transor. I mitt fall manliga transor eftersom det är 
dessa som tilltalar mig mest, eftersom jag  i grund 
och botten är heterosexuell. Och så var det väl 
också för att det var mest manliga transor man såg . 

Det fanns väl inte så många, men när jag fick se en 
på stan, (jag bodde i Amsterdam på den tiden) 
tittade jag med beundran, för de var så vackra! 

Visst, man såg och hörde att det var en man som 
hade klädd om sig till kvinna men ändå... det 
kändes aldrig konstigt för mig. 

Ibland, när man var ute med kompisar och de 
började fnissa och peka, då blev jag rätt så irriterad. 
Det fanns ingenting att fnissa eller peka åt! 

För drygt 3 år sen började jag komma i kontakt med 
transor på ett mer ”permanent” sätt och fick mer 
inblick i vad det handlade om.  

Jag kom underfund med att det inte är så lätt att ta 
det där steget, att acceptera att man är transa och 
handla därefter. 

Att det finns så mycket förutfattade meningar, 
skam, men mest nog att transan kan vara sin egen 
största fiende genom att tro att hela tillvaron 

kommer att rämna när den skulle visa sin riktiga 
jag. Fast, i visa fall, inte helt obefogad. 

Efter ca 1 år stod det klart för mig att den mannen 
jag skulle vilja leva med skulle vara en transa. En 
vanlig man har inte dessa ”ingredienser” som jag 
behöver i mitt liv.  

Och så började ”letandet”... tills i mars i år. Då 
besökte jag Kinks & Queens, min favorit klubb i 
Stockholm. 

Och så fanns hon bara där, min transa! 

Nu, efter att ha haft ett förhållande med henne i 
snart ett halvt år, känner jag hur rätt det är. Hur 
komplett och värdefullt vårt förhållande är, hur vi 
växer ihop mer och mer. 

Jag älskar att vara med henne, min vackra kvinna, 
som aldrig hade funnits där om det inte hade funnits 
en man som bar henne inuti sig, ville vara henne... 
för de är sammanlänkade till en. 

Jag får ”utstå” en hel del, både från den ”vanliga” 
världen och transvärlden, gliringar, hånskratt, 
baktalande, men jag bryr mig inte, för det är mitt 
förhållande, mitt val, inte deras. 

De känner inte mig, de känner inte min kvinna. 

Däremot vältrar jag mig i alla dessa positiva 
reaktioner vi får. Som t.ex. när vi under Pride-
veckan promenerade i Gamla Stan och en vilt 
främmande kille ropade: ”Nice couple!” och så log 
han brett. 

Att vara transofil är inte det lättaste valet men, med 
facit i handen, jag skulle inte vilja vara nåt annat! 

 
Beth med sin Liza                   Foto Henke Olsson 
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Gladys Hair & Cosmetics heter en butik 
vid Brommaplan i Stockholm. Innehavaren är en 
glad tjej från Kenya som via kommit till Sverige 
efter ett mellanspel i England. Jag besökte butiken 
första gången våren 2007 och köpte en peruk för 
700 spänn. Glady hade nog inte haft 
transvestitbesök förut, men hade absolut inga 
problem med det. Jag gav henne transbroschyren 
som hon glatt tog emot och sen visade för sonen 
(som körde dataspel på butiksdatorn och inte blev 
ett dugg imponerad). Broschyren återfinns numera 
på hennes anslagstavla vid kassan. 
 
Vid nästa besök inhandlade jag en peruk av äkta hår 
för det facila priset av 1300 kronor och har 
ytterligare en på gång. Senast jag besökte henne var 
hon ganska upptagen med hårförlängning på en 
kund, och medan hon jobbade med detta berättade 
hon för mig och kunden att en man kommit in några 
veckor tidigare och förläget börjat tala om peruker. 
Glady förstod vad det handlade om och visade vår 
broschyr för honom efter en stund. Sen kunde 
seriös  perukprovning påbörjas med påföljande 
inköp. Dagen efter kom mannen tillbaka till butiken 
och tackade, denna gång klädd som kvinna och helt 
salig. För första gången i sitt liv hade han vågat sig 
ut. 
 
Glady är värd lite reklam tycker jag. Bra priser och 
ett glatt bemötande. Har hon kunder i butiken så är 
dom också glada och trevliga. Hur man hittar dit? 
På Brommaplan finns många butiker mm. En transa 
frågade "om man kommer ut från systemet, hur går 
man då?". Svar: Till vänster cirka 40 meter, i 
källarplanet på husgaveln du ser. Annars, om man 
inte startar på systemet av någon anledning utan 
från T-banans utgång - ta direkt till höger nittiosju 
grader när du nått marknivån. 50 meter bort finns 
nedgången till Gladys. På nätet: www.gladys.se 
 
Hälsa från mej!  /Anne Colt 
 

Evert                      Av Mariannie 
Katarina Södra folkskola under sent 50-tal. 
Bad! Jaaa!! Då och då fick vi bada i Katarina Södra 
folkskola. En skolklass grabbar  i flabb-åldern. En 
klass med bara grabbar. Om man skötte sig fick 
man bada i bassängen som var cirka 10 m lång och 
kanske tre meter bred. Om man skötte sig. 
 
Badtanten, en frodig barsk kvinna i vita 
sköterskekläder, en Dagmar Ebbesentyp. Samma 
replik varje gång: 
-I dag ska Evert sköta sig! Samma svar varje gång: 
Jag heter inte Evert. – Försök inte med mej! Bor 
inte du på Ölandsgatan? – Joo. – Då heter du 
Evert! Ställ upp er nu och skrubba varandra på 
ryggen! Vi skrubbade och jämförde i blyg lönndom 
varandras ungdomliga tillväxt. Lika obehagligt 

varje gång. 
 
Någon Evert såg jag aldrig men blev alltid påmind 
om honom när det var bad. Klasserna var i sin egen 
värld med sina egna kompisgrupper. Misstanken 
dök upp att badtanten bara trodde att jag hette Evert 
och att hon trodde att jag var ett busfrö med min 
ständigt snoriga näsa och med håret spretande åt 
alla håll. Det konstiga var att det bara var i badet 
jag blev kallad Evert. 
 
Ungefär 20 år senare var jag nere i Åhléns livs vid 
Skanstull. Stod böjd och rotade bland 
köttfärspaketen när en kvinna klappade mig på 
axeln: Tjenare Evert! Jag reste mig och tittade 
på en totalt okänd människa: - Jag heter inte Evert. 
-Nä nu ser jag. Du e ju inte Evert. 
-Du, vem fan är den där Evert? –Ja, Evert blev man 
aldrig klok på, sa tanten och dunstade. 
 
Ytterligare 30 år …. Ute och gick på Sofiagatan. 
Fick infallet att titta in på den gamla bion Riri. 
Stolpade in i barndomens tempel och i minnet 
kände doften av kolapapper och halvtaskig parfym 
från tjejerna i matinémörkret. Här gjorde man sina 
första lika taskiga försök som charmör genom att 
försöka komma riktigt nära nån man trodde man 
hade en chans på. Bion är nu ett snickeri. 
Förklarade för den som såg ut som en förman att 
jag stod och blängde lite, därför att jag hade sett en 
massa matinéfilmer på bion. Han visade mig runt 
och vi bytte gamla Söderminnen med varandra. 
Killen hade visst flyttat flera kvarter på 50 år. 
Tappert. Dialekten var välbevarad. 
 
-Du, vi har en pärm. En kille som var här tidigare, 
forskade lite om bion och skrev ner en del. Du kan 
få läsa om du vill. Det var en pärm med maskin-
skrivna ark som jag läste med stigande intresse. 
Bion hade från början varit varietélokal och sedan 
med tiden blivit biograf. Lokalen växlade mellan 
varietélokal och biograf ett antal gånger för att 
sedan föra en slokörad tillvaro, som 
kvartersbiograf. Minnena av min första filmkärlek 
Doris Day tonade fram. Filmen Viva Zapata 
väcktes till liv i hjärnvindlingarna. Bion somnade in 
en söndag 1961 med ”Aldrig på en söndag” (Melina 
Mercouri) som sista film.  
 
-Jag kan kopiera papprena åt dig om du vill. Det 
ville jag. Vi gick in i ett sidorum och kopierade. 
Förmannen som, också han, bodde kvar i trakten 
var nio år yngre än jag. 
-Jag bodde på Ölandsgatan på den tiden. 
 
-Nämen då måste du känna Evve, ja Evert alltså. 
De va’ ett jävla frö i plugget. Han spelade boule 
ibland här på Närkesgatan. . Ni e ganska lika 
faktiskt. Men han dog för ett tag sedan. 

Mariannie 
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Årets punktering 

 
Fyra händiga transor får punktering och byter däck natten till den 8 juni i den stora staden Stockholm. Från 
vänster Nadja, Lindali, Lina Q och Lisa.T. 
 

Vårruset i Göteborg 
Text Rut Falk    Foto Margareta Bånnsgård 

 
För andra året så hade jag anmält mig till tjejloppet 
Vårruset som detta året lockat drygt 19.000 
deltagare i Göteborg.  

På intranätet på brorsans jobb hade jag läst att inte 
mindre än 47 ff-jobbarkompisar skulle ställa upp 
och att företaget till och med hade hyrt ett tält som 
samlingspunkt. Jag letade mig fram till detta tält 
och möttes av idel glada och välkomnande tillrop.  

För egen del så avverkade jag de fem kilometrarna 
på 35 minuter vilket innebar att jag hade ungefär 
lika många av jobbarkompisarna före som efter 
mig.  

Genom att anmäla deltagarna i grupper om sex 
personer hade vi erhållit ett antal picnickorgar från 

arrangören. Innehållet i dessa korgar kunde vi sedan 
dela systerligt på när alla kommit i mål i den 
ljumma försommarkvällen som följde efter en dag 
med strålande vackert väder.  

Rut Falk 

Önskepasset? 

 

Sommarens ros… 

 
…går till Lena Söderlind, Järfälla, som 
självuppoffrande fixat ny FPE-S banderoll inför 
Europride 2008 och sett till att föreningens 
tältinredning alltid är i tiptop. 
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Tre härliga dagar som Gerda 
under Europride 
Text och bild Gerda 

 
Så kom den äntligen, den vecka på året som jag 
längtat så efter, Europride, min oas. Inte köpte jag 
veckobiljett heller, nej det blev till att betala 
dagtaxa. Förra året blev ju lite av en smygtitt ut ur 
garderoben, som jag skrev om i ett tidigare nummer 
av Transinform, i år gnisslade gångjärnen lite till, 
dvs jag har blivit lite modigare. Under året har ett 
antal personer i min bekantskapskrets fått ta del av 
mitt ”kvinnoliv”, det har nästan bara blivit positiva 
reaktioner, bara en som föredrog brorsan, och det är 
väl ok för mej. 

Jag går inte ut på ”hemmaplan” utan tar mej in till 
stan där en större anonymitet finns. Så blev det 
onsdag och parken öppnade, jag var laddad sen 
dagar tillbaka. Jobbade fram till eftermiddagen och 
sen in på toaletten för att fixa första delen av Gerda. 
Ja, jag har hört det förr, ”sitter i ditt eget huvud” 
osv. men saken är lite mer komplext än så men det 
tar vi en annan gång. Hur som, rakning, smink, lite 
put under en topp och sen på med solglasögon en 
pösig skjorta och sen ner till bilen för transport in 
till söder. Av med skjortan och byxorna, på med 
kjolen, sandaletter och peruk samt lite läppstift och 
Gerda är redo för en kväll i parken. Nu gömmer jag 
mej inte när jag promenerar till parken, i fjol hade 
jag smugit bland buskarna, man gör sina framsteg 
även om det tar tid.  

 
Lina Q och Gerda i FPE-S tältet 

Trans-tältet är som en bakugn, så efter lite pratande 
vandrar jag runt på området och kollar in både det 
ena och andra. Ett glas och lite snack med en 
läderbög! (alltid kul att höra andras historia), sen 
lyssnade jag på Mona S och andra på scen. Under 

kvällen träffade jag så många härliga människor 
och hade så fantastiskt roligt, men allt har ett slut så 
även denna kväll. Hemgång och ladda för fredagen 
då ska det blir dansa av. 

 
Fr.v. Beth, Liza, Ann-Marie, Tina och Anne 

Fredagen kom och ombytet skedde som tidigare 
bara det att en parkbänk fick ersätta bilen som 
provhytt. Min hustru kom strax efter mej och vi 
vandrade runt och kikade på dom olika tälten. Vi 
slog oss ihop med ett gäng Norska gaypojkar som 
vi träffade i fjol och det blev lika trevligt som då, 
dom kan verkligen festa. Black Jack spelade upp på 
dansbanan och det blev till att tacka Norrmännen 
och bege sig dit. Tänk att bugg kan vara så roligt 
och svettig blir man också. Vi lämnade inte 
dansgolvet under hela uppträdandet men sen var vi 
ganska möra, så det blev till att dra sig tillbaka, det 
är ju parad imorgon. 

 
En svängom med frugan 
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Lördag morgon kom och jag gjorde en del 
förberedande hemma och tog sen pendeln in till 
stan. Har ett ”hemligt” krypin i city där jag 
avslutade förvandlingen till Gerda och vandrade ut i 
regnet. Med huvudet högt gick jag från Hötorget 
och Kungsgatan ner fram till Humlan, inte en transa 
i sikte. Vandrade runt lite och stötte på Regina, vi 
slog följe och kom fram till att det var lika bra att 
vänta i början av tåget för att hoppa in när dom 
”stolta transorna” kom. 

Det blev en del motorcykel prat, tänk att åka hoj 
som Gerda, kul tanke. Jag hade fått en härlig 
känsla, nästa euforisk, struntar i om någon skulle 
känna igen mej, då har dom väl något att prata om 
till fikat på måndag morgon. Kände mej verkligen 
som en stolt transa under paraden, jag log in i varje 
kamera jag såg och kramade folk, helt underbart. 

 Jag kände igen en kille som stod utmed 
Skeppsbron, gick fram och sa hej, han blev livrädd, 
vände bort huvudet och sa ”jag känner inte dej”, 
stackarn han blev så generad inför sina vänner, och 
jag som trodde att det var jag som skulle vara  rädd. 
Vid Hornsgatan fanns mina Norska vänner som 
skrek och vinkade som galningar, och lite senare 
dök min hustru upp för att gå med den sista biten 

till Zinken. Gruppbild och sen kände jag ett behov 
av att byta från mina 4” klack till ett par sneekers. 

Det blev lunch tillsammans med Pia och Louise på 
Stinsen, det var något som var otänkbart som Gerda 
för ett år sedan. Vi hade jättetrevligt och vi fick 
många frågande och uppskattande blickar. Efter 
lunchen var det bara att byta om till brorsan och 
bege sig hemåt. 

 
 

Snyft, det dröjer ett år till nästa Pride, längtar redan. 

Lycklig Gerda 
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Att vara en Ftm-transvestit 

Text och bild: Kimmie 

 

Eftersom man mestadels bara hör talas om Mtf-
transvestiter vill jag här berätta litet om hur det är 
att vara Ftm. 

Ända sedan jag var barn har jag känt det som att 
något var helt fel med mig. När min mamma ville 
att jag skulle sätta på mig söta klänningar och kjolar 
reagerade jag med väldiga utbrott.  Det var inte 
heller populärt att jag helst ville leka med pojkar 
och pojkleksaker. Man fick dockor och dockvagn i 
födelsedagspresent och julklapp men lekte aldrig 
med dem.  

I tonåren gick allt bättre, då kunde man få klä sig i 
långbyxor mm. litet manliga kläder och när det 
sedan blev aktuellt med arbete var det åter 
föräldrarna som insisterade på att man skulle ha ett 
”kvinnligt” jobb som att sitta på kontor och skriva 
skrivmaskin mm.  

Men eftersom jag var den pojkflicka som jag var 
och under barn-och ungdomstiden mest hållit till i 
stallet med ridning och hästar och därtill hörande 
arbete kändes det helt fel att sitta på en kontorsstol. 
Var ju född i stad men kände att jag ville ha ett 
arbete ute på landet så jag utbildade mig till 
kontrollassistent på en lantbruksskola i Norrland. 
Ett jobb som jag trivdes fantastiskt bra med. Men så 
kom känslor och sexliv in i bilden och man började 
fundera på barn och event. man. Eftersom jag har 
en bisexuell läggning hade jag blivit kär i både män 
och kvinnor ett tag men träffade till slut en man 
som jag gifte mig med. Det blev barn, närmare 

bestämt åtta stycken med tiden! Och så småningom 
arton barnbarn! 

 Under mitt liv som ensamstående mamma med 
många barn efter skilsmässa, fick jag ju vara både 
mor och far för barnen och det passade mig ganska 
bra faktiskt eftersom jag ju kände mig som två 
personer i samma kropp.  

 När sedan barnen var utflugna och jag börjat 
förvärvsarbeta igen med diverse ”manliga” yrken 
som maskinoperatör, tunnelbanetågförare och 
arbetet med att bygga stötdämpare till motorcyklar 
kunde jag ju vara den jag hela livet känt mig som 
nämligen MAN.  

 Att sedan få kontakt med en Mtf-man och andra 
transvestiter av båda könen har gjort att jag nu på 
äldre dagar kan leva precis som jag önskar, det 
känns otroligt bra. Mina barn vet om min läggning 
och accepterar både mig och min vän helt. Ingen 
har tagit avstånd från oss och det känns jättefint.  

 
Min Janina                                Foto Susan Persson 

 Det är litet konstigt att man ska leva nästan ett helt 
liv innan man kommer riktigt ”rätt”, men många 
kanske aldrig får uppleva det så …bättre sent än 
aldrig. 

 

Tycker Kimmie. 
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En kväll i Gamla Stan           
Kåseri   av Gia Kressner och Hildur de Besche 

 

När klockan slog tio i elva klev jag av tunnelbanan 
vid Slussen, Min ganska snäva  kjol drog till sig en 
del blickar från förbipasserande män på jakt efter en 
kärleksfamn i det ljumna Stockholmsnatten. Det 
hade varit nästan 25 grader varmt under hela dagen 
och värmen låg kvar som en go kofta över stan, fast 
kvällen hade börjat lägga sig i gränderna. 

Jag lät mina steg föra mig ner till Djurgårdsbåtarnas 
angöring vid Gamla Stan. Den ljusa linnekjolen 
kändes sval och skön mot mina tunna 
nylonstrumpor och min vita sommarblus fläktade i 
den avtagande kvällsbrisen. 

 Hej stumpan, vart skall lilla du ta vägen i kväll 
då, hördes från en lite för överförfriskad gäst 
utanför resturangen Zum Fransiskaner med 
anor från 1600-talet.. 

Jag log lite blygt och sa med låg och välmodulerad 
röst. 

 Jag tänkte gå på Engelen i kväll, det är ett bra 
band som spelar där.  

 Ska vi inte gå hem till mig i stället, försökte 
den rödkindade gentlemannen. Jag har fin 
whisky av bästa kvalitet, som jag skall bjuda 
dig på gullet. 

 Nä tack, men du kan få följa med till Engelen 
så kan vi dansa, sa jag och mönstrade honom 
kritiskt, varpå jag lade till  

 Om du kan vill säga.  
Han stod och övervägde förslaget och sa lite 
tvekande. 

 Jag måste skaka av mig mitt första sällskap 
först, jag dyker kanske upp lite senare hjärtat 
lilla.  

Det lilla nattliga mötet skulle visa sig bli både det 
första och sista jag såg av honom och det var väl 
tur det, man behövde inte vara Einstein för att 
räkna ut vad han var ute efter.  

Nåväl, jag fortsatte min stilla sommarvandring och 
gled in mellan de gamla Hansahusen i början av 
Gamla Stan. Jag passerade Järntorget och var nere 
vid Engelen en stund senare. Som vanligt var det 
kö vid entrén och ganska mycket folk runt om på 
gatan. En del var högljudda och sjöng av hjärtans 
lust, andra satt på trottoaren och rökte eller drack 
en öl. Alla var glada och uppfyllda av den trolska 
sommarnatten. Utanför hade en svartmuskig man 
slagit upp ett korvstånd. Han tilltalade mej artigt på 
bruten svenska 

 Ska damen inte ha en korv.  
Jag vred på huvudet och sa med ett blygt tonfall 

 Nej tack, jag äter inte korv. Man vet ju aldrig 
vad den innehåller. 

 Jo då, jag vet precis vad de här godingarna 
innehåller, fortsatte han och höll upp en stor 
korv i handen. Jag skakade på huvudet och 
vände honom ryggen. En av vakterna vinkade 
just då åt mig och jag gick fram åt hans håll. 

 Ska du in på klubben i kväll, sa han med 
glimten i ögat. Han var kolossalt stor och hade 
en gul, blank vaktbricka på bröstet. 

 Ja, jag tänkte faktiskt gå in och höra på bandet 
som spelar i kväll. 

 Ja, då är det bara att gå förbi kön, du vet ju att 
vi alltid släpper in dig gratis, lilla grynet, ni 
transor går ju alltid förbi kön. 

 
Nere på discot Kolingen var det som vanligt full 
fart. En lite packad tjej kom fram och tryckte sej 
mot mej med en outgrundlig min. 

 Heej, Hildur, du kommer väl ihåg mig, vi sågs 
här i början av mars. 

Hennes sminkning hade börjat likna en 
krigsmålning och den halvdruckna ölen skvimpade 
ut hela tiden. 

 Vi hade ett låångt snack inne på damtoan om 
liivet, hon uttalade livet med sådant patos att 
hon nästan trillade omkull.  Eftersom jag såg 
lite oförstående ut fortsatte hon  

  Du måste väl minnas mej, Lisbet från Trosa, 
jag har ju en bror som är gay, kommer du inte 
ihåg, de sista orden lät förtvivlade, så jag 
började minnas lite för hennes skull 

  Jovisst, nu minns jag dej ljög jag och la till 
för säkerhets skull, Men du har ju gått ner i 
vikt så jag kände knappt igen dej, gumman. 
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 Nää nu ska vi banne mig dansa,  sa hon 
belåtet.Vi trängde oss ut på golvet där technon 
flödade så man måste skrika  i örat på varann. 

 Vill du ha nått att dricka? Frågade Lisbet efter 
ett par låtar. 

 Nej tack, sa jag vänligt men bestämt. Jag kör 
ju bil i kväll igen så det går inte. 

 Jag mååste i alla fall ha en öl, och så försvann 
hon i riktning mot baren.. 

Det började kännas väldigt varmt i lokalerna för 
jag hade korselett under blusen och en lång blond 
”mössa” på huvet, och började längta efter den 
ljumma sommarluften och den svala svalkan i dom 
steniga gränderna. Jag hade förstått att jag kommit 
försent och missat bandet i puben en trappa upp. 
Kanske lika bra att gå, tänkte jag för mig själv 
innan det blev kö till garderoben. Där hade jag 
lämnat min lilla gröna kappa som inte behövdes 
men som var så snygg. 

 Vad söt du är, hördes en röst vid sidan. En 
färgad gentleman, kom fram till mig. 

 Vill du dansa? 
 Ok, sa jag till den mörke uppvaktaren. Vi 

trängde oss ut till det alltmer vildsint dansande 
massan. Snart började han bli för närgången 
och eftersom jag var huvet högre än min 
danspartner måste det sett rätt kul ut, så jag 
beslöt att dra. 

 
Väl ute på Kornhamstorg satte jag kurs mot T-
banan, men när jag kom fram var den stängd för 
natten. Himlen hade börjat ljusna i öster och det 
återstod alltså promenad eller taxi för att ta mej till 
Sveavägen där jag hade bilen stående. 

Visserligen fanns det bilar ute, både gula och 
”svarta”, men snål som jag är valde jag att gå i den 
ljumma sommarnatten. En bit upp på 
Drottninggatan satt en a-lagare och hängde. Han 
glodde på mig när jag gick förbi och sa med lite 
sluddrig stämma  

 Du är snygg du, men någon riktig tjej är du 
inte, du är ju transsexuell, men det är allright 
för mig, jag har sett allt. 

 Kanske det, sa jag, jag har också sett en del 
och jag känner igen en snäll gubbe. Jag log 
mot honom och han visade alla sina tre tänder 
i ett stort leende tillbaka. Jag fortsatte raskt 
mot bilen som stod snällt kvar där jag ställt 
den. 

 
Efter att ha gjort en taxisväng körde jag E4an mot 
Järvakrog där en nattfika på Statoil kändes rätt. 
Sen återstod bara nattkrämen och sängen i det 
mörka och svala Jakobsberg. 

  

 

Internet butiken: www.aoj.nu 
Express your self. 
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Mode för din personlighet 

 
INGA-LILLS PERUKMAKERI AB 

JUST NU SUPERREA !!! 
Bandperuker 395:- 

Diademperuker 295:- 
Ögonfransar 2 par 60:-, 24 par 700:- 

 
 

 www.ingalillsperukmakeri.com 

Frågor o beställning: raija.jo@telia.com vi skickar mot postförskott. 
- priser inkl moms - 

OBS ! INTERNETFÖRSÄLJNING  
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Namntillägg Av Anna-Karin  

Ett antal av oss MtF-transvestiter har försökt att 
lägga till ett traditionellt kvinnligt förnamn till sitt 
namn och fått avslag. Några personer har inte nöjt 
sig med avslaget utan gått vidare till Länsrätten, 
dock oftast utan att få någon ändring av beslutet till 
stånd. Länsrättens beslut kan överklagas hos 
Kammarrätten. Åtminstone ett nytt sådant 
överklagande är på gång. 

Själv har jag tidigare inte engagerat mig i 
namnfrågan, då jag var nöjd med ett alias. Men en 
tidningsartikel under sommaren gjorde att jag ändå 
gav mig in i namnfrågan. Tidningsartikeln berättade 
att Skatteverket tagit fram riktlinjer för 
namnbyten/namntillägg  I sitt pressmeddelande från 
2008-08-12 skriver Skatteverket, ”Enligt det nya 
ställningstagandet bör förnamn prövas i en generös 
anda. Vuxna får i större utsträckning än tidigare 
själva välja namn - även om vi tidigare skulle 
bedömt att namnet kan vara till obehag för 
bäraren.”  

I sina avslag hänvisar domstolarna till svensk 
namntradition. Tex. i en dom från 2001 avslår 
kammarrätten en mans begäran om att få lägga 
namnet Christina till sina befintliga förnamn med 
följande motivering, ”Enligt svensk namntradition 
kan namnet Christina inte anses vara ett manligt 
förnamn utan det har en klar feminin prägel. 
Namnet Christina är därför uppenbarligen inte 
lämpligt som förnamn på en man”.  
Vad skall de då säga om namn som egentligen inte 
har någon ”svensk namntradition”, ex Irina, 
Ludmila, Svetlana?  – Feminin prägel, kanske? 
Jag beslutar mig för att ta reda på svaret och sänder 
in en ansökan till Skatteverket, om att få lägga 
namnet Irina till mina befintliga förnamn. 

Efter ca en vecka kommer ett brev från Vägverket, 
om att det är dags att byta ut körkortet. Jaha, tänker 
jag , det är väl tio år sedan sist. Jag är på väg att 
lägga undan brevet, då jag ser en rad om 
anledningen till körkortsbytet – Namn eller 
personnummerbyte. Då ser jag också att brevet är 
adresserat till Karl-Erik Irina. 

Ett par dagar senare kommer bekräftelsen från 
Skatteverket. 
Namnlagen förbjuder inte uttryckligen så kallade 
”könskonträra förnamn”. 

Enligt Patent- och registreringsverkets och 
Patentbesvärsrättens praxis gäller att en man inte 
får byta till ett kvinnligt förnamn och att en kvinna 
inte får byta till ett manligt förnamn. Ett sådant 
namnbyte anses strida mot 34 § namnlagen. 
Däremot medges byte till ett könsneutralt förnamn. 
Tex. Carol, Bonnie. 

Det är egentligen inte i första hand lagen som 
behöver ändras utan den praxis som tillämpas av 
berörda myndigheter. 
Det är bra, att det finns personer, som på olika sätt 
försöker få en ändring till stånd av den något 
tveksamma tolkningen av nuvarande lag till dagens 
praxis. Här kan vi alla vara med och påverka. 

Bombardera våra skattemyndigheter med 
ansökningar om namntillägg!  

Gör det även om du inte vill lägga till ett namn! Vi 
män, som ansöker om att lägga ett svenskt 
traditionellt kvinnonamn till våra namn, får i 
dagsläget avslag.  

Att ansöka om att lägga till ett förnamn är 
kostnadsfritt första gången och blanketten är 
föredömligt enkel. Personligen tror jag att det är bra 
att få upp antalet ansökningar för att få större 
uppmärksamhet och därmed större chans till snar 
ändring. Tyvärr är det ju så att frågor som berör ett 
ytterst litet fåtal ofta blir liggande. Att namnfrågan 
inte är en sådan fråga kan vi hjälpas åt att visa. 

 

En bra höst önskar  

Karl-Erik Irina, alias Anna-Karin
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