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Redaktören Liza Ohlson   Foto: Susann Persson 

December 2008 
Nu i skrivandes stund, i mitten av november, är det 
egentligen en dyster och mörk tid. Men i Stockholm 
ska mina medsystrar i styrelsen m.fl. träffas i ett 
arbetsmöte som, hör och häpna, sponsras av 
Ungdomsstyrelsen! Med tanke på medelåldern i 
föreningen är det närmast ett konstycke att ha fått 
bidraget på 25 lapp beviljat. Bravo ni som tagit 
initiativet och rott det i land! Förhoppningsvis ska 
det leda till en breddning och fördjupning av 
föreningens arbete så vi kan locka till oss nya och 
även unga medlemmar. 
  
Som många andra transvestiter är jag med på QX 
och har bilder och presentationstext. Kanske ingick 
jag i Martin Bergs doktorsavhandling, vem vet. 
Häromdagen tittade en homosexuell ung tjej på min 
sida, förmodligen av misstag, och skrev spontant ett 
mycket positivt brev till mig som transvestit. Jäklar 
vilken kick man får av beröm!  

På sätt och vis har jag både QX och FPE-S att tacka 
för att jag ”vågade mig ut”.  För två år sedan 
frågade Anna-Karin runt bland transorna på QX om 
vi i närområdet ville komma till Transcaféet i 
___________________________________ 
Officiellt organ för Phi Pi Epsilon - Sverige 

Redaktionen ansvarar inte för sanningshalten i infört 
material. Artiklar, tankar och synpunkter i 
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nödvändigtvis inte återspegla FPE-S offentliga 
ståndpunkt. 
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Örebro och gå på en makeup kurs hon skulle 
anordna. Vilken drömstart för en ”blyg liten 
transvestit” som inte vågat längre än till och från 
bilen tidigare! 

Föreningen behöver sådana eldsjälar som tar 
initiativ och ser till att det händer saker inom 
föreningen. Tack, Anna-Karin! Och det var ju även 
du som tog med mig till Kinks&Queens där jag 
träffade min Kvinna! 

Nu till sist får jag komplettera med den glada 
nyheten att vi har stor anledning att skåla in det nya 
året eftersom socialstyrelsens generaldirektör Lars-
Erik Holm har tillfrisknat, eller hur var det 
nu…Skämt åsido finns det all anledning att tro att 
det var föreningens kontakt med Barbro 
Westerholm, under Priden i somras, som gett 
resultat. Hon visste i vilka trådar man skulle dra! 

Liza Oh  

Omslag: Anne Colt, Nr 1 i Båstad High Heel 
Race. Foto Jessica. 

Baksida: Gruppbild Båstadträffen september 
2008. Foto Bodil Linde, TiD. 
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Ordföranden har ordet 

Text och bild: Nadja Karlsson 

 

När vi som medarrangör deltog i överlämnandet av 
transpersoners psykiska hälsa till folkhälsoinstitutet 
träffade jag en för mig främmande transa. Jag 
presenterade mig som ordförande för FPE. Hon 
berättade då för mig att hon hade varit medlem i 
FPE tidigare! Nu tänker jag citera: 
  
-Men det var för dyrt, 100 kr numret för denna 
tidning! Jag satt där med öppen mun, vad menar 
hon? Är FPE enbart fyra tidningar för henne? Sedan 
ilsknade jag till lite och sa att man inte skall vara 
medlem i en förening som denna om man tror det är 
en prenumeration av fyra tidningar. Och missförstå 
mig inte nu. Jag menar inte hon skall ta hänsyn till 
att jag skriver denna ledare på mina redan snålt 
tilltagna lunchraster, jag menar inte hon skall ta 
hänsyn till tant Lindas arbete för att vi ska få 
statsbidrag, inte heller Coltens ständiga 
protokollförande, Lisornas jobb med siffror och 
tidningar. Nej detta är inte detta "gratisarbete" hon 
skall hylla, utan att vi är Sveriges största/enda 
transförening. Vi jobbar för att systrar/bröder som 
oss skall kunna leva ut och känna sig hela. Så hör ni 
alla medlemmar, ni som tycker detta är en 
prenumeration tjänst ni betalar för, "Get real" eller 
på modern svenska "Skärp er".  
  

I tidningen "Livets Goda" presenterares Nadja 
Karlsson som en av Sveriges mest spännande vin 
personligheter. Visst blir jag lite mallig över detta 
reportage, men det viktiga med denna artikel är inte 
att det skall tillfredställa mitt ego! Utan det viktiga 
är att jag presenteras som en duktig yrkesmänniska 
som i och för sig är transperson men det är liksom 
inte det viktigaste i denna story. Utan att man 
uppmärksammas som en vanlig människa, sedan att 
man är transa ses som en krydda. Detta var ett av 
mina mål för några år sedan. Sedan att Nadja skall 
förläsa för personal från ryska ambassaden i vodka 
historia det är liksom bara en bonus. Stå där inför 
denna personal lika naturligt som dom står där. 
Visst måste dessa blivande mäktiga människor 
påverkas av att i Sverige kan en transperson helt 
obesvärat förläsa för dom. I deras hemland så 
trakasseras vi fortfarande och löper väldig risk att 
misshandlas. Så min frigörelse och öppenhet 
kanske i slutändan leder till fler transpersoners rätt 
till ett öppnare liv. Det är detta som ni stödjer oss 
att göra genom att en förening som FPE finns. 
Alltså ni/vi hjälper oss själva genom att förena oss i 
FPE. Det är detta medlemsavgiften går till och inte 
fyra nummer av en tidning. Basta. Jag bjuder på 
bilden som blev tagen för "Livets Goda". 

 

Nadja, ordförande för FPE-S  
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Att bli igenkänd 

Text: Anna Karin                              Foto 2: Jessica 

   

Under det halvannat år jag arrangerade T-Café 
Örebro hade jag trott mig kunna locka dit ett antal 
lokala transvestiter. Att sådana finns visste jag 
genom QX / Qruiser. Inte en enda kom från Örebro 
och dess omedelbara närhet. Den som bodde 
närmast kom från en ort ca fem mil utanför stan. Ja, 
en som hade övernattningslägenhet i stan kom 
också men den hade sin hemort 10 mil bort. Jag 
höll kontakt med de lokala transvestiterna via QX 
och sände plikttroget inbjudningar. Ett par vanliga 
svar var att jag skall försöka komma nästa gång 
eller jag vågar inte gå ut i Örebro, jag kan ju bli 
igenkänd.  

Av egen erfarenhet påstår jag att man blir inte så 
lätt igenkänd när man är ombytt. Följande aktuella 
händelse stöder mitt påstående. 

Jag och en annan transperson brukar äta lunch 
tillsammans ungefär en gång i månaden. Vi är 
bägge män och har aldrig träffats ombytta. Till 
senaste lunchen hade jag tagit med mig en utskrift i 
A4-format av gruppbilden från Båstad. Dessutom 
hade jag gjort den delförstoring i A4 omfattande ca 
en tredjedel av hela bilden. I delförstoringen står 
jag nästan mitt i bilden och längst fram. Bilderna är 
inte gjorda från hemsidans lågupplösta bild utan 
från en mera högupplöst bild och utskrifterna är 
riktigt tydliga. 

Under lunchen berättar jag att jag varit i Båstad och 
plockar fram och visar gruppbilden. Jag frågar 
också min lunchkompis om han känner igen mig. 
Han byter glasögon och tittar noga men skakar på 
huvudet. Då ger jag honom delförstoringen. Då 
känner han igen Sara Lund, som står i alldeles 
bakom mig men mig känner han fortfarande inte 
igen. Först när jag säger, titta framför Sara, hittar 

han mig men framför Sara finns bara två personer 
att välja bland. 

Vad vill jag då säga med detta – Jo, ni som bara 
visar er omklädda i Båstad och vid storstadsbesök, 
våga pröva också i hemorten! Risken att identifieras 
är mycket liten. 

Självfallet vore det bra om ingen behövde känna 
någon oro inför att visa sitt rätta jag i hemorten. 
Tyvärr är vi ju inte där ännu men ju fler 
transvestiter som syns ute desto mindre ovanliga 
blir vi.  

En bra vinter önskar! 

Karl-Erik Irina alias Anna-Karin 

 

 

Internet butiken: www.aoj.nu 

Express your self. 

http://www.aoj.nu/�
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Transor sedda ur ett barns 
perspektiv 

Text: Lena Berg                                    Foto: Jessica 

 

Jag har träffat små barn i många sammanhang när 
jag varit ombytt. Det är mycket intressant hur dom 
reagerar, absolut fördomsfritt, rationellt och 
naturligt. Denna attityd har dom antagligen tills vi 
vuxna, i många fall, ”förstör” den. 

Som exempel på hur reaktionen blivit skulle jag 
vilja återge två episoder som jag tycker är lite 
”gulliga”. 

Alice, mitt barnbarn som är 11 år, fick på våren 
förra året reda på att jag är transa och det var 

absolut inget problem. Hon är mycket intresserad 
av kläder och hon har nog bättre koll på vad jag har 
i garderoben än jag själv. Vid midsommartid förra 
året så dog hennes mormor, min exfru, Alice var 
jätteledsen. Hon hade nog funderat mycket över vad 
som hänt och så en dag säger hon till sin mamma: 

 ”Ja, nu är mormor död och finns inte mer men vi 
har ju fått Lena istället”! 

En dag på väg till garaget så passerade jag en 
lekplats där det satt tre småflickor i 5 – 6 årsåldern 
och lekte i sandlådan. När dom får syn på mig 
utspinner sig följande konversation:   

”Hej, är du tjej eller kille?” 

”Vad tror ni?” svarade jag.  

”Du är nog tjej” föreslog dom. Antagligen trodde 
dom att det var det jag ville höra. 

”Det ser ni väl att jag inte är” sa jag. 

”Ja, det gör vi ju men det gör inget” svarade dom 
och fortsatte att leka som om inget hade hänt. 

Tänk om alla hade denna attityd till oss! 

Lena Berg 
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En kväll jag aldrig glömmer 

Text och bild: Cilla 

 

Jag var gräsänkling och hade tänkt mig gå omklädd 
på nattklubb för första gången fredag kväll. 
Drömmen var att gå på Palace, så jag mailade alla 
inom Vänner i Väst, för att få med mig någon, men 
det visade sig svårt just den dagen. Sophia lovade 
försöka, men hon skulle komma hem från Oslo vid 
22-tiden, så frågan var om hon skulle hinna.  

Pratade med Sophia lite efter 22 på kvällen och hon 
var just på väg hem och trött, så jag fick gå ut 
ensam. Sophia rådde mig att absolut inte gå på 
Palace (heteroställe) ensam första gången. Istället 
föreslog hon Hakets pub, som hade Karaokekväll. 
Försökte få mig en öl på Jazzå Bar innan, men där 
var överfullt, så det blev Haket direkt.  En öl, lite 
halvtråkigt för mig i början, fast fin stämning och 
jag var förväntansfull.  
Jag ställde mig vid bardisken och då kom stormen: 
tjejer och killar som kom fram och köpte dricka 
började skåla med mig innan de gick ifrån 
bardisken. Ett par gjorde först detta och började 
prata så det slutade med att han beställde in 3 glas 
med finsk snaps, som han bjöd på.  
Efter en stund började jag prata med Ulla och 
hennes son och därmed också med Birgitta. Vi 
sjöng några låtar och hade allmänt skoj varefter de 
frågade om jag ville följa med till Gretas 
(nattklubb) och jag sa ja. Jag fick inte ens chans att 
betala taxin utan det ville Birgitta göra.  

Sen var det full rulle på Gretas med några öl, snack 
och dans på scen inför alla andra.  
Eva verkade hålla koll på sin son, så Birgitta och 
jag pratade mer och mer och dansade en del på 
slutet. Jag tänkte hon skulle få föra, men efter en 
stund så tog jag över, och det skrattade hon gott åt.  
Vi pratade om allt mellan himmel och jord, hennes 
jobb, mitt, barnen och livet . Underbart, som två 
väninnor. 
Lite kommentarer från Birgitta till mig under tiden 
på Gretas: 
- Du var reserverad på Haket så det var svårt att ta 
kontakt. (Bra att veta för min intention  
  var ju tvärtom, men jag såg väl så ut i början.) 

- Fantastisk makeup, det är ju så man helst skulle 
vilja se ut.  

- Hur klarar du att dölja skägget? 

- Peruken och färgen passar dig. Ser ut som ditt 
eget. (hade en blond peruk, men är egentligen 
mörkare) 

- Tänk om mina konservativa grannar visste att jag 
står på Gretas och pratar med dig klockan 3 på 
natten. Skulle varit fantastiskt om man kunde få 
visa dig för dem. 

Ja så fortsatte det till klockan 4 då de stängde. 
Birgitta och jag var de sista två ut. Helt i linje med 
kvällen, så tog hon en taxi hem och jag började 
promenera. Kändes toppen så jag gick där 
småsjungande fram till närmare 5 på morgonen då 
jag hade hunnit till Linnéplatsen. Där tog jag första 
morgonspårvagnen hem. What a night, what a lady! 

Nästa kapitel är redan skrivet. Två veckor senare 
träffade jag (omklädd) Birgitta efter jobbet och vi åt 
en bit mat och tog några öl på en restaurang där vi 
satt och pratade som väninnor i 3 timmar. Sen 
följde hon mig till bussen. Helt underbart och bägge 
trivs vi med att vi ska vara vänner, ej gå längre. Det 
blir säkert minst en repris på restaurangbesöket 
längre fram. 

Cilla 

Hildur de Besche 

Rainbow Gospel 
Gospelkör i Stockholm för hbt-personer söker  
transpersoner för bas- och tenorstämmorna. Ta 
gärna kontakt med undertecknad om du gillar 
att sjunga och är intresserad. 
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Mode för din personlighet 

 
INGA-LILLS PERUKMAKERI AB 

Bandperuker 395:- 
JUST NU SUPERREA !!! 

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  

http://www.ingalillsperukmakeri.com/�
mailto:raija.jo@telia.com�
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En dag i varuhuset 

Av   Hildur de Besche och Gia Kressner 

 

Att köra bil i Stockholm, är som att vara med i ett 
racerlopp, där alla försöker, till varje pris, hinna 
först till nästa rödlyse. Hildur däremot står över 
dessa simpla och världsliga drifter, hon glider fram 
i ett jämnt och behärskat tempo, utan en tanke på att 
låta sig dras med i stockholmsstressen, där de 
testosteronstinna hannarna kör slalom mellan 
filerna i jakten på en sekund här och där. Gatans 
stress är påtaglig och det krävs en mogen kvinnas 
korrekta omdöme och fulla uppmärksamhet för att 
inte falla in i detta inferno. Hildur de Besche spelar 
i en egen division. Hon förhåller sig till den smått 
kaotiska trafiken som en mor förhåller sig till en våt 
katt, håller den i nackskinnet en bit från kroppen. 

Saken var ju den att hon skulle träffa sin väninna 
Angela i stan och dom skulle tillsammans gå i dom 
stora varuhusen Gallerian och NK för att kolla på 
kläder och om nått i rätt storlek och pris dök upp 
kanske det till och med ledde till ett köp. 
Mötesplatsen var bestämd till Gallerians garage. Ni 
som varit i huvudstan vet säkert att Gallerian på 
Hamngatan ligger mitt emot NK och är en av dom 
första inglasade köpcentra som byggdes. Numera 
finns dom på allt för många ställen. 
”Hallå Angela, du ser toppen ut, sa Hildur som 
redan hade anlänt till mötesplatsen och stod och 
fixade till läpparna.  

 Angela är en ståtlig transa som inte behöver ”se 
upp” till så många karlar, utan förhållandet brukar i 
allmänhet vara tvärt om. Men även om hon är 
begåvad med väldigt mycket manlighet, är hon 
likväl väldigt snygg och kvinnlig. Liksom många 
transor som inte kunde transa hemma fick hon 

passa på att ta en sväng på stan när frun var ute på 
annat håll. För ut på stan det ville Angela. Ta fram 
sina kvinnliga saker, klä på sig, sminka sig och 
slutligen dra på sig ”wiggen” var en längtan som 
ofta uppfyllde hela hennes varelse och var mycket 
svår att motstå, nu när chansen fanns! 
”Hur har du fått dom där kvinnliga formerna, dom 
hade du ju inte förra gången vi sågs?, Hildur såg 
uppskattande på den kurviga blondinen som 
vecklade ut sig ur en röd Saab. 
När Angela hade stängt och låst sin bil vände hon 
sig mot Hildur med ett leende på läpparna.  ”Men 
har du glömt att min bror är ingenjör inom 
fordonsbranschen? 
”Jag använder bara lite avancerad teknologi för att 
skapa formerna, sa hon och klappade sig på 
höfterna. 
”Fast det kan ju bli lite varmt ibland att bära dom 
här inläggen, fortsatte hon varpå hon tag av sig 
kappan och hängde den över ena armen.. 

Damerna kom överens om att först gå upp i 
gallerian och sen gå över gatan till varuhuset. De 
tog en av de smala gångarna som förbinder garaget 
med butikerna för att gena lite, men där hände 
något helt oväntat. En liten man med sydländskt 
utseende dök mycket plötsligt upp och gick snabbt 
och målmedvetet mot dom båda transorna och 
kände SNABBT genom kjolarna på deras underliv 
för att sen dra sej tillbaka och utbrista ”transor” 
med ett brett leende på läpparna. Det hela skedde så 
fort och elegant att ingen av de båda blev 
förolämpade, bara häpna.. Att han vågade ge sej på 
två storväxta trannies på det sättet! Men han visste 
ju inte att Angela tränar kickboxning och att Hildur 
en gång i tiden tog tyngdlyftarmärket i silver. 
Tänk om det istället hade varit två ryska 
kulstöterskor på besök! 

 Efter den något udda upplevelsen nere i 
katakomberna, kom damerna upp i det strålande 
NK-ljuset, då kom nästa chock.  
”Där går ju min fru med en väninna, Angela 
bleknade bakom sminket och väste till Hildur. 
” Kom, vi måste fly”  Vi retirerade snabbt ner i 
underjorden igen, till tryggheten i våra bilar  
och kom skrattande överens om att den här dan 
börjat riktigt bra. 
”Nu får vi vara försiktiga , sa Angela och såg 
misstänksamt omkring sig. 
” Det verkar inte vara vår dag idag, du Hildur får gå 
först och spana, jag är fortfarande lite knäsvag” 
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På slingrande omvägar tog vi oss sen över till NK. 
Inne i den vackra och högresta ljusgården 
beblandade vi oss med snygga och kapitalstarka 
damer från Östermalm och Västerhaninge som satt 
och fikade i cafe´t som ligger i bottenplanet. Det är 
en halvtrappa upp och där kan man dricka te eller 
något annat gott, medan man se ut över dom 
inpasserande…Vi väckte ingen större 
uppmärksamhet trots att det ju är ovanligt med 
kvinnor på omkring och över 1,90. 
 
”Vad önskar damerna”, frågade den nätta 
servitrisen som kommit fram till vårt bord. 

”Bestäm du Hildur jag är med på allt”, sa Angela 
och höll upp händerna som ett bevis på att hon hade 
överlåtigt allt på sin väninna. 

 ”Ok, då tar vi två te och två gräddbakelser”, sa 
Hildur som älskade gräddbakelser.  

Hildur hade läst att grädde sög upp gifter och var 
därigenom nått nyttigt och gott att äta. 

Dessutom kunde lagom mycket fettbildning vara 
bra att ha bara den inte satte sej på magen, utan på 
något bra ställe, höfterna tex. Om det vore så illa att 
en god gräddbakelse verkligen satte sig på magen, 
vilket Hildur absolut inte trodde, så var det ändå 
inte världens undergång.  Mot olydiga och ostyriga 
magar fick man under sådana omständigheter 
använda den hårda korseletten inköpt från 
postorderföretaget Klingel. Ännu hade inte Hildur 
hört någon mage som den hårda korsetten från 
Klingel inte rått bot mot. Den fanns inte under 
Hildurs klänning nu men däremot en lite mjukare 
vit variant. En fördel med korselett ansåg hon var 
att man fick en mindre aptit eftersom magen 
trycktes ihop lite grann. På så sätt blev det billigare 
att äta ute. 

”Vi åker väl upp en trappa till damkläderna efter 
fikat?”, sade Hildur mellan tuggorna. 

”Javisst, jag såg ju en annons härifrån om en såå 
snygg kjol” sa Angela ”, bara den nu finns i min 
size”. 

 När vi smaskat i oss bakelserna och var på väg upp 
i rulltrappan mötte vi en kvinna och ännu en gång 
skedde något mycket märkligt denna dag. Kvinnan 
såg på oss och utbrast, helt spontant  

”Vad modiga ni är, jag beundrar er verkligen”, man 
kunde verkligen se att detta kom från hjärtat och att 
kvinnan verkligen menade vad hon sade.  

”Min pappa var transvestit i många år men vågade 
aldrig gå ut”, Hon gjorde en gest för att understryka 
detta. 

”Han smög med detta i hela sitt liv och hade det 
inte varit så att jag kommit på honom omklädd en 
gång så hade ingen fått veta nått om hans 
hemlighet”, hon slog ut med händerna för att visa 
vad fel hon tyckte detta var. 

”Vad bra att ni vågar visa upp er! Och va snygga ni 
är”, hon såg på Hildur och Angela med respekt och 
beundran”. 

”Det är väl inte så farligt, de flesta vi möter är 
positiva nu för tiden, åtminstone i Stockholm”, kom 
det från Angela. 

”Tack för att du tog kontakt med oss”, sa Hildur 
och de tre damerna skildes åt i rulltrappan.  

 Damerna åkte bara en våning upp, för på vån 2 
finns ju alla damkläder. Som bekant är det inget 
samlat varuhus längre utan ett antal småbutiker som 
säljer olika märkeskläder 

”Nu ska vi in på MEXX och titta”, sa Angela. 

”Jag bara mååste ha den kjolen”, hon hade fått 
något vilt i blicken, tyckte Hildur.  

Vi fick gå igenom nästan hela våningsplanet innan 
vi fann kjolen, en utställd modell med diagonala 
ränder i mörkt. Angela hoppade i den med det 
samma och började svänga på höfterna. 

”Ser du vad snyggt och sexigt den för sej”, Hon såg 
utmanande på Hildur som nickade instämmande. 

”Ja den är mycket snygg- men priset 1175 kr är väl 
lite saftigt?”, Hildur som hellre shoppar i second-
handbutiker har en något ekonomiskt sublim 
uppfattning om saker som kostar över 200 spänn.  

”Nej, jag tar den”, sa Angela bestämt, trots Hildurs 
försiktiga invändning. 

 ”Och jag vill behålla den på”, fortsatte hon för att 
göra klart för alla att hon hade tagit den. 

Efter att passerat igenom några andra klädbutiker, 
bara dök den svarta skinnklänningen upp! 
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”Vad tycker du om den, du som gillar en lite 
dominant look” frågade Angela och pekade på den 
lilla svarta godsaken i fönstret  

”Gudomlig, men priset, 4500 spänn” utbrast Hildur 
och man kunde se kriget mellan den delen som ville 
ha den och den delen som tyckte det var för dyrt, 
rasa inom henne för fullt.  

”Det kostar inget att prova” inflikade den unga 
expediten som hade tjyvlyssnat på dem. 

 Hildur tyckte att det började växa ut horn på den 
misstänkt älskvärda expediten. 

”Nej vi går fort härifrån, kom Angela!”, Hildur tog 
sin väninna i handen och de bägge flydde ur 
expeditens hypnotiska grepp. 

Lite längre bort där jeans såldes till hutlösa priser 
stod en lång färgad man och betraktade oss. 

När vi gick förbi sa han:  

”Jaså damerna är ute och köper kläder, så onödigt 
ni är ju redan så snyggt klädda”. 

”Tycker du det” sa Angela med förtjusning i rösten. 

”Min kjol är helt ny” hon vickade lite extra på 
höfterna för att understryka det sagda. 

”Den klär dig verkligen, får jag inte bjuda er på ett 
glas vin i restaurangen längst upp med utsikt över 
stan?”, han såg förhoppningsfullt på de båda 
damerna. 

”Nej tack vi kör bil och förresten går nog vår 
parkeringstid ut snart” Hildur tog tag i den 
höftvickande väninnan och drog henne med sej. 

”Lika bra att inte krångla med några karlar även om 
han liknade Obama en aning”.  

När dom hade återvänt till sina bilar kom dom båda 
väninnorna överens om att ses igen när det passade 
dom båda. 

 

Hildur och Gia 

 

 

 

Höstträffen i Båstad 
Text Liza Oh 
 
Mingel vid poolkanten hos Åsa och Bengt 
 
Höstträffen i Båstad bjöd traditionsenligt på 
strålande väder trots att den var förlagd i slutet, och 
inte som brukligt i början av september. De tidigare 
ägarna av Hotel Riviera där träffarna var förlagda 
under 10 år, Åsa och Bengt Anderberg, bjöd in 
deltagarna till mingel vid poolkanten på 
torsdagseftermiddagen i deras hem i Boarp. Ett 
mycket uppskattat initiativ som gör att vi känner 
oss extra välkomna till Båstad när vi har så fina 
vänner där. 

 
Fr.v. Gunilla, Michelle, Lena och Bengt.       Foto Jessica 

 

Medan några av transorna tar sig ett dopp passar 
lokalpressen, Nordvästra Skånes Tidningar, att interljuva 
Julia från England.                               Foto Jessica 
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Båstad High Heel Race 
 
En av höstträffens höjdpunkter i Båstad var utan 
tvekan racet i högklackat på lördagseftermiddagen. 
Katja Tordrup hade tagit med sig idén från 
Danmark och det var på ett sätt ett tack mot 
båstadborna att bjuda på lite show efter 11 års 
träffar i deras stad. Det märktes tydligt på 
uppslutningen att det här var något folk gillade. 

 
Uppemot 500 personer kom till Lyckans torg för att se 
när transorna utmanade båstadtjejerna.           Foto Cilla 
 
Speaker var Sara Lund från Malmö som på ett 
mycket underhållande sätt roade publiken mellan 
heaten.  

Ja, båstadtjejen har godkända klackar tyckte Sara Lund 
och Cilla Winblad inför tävlingen.              Foto Liza Oh 
 
Kravet på de deltagande var att skorna skulle ha 
minst 8 cm hög klack och inte bredare än 2 cm.  
 
In i det sista var det ganska osäkert hur många tjejer 
som antog utmaningen. Men det blev tillräckligt 
många för att tävlingarna kunde inledas med ett 
tjejheat där de fem bästa skulle gå vidare. Till och 
med ett kvinnligt kommunalråd ställde upp! 
I tjejgänget hade det smugit in sig en katt bland 
hermelinerna, nämligen en kille som i ”present” på 
sin födelsedag hade blivit anmäld av sina kompisar. 

 
Transheatet iväg med fr. v. Jeanette, Tina, Pernille, Alice 
och Jane.                                             Foto Barbro Hallin 

 
Lisa T samlar ett mixat finalheat medan Sally håller 
ställningarna.                                                Foto Cilla 

 
Jeanette Mingelpingla från Göteborg på väg mot segern 
och 5000 kr.                                                  Foto Liza Oh 
 
Anne Colt, se omslagsbilden, sprang längst i tid 
räknat och lyckades i alla fall få nöjet att samla upp 
välförtjänta ovationer och blev både kallad för 
”pansartransa” och "tranny warrior" för sina knä- 
och armskydds skull. 
  
Kanske får vi räkna med flera lopp i högklackat 
framöver?  

  / Liza Oh  
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Transor i Hallongrottan! 
 
Av Jane Nylund 
 
Bokhandeln och kuriosaaffären Hallongrottan vid 
Hornstull i Stockholm är en av storstadens oaser, 
och ger mig hemtrevliga associationer till 1970-
talets bokcaféer. Dock märker jag inget av den 
enögda stridsanda som ofta fanns hos de som 
jobbade för alternativa världsbilder på den tiden. I 
Hallongrottan samsas alla riktningar inom hbt-
området. Där finns allehanda litteratur såsom 
avhandlingar, traditionella stridsskrifter och 
skönlitteratur. Ja till och med ett tjugotal 
transböcker – alla på engelska – och ett par 
videofilmer med transtema. En hel del kläder, 
småsaker och snuskprylar finns också i 
sortimentet... 
Man kan träffa fina människor överallt. Ägarinnan 
Bitte med sitt sällskap Ina, som också jobbar i 
bokhandeln, lärde jag känna en sen veckokväll på 
T-baneperrongen i Gamla Stan. Då var jag på hem 
från väg från premiären på Club Kattis och 
flickorna hade videofilmat ett uppträdande på ett 
café.  
Bitte har drivit sin bokhandel i två år och nu är den 
utökad. Nyligen invigdes Hallongrottans 
källarvåning med hjälp av representanter för så vitt 
skilda inriktningar som Scandinavian Leather Men 
och Anarkafeministkören. Det bjöds också på 
Jiddischkabaret med Sternfall och sen blev det 
disco på det nagellacksröda golvet. Lokalen var 
fullpackade med över hundra gäster. 
 
Transaktivister 
Till bokhandeln är en stödgrupp knuten, 
Hallongrottans vänner, en ideell förening som 
anordnar författarbesök, filmvisningar, seminarier, 
läscirklar, debatter, föreläsningar med mera i 
bokhandeln. Hittills har det blivit drygt 120 
evenemang och i höstas var jag på ett par av dem. 
Det ena var ett besök av transaktiviserna Belissa 
Andía Pérez från Peru och Allantroy Sasot från 
Filippinerna. De var i Sverige på inbjudan av RFSL 
och deltog bland annat i ett seminarium med 
riksdagens hbt-grupp. På Hallongrottan berättade de 
om sitt arbete och frågades ut av journalisten Anna-
Maria Sörberg. 
Förhållandena för transpersoner i deras länder är 
oerhört mycket sämre än i Sverige, ja det är som en 
helt annan värld. En av svårigheterna är att 
transvestiter och transsexuella förknippas med 
sexarbete. Belissa från Peru har varit transaktivist i 
decennier och för några år sedan var hon en av de 
aktiva i bildandet en peruansk transorganisation. I 
Peru står transorna närmare feministerna än 
gayrörelsen, som tidvis stängt dem ute.  
En kamp för rätten till en identitet och respekt i 
samhället är det första steget till andra rättigheter 
som arbete och boende utanför getton. Belissa är 

också aktiv i den internationella HB-organisationen 
ILGA, som nu också arbetar för transor. Det görs 
framsteg i Peru och bland annat berättade Belissa 
att hon håller seminarier med poliser om transor. 
 

 
Artikelförfattarinnan med på Patricia med transorna 
Belissa Andia Pérez från Peru och Allantroy Sasot från 
Filippinerna. 
 
 
Öka självrespekten 
Sasot har också varit aktiv i många år, hon var med 
och grundade Filippinernas transorganisation och 
arbetar också inom det asiatiska forsknings- 
institutet för HBT-frågor. I Filippinerna har 
transorna inte samarbete med kvinnorörelsen, även 
om de har mycket gemensamma intressen, utan 
samarbetar med HB-rörelsen. Det hänger samman 
med att allmänheten där betraktar transor som en 
slags homosexuella och använder samma namn för 
de två grupperna. Visserligen är transor tolererade 
på Filppinerna men de är ändå inte accepterade.  De 
viktigaste arbetet för Sasot är att öka transpersoners 
självrespekt – många ser inte sig själva som värdiga 
människor utan som sexobjekt, en reflektion av 
samhällets normer. Hennes organisation arbetar 
också för rätten till arbete, hälsovård och 
utbildning. Själv håller Sasot bland annat föredrag i 
skolor om transpersoner.  
Det här var ett par fantastiska tjejer som varit med 
om mycket jobbigt men ändå blivit så starka. Och 
dessutom passerar de till hundra procent som vore 
de födda kvinnor. Jag fick också det oförglömliga 
nöjet att umgås med dem och ett par trevliga flickor 
från RFSL en söndagskväll på Patricia.  
 



 Transinform                                                                                       Nr 12 dec 2008 
 

13 

Indien 
Ett annat givande arrangemang under hösten var 
när indiern Parmesh Shahani presenterade sin 
mastersavhandling vid MIT  – Gay Bombay. I 
Indien varierar förhållandena för HBT-folk kraftigt, 
en del främst medelklass kan leva som européer 
medan andra förföljs. I en del byar på landet kan 
kvinnor få gifta sig medan man i andra byar 
förföljer och kastar ut kvinnor med sådan läggning. 
I det gigantiska Bombay har alla riktningar inom 
HBT-världen egna organisationer och det enda de 
förenas i är kampen mot den 1800-talslag som 
förbjuder homosexualitet. 
Transfolk i Indien förskjuts av sina familjer och 
lever av tradition i egna "plastfamiljer", inom 
Hirjaskasten. Familjebanden är så starka i Indien så 
även transorna lever i familjeklaner. En viss respekt 
åtnjuter de ändå, bland annat  i och med att de ofta 
bjuds in som bröllopsgäster för att det anses 
medföra lycka för brudparet.  
Ett fint inslag var när Parmesh visade film från 
Bombay där en av scenerna var indiska dragqueens, 
som gjorde ett härligt nummer med traditionell 
indisk dans. 
 
Hallon-TV 
Hallongrottan har också hallon-TV som sänds i 
Öppna kanalen i kabelnät Stockholm och på 
www.hallongrottan.com. Där finns även program 
för arrangemangen och en webshop. 
 
En omväg förbi Hallongrottan rekommenderas. 
Bitte och Ina serverar gärna en kopp kaffe med en 
hallongrotta. Dock bjuds det inte på pilska finnar 
finska pinnar. ;–(  
Bitte har dock lovat bot och bättring. 
 
Jane Nylund 
 
 
 
 
 
Nya medlemmar: 
 

 
År NAMN ORT 

1129 81 CAMILLA JOHANSSON LUND 
1130 79 EMMA NYGREN KARLSKRONA 

1131 42 JOHANNA LOMM STOCKHOLM 

1132 57 SUSANNE VEN LANDSKRONA 
1133 76 DEVIN LIND PITEÅ 

1134 60 JENNY HOLST KATRINEHOLM 
1135 44 SABRINA CHRIST VIMMERBY 
1136 64 PIA WARBERG GÖTEBORG 

1137 58 ANN-MARIE JÖNSSON MALMÖ 

 

Fullt hus på RFSL:s transtemadag 
Text och foto: Jane Nylund 

 
Samtal om namnlagen: Anti Avsan, Barbro Westerholm 
och Kerstin Burman. 
 
RFSL:s lokal på Sveavägen i Stockholm var nästan 
fullsatt när årets transtemadag hölls i slutet av 
november. Ett intressant program med högaktuella 
ämnen lockade ett drygt 60-tal transpersoner, 
medföljande och andra intresserade.  
Dagen inleddes med ett samtal om namnlagen med 
riksdagspolitikerna Anti Avsan (m) och Barbro 
Westerholm (fp). Kerstin Burman, Byrån för lika 
rättigheter, ledde samtalet. I en situation där bara en 
del transpersoner får igenom ett tillägg av ett så 
kallat könskonträrt namn var politikerna eniga om 
att det behövs ett klargörande genom en lagändring. 
En bred utredning om namnlagen där detta är en av 
frågorna har varit på gång länge, och den kommer 
troligen att dras igång under våren. 
Jan-Olov Madeleine Ågren deltog under dagen och 
gav tillsammans med Kerstin Burman en 
presentation av det diskrimineringsskydd för 
transpersoner som gäller från årsskiftet. 
En uppskattad programpunkt hade rubriken ”Trans 
nu och då”. Det var ett samtal mellan Linus 
Hedlund, ordförande i RFSL Ungdom Stockholm, 
och Erica Zander, kvinna med transexuell bakgrund 
som bland annat är känd från TV.  RFSL Ungdoms 
Hedvig Nathorst-Böös var samtalsledare.  
Hon presenterade också under dagen en intressant 
intervjustudie om unga transpersoners livssituation, 
”Är du kille eller tjej”. Den kan laddas ner som pdf 
eller beställas på papper på www.rfslungdom.se. 
Det var inte bara en transtemadag utan en riktig 
transtemavecka som RFSL arrangerade i slutet av 
november. På måndagen det årliga HBT i världen-
seminariet i riksdagen med transaktivisterna från 
Filippinerna och Peru. På fredagen arrangerade 
RFSL i samarbete med andra en manifestation i 
samband med den internationella minnesdagen för 
transpersoner som fallit offer för olika slags våld, 
Transgender Day of Remembrance, och veckan 
avslutades med transtranstemadagen på lördagen. 
 

http://www.rfslungdom.se/�
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På gång i Göteborg 

Text Rut Falk 

Vänner i Väst. Senaste informationen finns alltid på "www.viv.nu", bläddra till Kalendern 

Andra (med enstaka undantag) fredagen i månaden: 12/12, 9/1, 13/2, 13/3 osv. 

Mixxi på Haket 

Transpub på restaurang Haket, Första Långgatan 32 (vid Masthuggstorget) 

10/12, därefter ungefär en gång i månaden. Datum meddelas i Kalendern så snart som bokningen av lokal är klar.  

Högsboträffar 

Transmöten i Gula Rummet, Högsbo Församlingshem. Program annonseras likaledes i Kalendern. 

Sista (med enstaka undantag) torsdagen i månaden: 18/12 på Red Lion, 22/1, 26/2, 26/3 osv. 

Pubträffar 

Platsen bestäms vanligtvis vid träffen innan och annonseras i Kalendern.  

Fest på nattklubben Gretas lördag 31/1 . Startar med abonnerad middag kl 18. Föranmälan till Petra Lundin.  

Januarifest 

 

På gång i Båstad 

Text Katja 

Båstadsgruppen och Pensionat Enehall inviterar till vinterträff på under dagarna 19 - 22 februari 2009.  

Övernattning i enkelrum med 3 rätters supé och frukost inkluderat för 550 kr per dygn och person. 

Tåg går direkt från Malmö, Lund och Göteborg direkt till Pensionat Enehall (du ska gå 400 meter från Båstad 
Station till Pensionatet.) Om du kommer med bil är det cirka 8 mil från Helsingborg, 12 mil från Malmö, 20 mil 
från Göteborg, och 55 mil från Stockholm. Om fler kör tillsammans minskas transportkostnaden väsentligt.  

Katja´s perukbutik och Julias Sminkbutik kommer att vara på plats från torsdag kväll, och vi satsar på lite 
underhållning båda fredag och lördag kväll. Och vi hjälper gärna till att hitta på aktiviteter på dagtid. Följ med på 
Båstadsträffens hemsida 

Detta är ett mycket speciellt erbjudande som kräver att vi är åtminstone 30 transor på Enehall denna week-end. 
Men jag ser det inte som något problem, för erbjudandet är utskickat även i Norge och Danmark. Vi kan mycket 
väl bli 50 – 60 glada transor från hela Norden på denna vinterträff.  

www.bastadtraffen.se 

Anmäl dig till Katja innan nyår, men gärna så tidigt som möjligt. Om du vill veta mer, är du välkommen att 
kontakta Katja på telefon +45 28 42 45 05 eller på mail: katja@transvestit.dk  

Du ska inte betala i förskott, men anmälan är bindande efter 1 februari 2009.  

 

mailto:katja@transvestit.dk�
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