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Redaktören Liza Ohlson             Foto: Anna-Karin 

Slå ett slag för kvinnan        
Jag vill berätta en liten episod från min semester på 

Gotland i slutet av augusti. Jag och min Kvinna var 

på väg till vandrarhemmet i Hemse en sen fredags-

kväll. Med bilen passerar vi några ungdomsgäng 

som är ute i den varma sommarkvällen. Tyvärr blir 

vi vittne till en kvinnomisshandel på trottoaren. En 

kille med bar överkropp sitter över en tjej och slår 

henne våldsamt. Stanna bilen säger Beth bestämt. 

Hon hoppar ur bilen innan jag hinner ut på min sida 

mot gatan. När hon försöker stoppa misshandeln 

knuffar missdådaren omkull henne. När jag hinner 

runt ligger hon i rännstenen och killen ska ge mig 

samma behandling. Det var dumt, för den här kär-

ringen är en transa och kan slåss om det behövs. Så 

innan han hinner blinka får han en överraskning och 

möts av en rak höger på käften. Han finner för gott 

att smita undan. Tjejen har hunnit sätta sig i säker-

het och vi är nöjda och åker iväg. Men Beth fick en 

hel del blåmärken och skrapsår som senare blev 

inflammerade.  

  

Den här gången kommer tidningen naturligtvis till 

stor del handla om Stockholm Pride, för där märk-

tes FPES mer än någonsin. Vår egen ordförande 

Nadja Karlsson höll ett gudabenådat invigningstal 

när Pride Garden i Kungsträdgården öppnades. Se 

separat artikel om det. 

Det är skönt att få veta att nu ligger transfrågorna 

högt i dagordningen. SvD har interljuvat nyckelper-

soner inom hbt-rörelsen och svaret på vad de vill 

driva som nästa stora nationella debattfråga är näs-

tan enhälligt: Transpersoners rättigheter.  

– Vi har ett socialdepartement som har begravt 

frågorna på ett mycket cyniskt sätt. Det är enorma 

kränkningar i den gamla lagen från 70-talet. Vi har 

dessutom världens mest hårdtolkade namnlagar, 

säger Claes Nyberg, ordförande för Stockholm 

Pride.     / Liza Oh 

___________________________________ 

Officiellt organ för Transföreningen FPES 

Redaktionen ansvarar inte för sanningshalten i infört 

material. Artiklar, tankar och synpunkter i  

”Transinform” är författarnas och behöver nödvändigt-

vis inte återspegla FPES offentliga ståndpunkt. 

Redaktionen mottar 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 posta det till redaktören 

Liza Ohlson, Orrstigen 6, 605 70 SVÄRTINGE. 

 

Framsida: Ordförande Nadja, foto Anna-Karin. 

 

Baksida: Gruppbild Tantolunden efter  

Pride Paraden 2009, foto Beth Nelin. 
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Nej, det är inte svensexa! 
Text: Nadja Karlsson 

När jag presenterar mig som transvestit och folk 

inte vet vad detta innebär, kanske de går hem och 

slår upp det i en uppslagsbok. Då kommer det stå 

”en person som blir sexuellt upphetsad av att klä sig 

i det motsatta könet kläder”. 

Tänk om det vore så, vilket Viagra! Jag menar vem 

skulle inte vilja gå runt vara ”kåt” halva livet. 

Nej så är det inte, könsöverskridare är personer som 

socialt/kulturellt eller kanske rent fysiskt inte kän-

ner sig hemma i sin kropp/kön. Det har egentligen 

inte så mycket med sex att göra.  

När man väl bestämmer sig för att acceptera sitt 

öde, eller sin välsignelse, är många ofta lite äldre. 

MtF (man to female) transvestiter bekämpar denna 

sida så länge det går. Jag känner många före detta 

militärer och kustjägare som verkligen försökt bli 

Mr Macho. Själv blev jag en cool världsvan foto-

graf. Men till slut kunde jag inte fly från det som 

fanns inom mig. En stor del av mitt liv har jag gjort 

allt för att slippa denna sida. I dag skulle jag inte 

kunna leva utan min personlighet. 

Jag började ett nytt liv när jag accepterade min 

transpersonlighet. För mig innebar det att ta steget 

in i en värld som jag alltid känt stark samhörighet 

med. Mina första minnen från barndomen var när 

jag satt i köket med alla tanterna på söndagsmidda-

garna. Där var så varmt och skönt, man lagade mat 

och sladdrade, här hörde jag hemma. Men så små-

ningom tvingades jag ut med gubbarna på söndags-

promenaden. Det var kallt och där diskuterades 

fotboll eller lumparminnen. 

Eftersom jag alltid älskat att dansa så är danspassen 

på Friskis&Svettis den perfekta träningsformen. 

Danspassen består till 99 procent av kvinnor i alla 

åldrar. Där hör jag och Lina (min träningsväninna) 

hemma. Tjejerna på danspasset noterar givetvis 

närvaron av oss ”udda fåglar” i församlingen. Ofta 

möts jag av ett accepterande leende men kanske 

mest av likgiltighet. 

När jag sedan skall byta om i ”herrarnas” omkläd-

ningsrum är det inte samma acceptans. Visst, där 

finns givetvis likgiltigheten men också hånskratten 

samt vissa mäns behov att väldigt övertydligt påpe-

ka sin manlighet. Ibland har några stått och smygfo-

tograferat mig när jag byter om. Hur skulle du kän-

na om någon fotograferade dig i omklädningsrum-

met? 

Hur löser vi detta rent praktiskt? Skall transor få 

separata omklädningsrum? Eller ska vi hoppas att 

manligheten coolar ner sig och blir mer accepteran-

de i en handvändning? Damerna skulle kanske 

känna sig obekväma om jag bytte om hos dem, 

ungefär lika obekväma som jag känner mig i her-

rarnas omklädningsrum. 

Oftast väljer jag att byta om på handikapptoaletten. 

Utan att kunna duscha.  

Transpersoner har alltid funnits i alla dess former. 

Från asatrons mytologiska gestalter till kungligheter 

som drottning Kristina – till lilla jag, Nadja Karls-

son. När folk och religioner argumenterar emot 

sådan som mig, hörs oftast argumentet att jag är 

onaturlig (vem som nu har sådant högmod att säga 

det om andra människor). Men faktum är, jag finns 

och har massor av systrar och bröder. 

Jag föreläser ofta för folk i mat och dryck, det är 

mitt jobb. För en tid sedan höll jag en whiskyprov-

ning och en man blev så förtvivlad över att jag var 

klädd som kvinna. Jag försökte förklara om sociala 

kön och gränsöverskridande, men han ville inte 

förstå. Till sist frågade han: 

-Är det svensexa? 

För honom var det enda tillfället som en man kunde 

klä sig i kvinnokläder. Jag svarade honom: 

-Nej, det är inte svensexa, utan jag är sådan. 

 Ovanstående har blivit min korta presentation.  

 
                                                      Foto: Lena Eriksson 
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Priden - Inte bara glitter, glamor och 

slagord. 
Text och bild: Anna-Karin 

Det förekommer kritik mot Priden i Stockholm 

för att det visas en alltför glättig, ytlig och extrem 

sida av HBT-världen. Visst, sätter man likhetsteck-

en mellan Priden och Prideparaden, där uppseende-

väckande utstyrslar och provocerande slagord som 

”Hata vita, rika män” förekommer, kan jag förstå 

kritiken. Men paraden är ju bara den festliga av-

slutningen på en vecka med en massa olika aktivite-

ter. Själv har jag nästan enbart tagit del av de akti-

viteter som går under rubriken ”Pride på stan”, 

öppet hus hos Diskrimineringsombudsmannen, 

visning av Armémuseum med queer tema och 

transvandring. 

Transvandring är det väl alltid när en transperson 

är ute och går? Jo förvisso, men i det här fallet 

handlar det om en av de stadsvandringar som 

Stockholms stadsmuseum arrangerar.  

 
Start på Kungliga Dramatens trappa  

En vandring med fokus på transliv och med Nadja 

Karlson som guide. Vandringen startar vid Drama-

tiska teatern, varar drygt halvannan timme, går via 

Berzelii park och NK till David Bagares gata, där 

After Dark gjorde sina första framträdanden. 

Nadja började redan förra året med transvandringar 

under Prideveckan och då de blev fyllda med delta-

gare, blev det fortsättning i år med ännu fler vand-

ringar. Den vandring, jag deltog i, hade samlat ett 

30-tal personer. Av dessa kunde jag identifiera fem 

som transpersoner inklusive mig själv och Nadja. 

 
Berzelii park 

Något som arrangeras av ett museum handlar ju 

vanligen om något historiskt. Nadja berättar om 

kända personer alltifrån Drottning Kristina och 

Gustav III till teaterfolk på 1900-talet men mer än 

det. Fotografen Christer Strömholm, 1918-2002, 

som intresserade sig för transpersoner blir inte 

bortglömd. Du som inte sett hans fotobok, Vänner-

na från Place Blanche från 1983, bör snarast besöka 

närmaste bibliotek. 

 
David Bagares gata 

FPE.s utveckling från hemlig herrklubb berättas 

och dagsaktuella transfrågor berörs. 

Nadja bjuder på sig själv under vandringen på ett 

föredömligt sätt. 
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Efter vandringen berättar Nadja.  

- Jag fick uppgiften att skapa en transvandring av 

Stadsmuseet. De ville ha med vissa personer som 

Drottning Kristina och Lasse-Maja. Jag håller även 

queer vandring för specialgrupper bland annat för 

arkitekthögskolan. 

 
Koncentrerad lyssnare 

I den vandring jag deltog i var kvinnorna i majori-

tet, något som i och för sig är vanligt när det gäller 

konsumtion av ”traditionell finkultur”.  

- Ja, "kulturtanter" och olika typer av queer-

personer dominerar, säger Nadja, som fortsätter. 

- Gruppen som fattas är män. Även traditionella 

gaymän lyser med sin frånvaro. Många gånger 

stannar en familj spontant och lyssnar. Då händer 

det ibland att mannen stressas och försöker dra iväg 

fru och barn. En man med arabiskt ursprung blev 

nästan våldsam förra året, så nog väcker det käns-

lor.  

Kunskapen om oss, transpersoner, är ju ganska 

dålig hos allmänheten. Kanske även hos oss själva. 

- Frågor om definitioner av transsexuella och 

transvestiter är vanliga under vandringarna. Jag 

berättar men försöker samtidigt tona ned. Jag tror 

och tycker det är viktigt att hitta sin egen kultur och 

förstå att sådana grupper som transpersoner alltid 

har funnits. Måhända samhället oftast vill förtiga 

oss men då får vi lyfta fram oss själva genom berät-

ta om vår kultur, avslutar Nadja. 

 
Utanför NK 

Tipsa vänner och bekanta om vandringen till 

nästa år! Självklart skall du som är transperson gå 

med. Förutom att du får ökad kunskap bidrar du till 

att visa upp att vi transpersoner finns. 

Dessutom tycker jag att vi skall ta till oss Nadjas 

slutord och fundera på vad vi kan göra på våra 

hemorter. Även om vi inte arrangerar transvand-

ringar, så finns det säkert oskriven lokal transhisto-

ria, som vi kan se till att bevara.  
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PRIDE GARDEN INVIGS 
Text Liza Oh 

 

 
Invigningstalare FPES ordförande Nadja Karlsson                                                                       Foto: Beth Nelin 

 

Det är måndag den 27 juli och första dagen under 

Stockholm Pride och nytillskottet Pride Garden i 

Kungsträdgården invigdes från stora scenen. Solen 

skiner och publiken ler. Vi i transvestitföreningen 

är inte lite stolta över att det är vår ordförande som 

fått äran att inviga Pride Garden. Ett tag såg det ju 

mörkt ut när vi var sena att anmäla oss och de arton 

tältplatserna på Kungsan var tingade. 

  

Men på något mirakulöst sätt kunde Nadja övertyga 

Pride ledningen att det inte går för sig att inte vi 

transvestiter är representerade ett år, som i år, när t-

frågorna ska lyftas fram. Så gick det som det gick. 

Kan man prata för sig så får man allt ta invignings-

talet också! Och jäklar, vilket tal hon höll, vår Nad-

ja!  

 

Hon började berätta om Stonewall upproret för 40 

år sedan som är startskottet på all världens Pridefes-

tivaler. Polisen hade trakasserat HBT-personer och 

denna gång skulle man jävlas med transorna. En 

kvinnlig polis skulle kolla att könet överensstämde 

med klädseln, ja just det, det var olagligt för en man 

att vara klädd som kvinna (det andra hållet, dvs 

FtM, visste man inte ens att det fanns). En transa 

fick nog och kastade en slant på polisen vilket blev 

starten på upploppen. Pride är att vara stolt över sig 

själv. Nu pågår inte upproret längre, men kampen 

för lika rättigheter fortsätter, inte minst för transper-

soner. 

 

Sedan kom hon in på att det inte ens inom HBT-

världen i våra dagar är fritt från fördomar. Hon 

hade själv upplevt för två år sedan att inte vara 

välkommen till en tjejfest. En flata skrek ljudligt till 

henne, för att förnedra henne, att TS är välkomna 

men inte TV, alltså skulle jag genomgå samma test 

som startade hela HBT-rörelsen!? Guud vad stolt 

hon skall vara över sig själv!  

 

Nadja hade också blivit ombedd att inte komma 

som transa på ett gaybröllop. Man häpnar! 

Och hur är vi själva, vi transor? Nu går Nadja iväg 

och hämtar en stol medan hon bredbent sätter sig 

som en karl när hon bildligt beskriver vad hon såg 

och hörde under en av Båstadsträffarna. Två transor 
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satt och klagade på invandrare att ”de måste ta 

seden dit de kommer”. Hm, det gör vi ju inte själva, 

vi bryter ju mot sedvänjorna radikalt…  

 

Jag ska inte återge hela hennes tal här, men det var 

underhållande och intressant och hon berättade till 

slut om den tragiska händelsen i Malmö förra året 

när en i polisledningen berättar, vid genomgången 

efter helgen, om en transpersons självmord som en 

lustig händelse och det får poliserna att skratta. En 

kvinnlig polis, Jeanette Larsson, vågar opponera sig 

och protestera mot den rådande jargongen. Hon fick 

FPES stora pris, som fixades fram i hast, för detta. 

Talet avslutades med att hon högtidligen klipper 

bandet för Pride Garden 2009. 

 

 
Nadja klipper bandet              Foto: Liza Oh 

 
Som tack för Nadjas invigning kom representanter 

för Prideorganisationen  till FPES tält på onsdagen 

och gav henne en blomsterkvast. 

Nadja får blommor vid tältet                 Foto: Beth Nelin 

 

 

 

Vår hjältinna 
Text: Liza Oh 

 

Direkt efter invigningen fick vår hjältinna motta sitt 

pris utanför FPES-tältet i Kungsträdgården från 

Nadjas hand. 

 

 
Jeanette Larsson hyllas av Nadja   Foto: Beth Nelin 

 

Priset bestod av ett diplom och en flaska rosa 

champagne. 

 

 
Priset                                                       Foto: Beth Nelin 

 

Motiveringen löd: För hennes stora civilkurage och 

djupa engagemang för mänskliga rättigheter. 

 

Jeanette, som arbetar som kriminalinspektör i 

Malmö, blev märkbart rörd av utnämningen som 

uppmärksammats av media. Först var det inte me-

ningen att hon skulle få åka och hämta priset i tjäns-

ten men man ändrade sig. För det var till polisen 

Jeanette Larsson som utmärkelsen riktade sig till. 

 

Vi älskar henne, och vi är stolta att hon vill vara vår 

hjältinna! 
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Pride i Kungsan                                                                   
Text och bild Hildur de Besche 

*   Första året för Pride i Kungsträdgården,  

    ”Pride Garden” 

 

*   FPE hade tält (ett av 18 totalt) 

*   Vår ordförande Nadja höll invigningstalet 

Fördelen med att ha informationstält i Kungsan, 

som är helt öppet, är förstås att här kan man få 

kontakt med ”vanliga” Stockholmare och turister 

och inte som i Tanto (Pride Park) bara de redan 

”HBT-frälsta”. Den dyra entrén till Pride Park gör 

ju också att man kanske drar sej för att gå in där om 

man inte redan är en i gänget. Tälten låg mitt i 

Kungsan, snett framför stora scenen. 

 
Vårt tält i Kungsan 

I Kungsträdgården var det en stor genomströmning 

av folk och en del som stannade och pratade med 

oss– många hade lite dimmiga begrepp om det här 

med transor - vi blandas t.ex. ihop med transsexuel-

la - så det kunde bli rätt långa samtal - som följdes 

av utdelning av vår broschyr och ibland också av 

strumpbyxor som vi hade en hel kartong av. 

Det märktes en tydlig skillnad mot Tanto och jag 

tror att det är här man kanske kan nå en del presum-

tiva medlemmar. 

Dom flesta som tog kontakt med oss var (som van-

ligt) kvinnor ofta med en man i släptåg, men även 

ensamma killar som närmade sej lite tveksamt 

ibland. 

 
Lisa & Hildur 

Omgivningarna var lite olika - på ena sidan ett tält 

där man propagerade för surrogatmödraskap (en 

fråga som mest intresserar gaymän) och på andra 

sidan hade försvarets officersutbildning sitt tält där 

man bl.a. kunde testa sin benstyrka genom step-ups 

med ryggsäck på ryggen - det senare drog till sej 

rätt många tonårskillar som ville visa sej duktiga 

inför publik. En del av dom tittade också lite blygt 

åt vårt håll… 

 
Soldatdocka & Hildur 

Jag tror att en öppnare exponering som årets i 

Kungsan är något vi ska satsa på. 
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Sammanställning av loggböckerna i Pride Garden och Pride Park 
Text: Angelica Löwdin 

 
1. Resultat i förhållande till uppställda mål 

Möten med politiker / myndigheter 

Mål: 20 Resultat: 7 Frågan är hur många dylika personer som rörde sig inom Garden/Park. 

 

Nya medlemmar Mål: 10 Resultat: 6. 

 

Foldrar som delats ut 

Mål: 2000 Resultat: ca 2500, vara 2300 totalt i Garden och under Paraden ca 500 

 

Artiklar, kontakter med radio, TV, tidningar 

Mål: 5 Resultat: 10. Där ingår vår replik i SvD och reportaget om Nadja i DN på stan strax före Pride. Av de 

övriga 8 hänför sig 7 till Garden. 

 

2. Övrig verksamhet 

Längre och djupare samtal med enskilda personer: 92 + ”många”, varav 86 hänför sig till Garden. Kontakter med 

andra organisationer som deltog i Pride och ville ha vår ”expertkunskap” om transfrågor: 9, därav 3 i Garden och 

6 i park (Polisen, Värnpliktsrådet, Amnesty, Röda Korset, LO
1)

, SFQ
2)

, Miljöpartiet, Gay sjuksköterskor och 

informatör från RFSL Västmanland) 

 

3. Kommentar 

Det är tydligt att verksamheten i Kungsträdgården spelade den helt dominerade rollen för kontakt med allmänhe-

ten och med medier och politiker/myndighetspersoner. Skillnaden mot Park är enorm, vilket inte hindrar att vi 

bör ha fortsatt närvaro även i Park. 

 

4. Att förbättra 

SvD, Svenska Dagbladet hade ringt FPES kontakttelefon vecka före Pride, men ingen svarade. Foldern bör fin-

nas även på engelska. En hel del utländska personer (även från Afrika och Mellanöstern) passerade tältet i Gar-

den. För att bidra till förbättring för transgruppen i deras hemländer vore det bra om de fick en text de kunde 

läsa. 

 

 

_______________ 
1)

 Landorganisationen 
2)

 Sveriges Förenade HBTQ-studenter 

 

 

Mode för din personlighet 
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Paraden 
Text: Liza Oh 

 

 
Therese, Hatt-Lena,  Nadja och Michaela i förgrunden i årets parad.                     Foto: Lena Eriksson 

 

Vi klarade oss från regn under paraden denna gång 

men det såg väldigt hotfullt ut när vi tog pendeltå-

get in till Stockholm på förmiddagen. Men pick-

nicken var tyvärr inte att tänka på så vi kom precis 

lagom in till Humlegården när Linda E fick vår 

startplats (i början av tåget denna gång!). Nadja 

hade skaffat ett helt fång solrosor som hon delade 

ut till oss före avgång. När vi skulle slussas ut till 

vår plats kom vi lite fel i trängseln och stoppades av 

en förtvivlad Pride-funktionär som skrek ”stopp, ni 

ska inte vara här!” Men då hade vi fått ett helt följe 

efter oss också, som vi ”lurat” med. Dom fick vän-

da om, men vi, FPES och Kim, fick fortsätta över 

avspärrningen och hoppa in i tåget när vår plats 

passerade. Härlig stämning som vanligt och Nadja 

ledde sin skara av transor med bravur och rutin. 

 

 
Förutom Nadja skymtar vi även Jane, Liza, Lena E, Therese och Beth m.fl.               Foto: Erika Larkin 
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Oväntat 
Text: Anne Colt 

 

Det roligaste med Stockholm Pride är när det hän-

der oväntade saker. I år när vi lagt verksamhet i 

Pride Garden, d.v.s. Kungsträdgården, hände fler 

oväntade saker än annars. Vi kom ju i kontakt med 

andra människor än de vanliga, folk som inte var 

speciellt förberedda och inte hade betalt nån entré. 

En kategori var ungdomar, en annan var flanerande 

turister. Utöver det som hände här, inträffade även 

saker när vi promenerade till eller från Garden. 

 

 
Anne vilar fötterna                       Foto: Anna-Karin 

 

På ett café i city satte jag mig tillfälligt nära dam-

rummet. Vid bordet bredvid satt tre beslöjade kvin-

nor. En av dem var lite lättare beslöjad än de två 

andra och vacker. Hon vände sig plötsligt till mig 

och gav mig en komplimang för min klädsel. Jag 

svarade med ett tack och returnerade komplimang-

en. Fantastiskt - enda gången jag blir direkt tilltalad 

av en muslimsk kvinna är när jag har kvinnokläder. 

(Detta har faktiskt hänt en gång förut vid närmare 

eftertanke.) Jag beslöt mig för att resten av dagen 

smajla upp mig mot alla beslöjade kvinnor jag möt-

te. Det blev fyra avfyrade smajl varav två belönades 

med svarsleenden. Inte illa! 

 

På väg från Pride Garden till ett matställe på kväl-

len är vi cirka tio transor. Två män slår följe en bit. 

Den ene berättar för mej att han är företagare (och 

bög vilket "alla" vet) och att han nästa gång han 

anställer någon ska det vara en transperson. Han var 

helt fascinerad. 

 

Brasilianska turister - två män och två kvinnor var 

dom. Dom ville absolut ha en gruppbild tillsam-

mans med undertecknad. Ingen blyghet där inte. 

Vana vid transor? 

 

Italiensk kvinna - journalist, halvbra engelska, gjor-

de intervju med enkel digitalkamera. Hon rekom-

menderade Italienbesök med undantag för Rom där 

påven och machokillarna huserar som värst. 

 

Holländska kvinnor - två stycken med ett barn i 

vagn. Tyckte vi skulle varit i Amsterdam på Pride-

paraden där den 1 augusti. Att Stockholm (och 

Köpenhamn) också hade Prideparad den dagen 

visste de inte. 

 

Afghanska killar - fyra stycken som varit i Sverige 

ett och ett halvt år. Inga talibantyper alls, kunde lite 

svenska. Tre av dem gick det väldigt bra att prata 

med, medan den fjärde irrade omkring utan att våga 

prata med mej. De tre andra garvade lite och sa att 

han var transperson. Det verkade som om de fyra 

var goda kompisar och att det var OK att vara 

transperson. Som sagt, inga talibantakter där inte. 

 

Man från Nordafrika - kortväxt gråhårig mörkhyad. 

Sa till Angelica att vi var mot naturen. Det gick inte 

att få fram vad han menade riktigt, det visste han 

nog inte. Så småningom kom vi i alla fall överens 

om att vi skulle kunnat fortsätta diskussionen sena-

re, över ett glas öl nånstans. Onaturligare än så var 

vi tydligen inte i alla fall, Angelica och jag. 
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Ministern besökte transtältet på Pride Park 
Text: Linda E 

 
Jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabuni bläddrar i Transinform              Foto: Lena Eriksson 

För tredje året i rad besöktes FPES:s tält i Pride 

Park av jämställdhets- och integrationsminister 

Nyamko Sabuni (FP). Vid hennes besök konstate-

rades att en hel del hade hänt sedan förra året. Soci-

alstyrelsen har avskaffat sjukdomsstämpeln för 

transpersoner. Den stora händelsen är att en ny 

diskrimineringslagstiftning trätt ikraft den 1 januari 

2009 där också transpersoner får ett skydd genom 

diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet 

eller uttryck. 

Nadja Karlson och Linda E med flera från styrel-

sen berättade för ministern om behovet av att göra 

något åt namnlagstiftningen. Det gäller särskilt om 

Regeringsrättens framtida avgörande ifråga om bl.a. 

Madelein Ågrens ärende inte öppnar vägen för en 

ändrad praxis. 

Nadja och Linda tog också upp diskrimineringsho-

tet mot transpersoner i andra länder. Läget är oro-

ande. Önskan att Sverige under sitt EU-

ordförandeskap (och även därefter) tar upp dessa 

frågor i sitt arbete med mänskliga rättigheter möttes 

av förståelse från ministern. Föreningen kan kom-

ma att kontaktas av regeringen för fortsatta diskus-

sioner. 

Pridedagarna gav också tillfälle till många andra 

kontakter med politiker och myndighetspersoner. 

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna och 

riksdagsledamoten Barbro Westerholm (FP) be-

sökte föreningens tält i Kungsträdgården. Riksdags-

ledamöterna Josefin Brink (V) och Fredrik  

Federley (C) informerades om föreningens syn på 

aktuella transfrågor - särskilt namnfrågan. 
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Öppet hus hos DO 
Text: Liza Oh         Foto: Anna-Karin 

 

Under Prideveckan anordnade Diskrimineringsom-

budsmannen öppet hus med transtema och mingel i 

sina lokaler. Vi var många tranpersoner represente-

rade där och vi fick en kasse med informationsma-

terial och små presenter. 

 
Tina /Håkan och Jan-Olov/Madeleine  minglar 

Många från personalen ställde upp, inte minst DO 

själv, Katri Linna, som höll ett anförande när vi 

minglat färdigt. Det fanns många tillfällen att få 

svar för de som hade frågor. DO’s jurist hade egent-

ligen semester men fanns med ändå. 

 
DO Katri Linna 

Kärnan i anförandet var att det finns, från och med 

den 1 januari i år, ett förbud mot diskriminering 

som har samband med könsöverskridande identitet 

eller uttryck. Den nya grunden infördes för att upp-

nå ett heltäckande diskrimineringsskydd för samtli-

ga transpersoner. Transpersoner är ett paraplybe-

grepp för ett antal olika transidentiteter som exem-

pelvis transvestiter, intersexuella samt inter- och 

transgenderpersoner. 

Förbud mot diskriminering omfattar olika former av 

sämre behandling, till exempel trakasserier. 

 

Ny webbredaktör 
Text: Beth Nelin 

 
Beth Nelin       Foto: Gert 

 

För att Jessica ska kunna inrikta sig på tekniken på 

vår hemsida har styrelsen utsett mig som 

webbredaktör. De flesta känner mig nog som Liza 

Ohlsons partner men för er som inte gör det, är mitt 

namn Beth Nelin, medlem i föreningen och aktiv 

inom den nystartade Familjegruppen. 

När jag blev tillfrågad om jag kunde tänka mig att 

ställa upp som webbredaktör, tackade jag ja. Dels 

för att det behövs en reell uppdatering av hemsidan 

och dels för att det är en utmaning att syssla med 

något man inte har gjort innan. Att få jobba ihop 

med Jessica är bara ett plus för hon är en väldig 

duktig webbadministratör och vi kommer nog att 

greja det här galant! 

Men vi klarar inte det utan er! All info om möten 

eller andra saker som är roliga/viktiga att veta, eller 

delta i, tar vi gärna emot så att vi kan hålla sidan 

”up to date”. 

Mailadress till mig är web@fpes.se 

 

Nya medlemmar      Text: Lisa Thulin 

Välkomna! 
Nr NAMN ORT 

1149 NYOLINA T SÖDERTÄLJE 

1150 CHRISTINA MALMGREN UMEÅ 

1151 MONICA WESSMAN BORÅS 

1152 JOSEFINE ROSENQVIST MALMÖ 

1153 LIZZZIE LJOBOVA UMEÅ 

1154 LILA CERISE UPPSALA 

1155 PERNILLA BERG STOCKHOLM 

1156 HANS-OLOF SJÖLUND STOCKHOLM 

1157 ANNA WORT ESLÖV 

1158 LOUISE WENNERSTRÖM GÄVLE 

1159 PERNILLA LUND STOCKHOLM 

mailto:web@fpes.se
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Cassandra Love och Jeanette Andersson spurtar i mål. 

Foto: Annica Norrman.  

 

Välmatad Båstadsträff  
Text: Jane of Stockholm 

 

Årets höstträff i Båstad bjöd på ett synnerligt väl-

matat program. Drygt 80 transpersoner deltog, samt 

några medföljande partner och äkta hälfter. Gläd-

jande nog var det en hel del för mig nya ansikten 

med på träffen, men några väninnor saknades ock-

så. Kanske uteblev en del för att de inte ville vara 

med i den film som spelades in. Det fanns dock 

möjlighet att sätta upp handen mot kameran för att 

bli bortklippt när filmen redigeras. Filmen blir på 

en timme och görs av ett danskt produktionsbolag 

på uppdrag av Danmarks television. Från början var 

tanken att den skulle handla om Båstadträffen i sig, 

men nu kommer den i stället att skildra två transve-

stiter under träffen, och i ”civil” klädsel på väg dit 

och hem. Huvudpersoner blir danskorna Katja och 

Lea. En svensk version spelas också in och för-

handlingar pågår för att sälja den till svensk televi-

sion. 

På den förra transträffen i våras filmade ett norskt 

TV-team norska transvestiter. Det ska bli en serie 

om transorna på hela tio avsnitt i norsk televison. 

Höstträffen uppmärksammades bland annat i Radio 

Båstad och i Helsingborgs Dagblad, som hade in-

tervju med Katja, samt reportage från den golftäv-

ling som inledde veckan och från Båstad High Heel 

Race som avslutade den – se www.hd.se! 

 
Annica Norrman och Jane of Stockholm glänser ikapp vid 

galamiddagen. Foto: Jane. 

 

I år var det bara tio personer som ställde upp i Bå-

stad High Heel Race, kanske för att regnet låg i 

luften. Loppet kunde dock genomföras utan pro-

blem och det blev en rysare i finalen:– Cassandra 

Love ledde största delen av loppet men Jeanette 

Andersson låg hela tiden intill och spurtade om på 

slutet. Det var ett mycket jämnt lopp men vi fyra 

linjedomare kunde oberoende av varandra konstate-

ra att Jeanette vann, om än med knapp marginal, 

berättar en av domarna, Angelica. Cassandra sprang 

i nya läckra rosa skor med 11 cm klack medan 

Jeanette nöjde sig med samma indansade svarta 

kängor med 8 cm klack som i loppet i fjol. Båda 

mätta och godkända inom ramen för regeln om 

minst 8 cm höjd över marken och max 1,5 cm 

klackdiameter. Fyra flickfödda ställde också upp i 

racet, och Båstads kommunalråd Anette Åkesson 

tog hem tredjeplatsen i klassen icke-transor. Jeanet-

te fick så för andra året i rad ta emot förstapriset, 

som i år var på 4 000 kronor. Det största priset fick 

dock SOS barnbyar – hela 15 000 kronor av insam-

lade sponsormedel. Som vanligt blev det också en 

lyckad modevisning som Rebecca höll i. Deltagarna 

på träffen kunde också shoppa i begagnatbasaren, 

Katjas perukaffär och Sabines sminkbutik. Sabine 

höll också som vanligt sina uppskattade sminkkur-

ser. 

  

http://www.hd.se/
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Katja Tordrup, Jeanette Andersson, Sara Lund och en massa entusiastiska barn.                       Foto: Jane 

Efter galamiddagen på lördagen gjorde Francesca 

Russo några mycket bejublade sångnummer. De 

som missade tillfället kan beskåda Francesca på 

hennes hemmascen på Deep Club i Malmö, där hon 

håller i karaoken. 

Det är slående vilken utveckling transbranschen 

genomgått på senare år. Från att ses på möten i 

slutna sällskap har allt fler kommit ut öppet på stan 

och på jobbet, FPE-S har blivit remissinstans och 

mottagare av statsbidrag. Uppmärksamheten i me-

dia från Båstadträffen leder förhoppningsvis till 

ökad kunskap hos omvärlden om vår minoritet. 

Katja Tordrup är sedan många år  eldsjälen bakom 

Båstadträffen. 

– Det är mycket jobb med alla arrangemang men  

det är verkligen roligt att organisera träffen. Jag 

jobbar inte heller ensam. En stor del av arbetet görs 

av väninnorna i Båstad, Halmstad och Malmö, 

förklarar hon. 

Vinterträff 

Det här är det 12:e året som transträffen arrangera-

des och det var den 26:e träffen, inräknat ett par 

vinterträffar. Nästa vinterträff blir den 19–22 febru-

ari 2010. Då är det också lågsäsongspriser som 

gäller, cirka 30 procent billigare än annars. Läs mer 

på www.bastadtraffen.se och 

www.bastadhighheelrace.se 

 

 
Franscesca Russo lyfter taket. Foto: Jane 

http://www.bastadtraffen.se/
http://www.bastadhighheelrace.se/
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Hänt på Eskilstuna Spring Pride 
Text: Anne Colt 

 

Jag var på Eskilstuna Spring Pride 8 - 10 maj. Jag 

blev som vanligt mycket väl bemött av alla inklusi-

ve hotellpersonalen. "Alla" inkluderar bögar, flator, 

transpersoner, dragqueens och andra människor. På 

söndagen klädde jag inte upp mej till tjej för ovan-

lighetens skull. Vid förmiddagsfikat satt jag sen 

ihop med ett gäng flator varav två välkända festfix-

are och sa då att "idag är jag hetero". Efter några 

sekunders tystnad fick jag inbjudan till två stora 

tjejarrangemang. Det kändes ungefär som att jag 

"kommit ut" som FtM-transa. Typ.  

 

För övrigt kan jag från detta arrangemang redovisa 

att jag o Linda E hann med några timmars närvaro 

på Pride House på fredagen. Jag stod sen själv fyra 

timmar på Stora Torget på lördagen. Vi delade ut 

cirka 250 foldrar varav inga till invandrarkillar. Att 

vara ensam rekommenderas inte. Våra rollups fun-

gerade bra i vindstilla, men fick tejpas upp mot en 

tältvägg på lördagen för att stå kvar (tack Sthlm 

Pride för tejpen och Moderaterna för saxen). Att 

skicka 2 hoptejpade rollups till Göteborg kostar 225 

spänn och tar 1 - 2 dygn. 

 

 
Rainbow Gospel  
Text: Hildur 

  
HBT-kör i Stockholm, sjunger svängig Gospel och 

söker fler mansröster för bas- och tenorstämmorna 

Du kan komma som man eller transa. Viss körvana 

behövs. Ta kontakt med mej eller gå in på vår hem-

sida www.rainbowgospel.se 

Bilden visar en del av kören vid vår konsert under 

Priden i år. Vår dynamiska ledare Ann-Sofie längst 

till höger. 

 

 
  

 
 
 

På gång 
 
HBT-café i Nyköping Text: Anne Colt 

 

Under hösten 2009 kommer jag att vara en av vär-

dinnorna för det heterovänliga HBT-caféet som 

drivs i RFSL´s lokal på Östra Kyrkogatan 15-17, 

ingång på gården. Vi har öppet tisdagar jämna 

veckor kl 18:30 – 21:30.  

Tel till lokalen är 0155 - 21 02 29 

 

FPES Nv-Skåne Text: Lena Eriksson 
 

Ny lokalgrupp har bildats i Nordvästra Skåne som 

skall jobba med FPES lokala aktiviteter så som: 

- TransCafé i Helsingborg Springpostgränd 2, 

tvärs över innergården, kl 19:00 – 22:00 

Vi träffas en gång i månaden, dricker kaffe och 

pratar, lyssnar ibland på föredrag eller ser på film. 

Höstens olika tema är:  

1. Hur berättar man för sina anhöriga. 

2. Att komma ut på jobbet. Vad gör Facket, Kan 

man känna sig trygg på jobbet. (Unionens HBT-

nätverk informerar, Lena Eriksson) 

3. Nya diskrimineringslagen i praktiken. 

 

Planerade träffar: 1/10, 29/10, 26/11 

 

- Transdagar i Båstad en lördag i månaden. Denna 

aktivitet vänder sig till alla FPES medlemmar i hela 

Sverige och är tänkt att vara ett stöd för de som inte 

kommer ut så ofta eller vill prova på att komma ut, 

kanske för första gången tillsammans med några 

vana transor. Det blir en heldag med fasta punkter.  

1. 11:00 Samling hos Lena Eriksson, därefter 

Shopping och lunch, (Båstad, Halmstad eller på 

Väla i Helsingborg)  

2. 14:00 fotosafari, museum, galleri eller konst-

hantverks besök,  

3. 17:00 Vila och pudra näsan. 

4. 19:00 Äta på Malens krog (Trubadur afton) eller 

annat trevligt ställe i Båstad.  

FPES medlemmar har rabattavtal med Pensionat 

Enehall.  

Pris för enkelrum 700 kr, dubbelrum 850 kr.  

Var och en bokar själv på telnr 0431-75015.  

Ange att du är FPES medlem för att få rätt pris. 

 

Även Lena har möjlighet att hyra ut rum typ B&B.  

- Extra service till medlemmar erbjuder Lena  

Postmottagning, väskförvaring och tvättmöjlighe-

ter.  

 

Planerade träffar: 19/9, 24/10, 28/11, 

Föranmälning senast ett dygn före träffen. Mail till: 

lena_leriksson@yahoo.se eller ring  

070-059 32 73. Ange ditt medlemsnummer. 

  

http://www.rainbowgospel.se/
mailto:lena_leriksson@yahoo.se
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Transcafé i Stockholm  

Text: Jane Nylund 

FPE-S lokalgrupp i Stockholm arrangerar i samar-

bete med RFSL Stockholm transcafé en gång i 

månaden. Vi träffas andra onsdagen i månaden hos 

RFSL Stockholm, Sveavägen 59, 1tr. Ring på port-

telefonen om du inte kommer in. Caféet är öppet 

mellan 19:00 och 21:00 och eventuell program-

punkt börjar klockan 19:00. Återstående cafédatum 

i höst är den 14 oktober, 11 november och 9 de-

cember. 

Vi brukar vara ett dussin som sitter och fikar och 

pratar. Efteråt brukar vi gå ut på en pub i närheten 

och äta. Stämningen är god och pratet vill aldrig ta 

slut! 

Vid september månads transcafé var vi rekord-

många – 18 personer, varav både ombytta och icke 

ombytta transvestiter MtF och ett par transsexuella, 

samt två kvinnliga gäster. Den ena besökte oss för 

att hon vill ha kontakter för en uppsats hon skriver 

om hur man "bygger" en kvinna, med kläder och 

smink etc. Den andra var från Gaysyrrorna, hon 

informerade om deras verksamhet och deltog i 

diskussionerna. Lite senare kom också en elev från 

Nordens fotoskola, som besökt oss tidigare, och vill 

fotografera transvestiter som sitt examensarbete. 

Diskussionerna rörde bland annat hur transpersoner 

blir bemötta i vården, bland annat när man blir 

uppropad i väntrummet med ett förnamn som är 

könskonträrt mot det könsuttryck man visar. 

Lokalgruppen i Stockholm ordnar också i höst, 

samordnat med caféverksamheten, en sminkkurs på 

Make Up Store med en professionell sminkartist 

som själv ibland makar sig MtF. Kursen är på en 

kväll och handlar om vardagssminkning. Om det 

intresset finns blir det också kurs i kvälls- och fest-

make. Förhoppningen är att kurserna ska bli en 

tradition som återkommer varje termin. 

Välkommen! 

Jane Nylund 

Cafévärdinna och kontaktperson för lokalgruppen i 

Stockholm. 

 

 

 

Transkryssning  
Text: Lina Quist 

 
Cinderella                                              Foto : Viking Line 

"Nu är det dags för oss att erövra Östersjön igen..." 

Daytrip arrangerat av Vänner i Sthlm/Mälardalen. 

Tid: 14 november 18:00 till 15 november 15:30. 

Avgång: Stadsgårdskajen. 

Nu är det dags för transorna att gå till sjöss igen. 

Förra gången vi åkte med Cinderella var vi sexton 

transor...nu är det dags att slå det den här gången. 

Observera att det här är en helt vanlig kryssning, vi 

kommer bara vara en liten del av kryssningsresenä-

rerna. 

 

Det här gäller ang bokningar och så vidare: 

Du bokar kryssningen själv, detta gör du enklast på 

www.vikingline.se, tänk på att då boka allt extra du 

behöver som ev. anslutningsbuss med mera. Sedan 

är det också viktigt att boka middag om du vill sitta 

med oss andra transor.  

 

Vi äter Viking Buffe kl 21:00. Är du sugen att äta 

med oss så bokar du sittningen när du beställer din 

resa. Därefter mailar du ditt namn, bokningsnr samt 

antal personer (OBSERVERA att det är viktigt att 

vi får den infon för att kunna få sitta tillsammans...) 

MAILA DITT BOKNINGSNUMMER DIREKT 

TILL MIG NÄR DU BOKAT DIN RESA. VI-

KING LINE BEHÖVER UPPGIFTERNA SE-

NAST DEN 1 NOVEMBER. 

  

Viktigt att veta är att det här är en resa där du måste 

ta vara på dig själv jag kommer inte agera resledare 

och det är lätt att tappa bort varandra på båten. 

Därför har vi lite hålltider som är uppsatta. Cirka 

19:30 möts vi i Hornblowers bar och efter midda-

gen så hänger vi i Fun Club.  

Välkommen på en underbar kryssning och har ni 

några frågor så skriv till lina_transa@hotmail.com 

  

http://www.vikingline.se/
lina_transa@hotmail.com
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Distriktsrekord i gränsöverskridande? 
Text: Anne Colt 

 

Östgötacorrespondenten (Corren) utges i Linköping 

med omnejd. Liksom för Grönköpings Veckoblad 

gäller att omnejden är väl avgränsad. Den omfattar 

definitivt inte den kommun man har i öster som 

kallas Norrköping. Nyheter om Övriga Världen 

Utom Norrköping kan dock förekomma.  

 

 
Foto: Ida Ling Flanagan,  Norrköpings Tidningar 

 

Döm om min förvåning när jag tisdagen den 21 juli 

hittar en halvsida i Corren om Norrköpingsbon 

Liza. Corren har plötsligt överskridit en geogra-

fisk/ekonomisk gräns! 

 

Nästa gränsöverskridande hittar jag när jag kollar 

var i tidningen Lizas namnbyte tas upp - ekonomi-

sidan. Inte nån familje- eller hälsobetonad sida här 

inte. Det är faktiskt personalpolitiken hos Holmen 

som avhandlas med Liza som illustration, inte 

tvärtom. 

 

Corren har flyttat transvestismen till ekonomisidan! 

Bra! 

 

För övrigt ser jag att Expressen samma dag också 

har en artikel om Liza kompletterad med en intervju 

av en jurist på DO. (Tyvärr, Anne, det låg nog en 

gammal Expressen framme från den 11 juli. Redak-

törens anmärkning.) 

 

Och faktiskt nästan samtidigt som jag läser Corren 

hör jag Liza intervjuas i Radio Östergötland. Inter-

vjun var tänkt att handla om transföreningen FPES, 

men man hann aldrig fram till detta eftersom det 

fanns så mycket att prata om. 

 

 
Lars får heta Liza även på jobbet. Artikel i Corren den 21 juli 2009            Foto: Ida Ling Flanagan, Norrköpings Tidningar 
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