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Redaktören Liza Oh             Foto: Tullan Willén, Holmen 

 

December 2009 
Den 28 september 2009 var en historisk dag för oss 

transvestiter för då fastlade regeringsrätten att det 

finns inget hinder för en vuxen person att lägga till, 

eller byta till ett förnamn som normalt tillhör mot-

satt kön. Äntligen! Skatteverket hade överklagat 

kammarrättens dom som hade gett Jan-Olov rätt att 

lägga till namnet Madeleine. Men regeringsrätten 

avslog alltså skatteverkets yrkanden. Hurra!  

Sedan dess har jag och flera andra transvestiter fått 

våra efterlängtade förnamn, vilket känns underbart. 

 

Jag vill passa på att tacka för alla insända artiklar 

till tidningen. Normalt ska Transinform ha 16 sidor 

men för att stimulera er skrivlust har jag och redak-

tionsrådet bestämt att vi utökar detta nummer till 24 

sidor, ett riktigt julnummer om man så vill. Ändå 

har vi tvingats att vänta med att publicera intressan-

ta artiklar om konferensen på Malta och ännu ett 

lysande referat från Linköpings transgenderdag för 

att få lagom balans med olika typer av material. 

 

Nyss hemkommen från ett arbetsmöte i Stockholm 

om vår kommande nya hemsida kan jag inte annat 

än att se ljust på FPES framtid. Visst är det i dagens 

samhälle svårt att motivera unga människor att 

delta i föreningslivet. Men för oss transpersoner i 

Sverige har nog aldrig vindarna blåst i vår riktning 

som idag. Bara en sådan sak att myndighetsperso-

ner lyssnar till oss och är intresserade av vad vi har 

att säga. Vem kunde gissa det för, säg tio år sedan. 

Som enskild medborgare har man aldrig samma 

möjlighet att göra sin röst hörd på samma sätt som 

en förening har. Vi har i flera frågor fått agera ”re-

missinstans”. Men vi måste få fler medlemmar. 

Kanske kan vi locka unga transpersoner genom att 

anordna en transfest i samband med nästa års 

Stockholm Pride? Nu närmast i mars ska vi ha 

årsmöte i Halmstad där alla medlemmar är välkom-

na att delta. Ta chansen och gör din röst hörd. 

 

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 Transinform, 

FPES, Box 529, 101 30 Stockholm. 

______________________________________________ 

Framsida: Madeleine Ågren, historisk transvestit 

Foto: Linda Danhall 

 

Baksida: Gruppbild Båstadsträffen september 2009 

Foto:  Bodil Linde, TiD 
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Ordföranden har ordet  

Låt drömmarna finnas kvar!  
Text och bild: Nadja Karlsson 

 

 

Vissa namn fastnar! Sancerre är ett sådant namn. 

Jag blev så förälskad i dessa krusbärsliknande vi-

ner. Till en början så diggade jag allt vin som var 

gjorda på Savignon Blanc druvan (vilket är den 

enda tillåtna för vita Sancerre viner). Jag var på väg 

bli savignonblancholic. Men efter hand så märkte 

jag att just Sancerre vinerna hade mer än enbart 

fjäskande krusbär, lite mer komplexitet. Det fanns 

lite tuffare svart vinbärs blads doft som matchades 

med en liten men samtidigt tung doft av mineral. 

Nu sitter ni där och funderar” hur doftar mineral?” 

Håller hon helt på snurra in sig i vinsnobberiets 

konstiga vokabulära djungel?!  

 

Men tänk er att ni klättrar på Raukarna på Gotland, 

era händer blir vita/gråa och ni doftar på dem, så 

doftar mineral. För mig blev Sancerre en helig 

plats! Det måste bara vara fantastiskt där man trol-

lar fram sådana underbara viner . 

 

Men nej, det var inget paradis utan en typisk fransk 

bondhåla som helt klappade igen alla fönsterluckor 

efter mörkrets inbrott. Visst finns det vackra vin-

sluttningar med massor av solrosor, men hur länge 

kan man leva på denna vackra vy. Tre dagars foto-

graferande är fullt tillräckligt, sedan satte ”lappsju-

kan” in rejält! Asfalten ropade på mig. 

 

Champagne skrev jag om i ett tidigare nummer, då 

övernattade jag i vinbyn Bouzy. På dessa sydslutt-

ningar stoppades år 451 f.Kr Attilas Hunner och ger 

numera underbara Pino Noir druvor. Dessa syd-

sluttningar måste på flera sätt vara civilisations 

vagga! Men kvällstid fanns bara Pizzerian öppet, 

visst var det coolt sitta med ”hämtpizza” och dricka 

skumpa i Bouzys sydsluttningar. Men redan andra 

kvällen så hade kultfaktorn minskat, min gamla 

Karlshamns ångest kom smygande i Champagne! 

Så är oftast vinvärldens fantastiska odlingsområden. 

Har liksom försökt vara lantis men det funkade 

liksom inte för mig. Jag och en kollega brukade 

skoja om att planera om vad vi skulle göra när vi 

går i pension. Vi är båda två i den åldern då vi be-

höver extraögon när vi skall läsa våra sms. Så det är 

inte jättelänge till våra pensionsplaner, men ändå 

ganska länge. Ett förslag är köpa en flodpråm och 

transportera varor på ett ekologisk bra sätt. Kanske 

varorna kan vara vin eftersom de flesta kvalitets 

distrikt ligger vid Europas eviga floder/sjöar. En 

annan tanke som slagit mig är kanske jag skall bli 

Trapist munk. Numera går jag ändå upp tidigt på 

morgonarna då kan jag likaväl slänga iväg en bön 

samtidigt som jag…  

 

Dessutom har jag den lilla egenheten att jag trivs 

bäst i klännings liknande kläder. Jag misstänker att 

dessa fromma män unnar sig redan vid lunch en 

härlig ”dubbel” öl. Men när jag tänker efter så bor-

de jag kanske egentligen bli nunna. Men jag känner 

inte till något nunnekloster som brygger öl, det 

närmaste är ett kloster som tillverkar jästtabletter, 

hmm kanske inte lika skoj. Dessutom diggar ju inte 

deras jordliga chef påven sådana som mig.  

 

Så jag kanske inte får anställning som munk/nunna, 

synd. Egentligen ganska konstigt, för jag och påven 

har ganska mycket gemensamt. Båda började lite i 

macho världen jag som macho fotograf och han i 

Hitlerjugend. Sedan låter vi vår mjukare sida fram-

träda. Klär oss båda i lila och ändrar våra namn. Vi 

gillar att pussas båda två, han tycks föredra marken 

där han landar och jag föredrar ju människosläktet. 

 

Skillnaden är kanske att jag inte har högmodet att 

säga till hur andra människor skall leva, mitt liv har 

lärt mig att så gör man liksom inte. Det kanske är 

bäst jag köper mina trapistöl på Systembolaget och 

låter Benidiktus och hans gäng sköta sitt.  

 

Men faktum kvarstår, många av världens vinområ-

den är fantastiska att besöka några dagar, men se-

dan räcker det liksom. Det passar ju mig bra som 

fotograf/journalist. Men ibland skall man nog låta 

vissa drömska namn ligga kvar i vår romantiska 

drömvärld. Så än så länge skjuter jag upp mina 

pensionsplaner ! Med rätta, för det är faktiskt enbart 

en försenad 40-årskris, så det såå. 
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BRÖST – NÅGRA ALTERNATIV 
Text: Lena Erici 

 

Bröst är som bekant en viktig del i den kvinnliga 

identiteten. Så också för den del av den manliga 

parten av mänskligheten som vill gå klädda som 

kvinnor. 

Jag erkänner skamlöst att ett par trevliga bröst i rätt 

storlek och med rätt ”gung” ger mig som transa stor 

glädje i tillvaron. I all synnerhet som jag inte tillhör 

dem som trängtar efter att ”komma ut” i omvärlden 

i ett sprakande glitter av paljetter och milshöga 

stövelklackar eller strosa på Båstads avenyer till-

sammans med stiliga, välklädda och öppna transor. 

(Man måste inse sina begränsningar, eller hur?)  

Inte heller lockar det mig att tillbringa kvällen på 

någon ölindränkt restaurang gallskrikande för att 

överrösta högljudd musik och i fåfänga försök att 

uppfatta några fragment av omgivningens förhopp-

ningsvis spirituella konversation. 

I stället håller jag mig till hemmets lugna vrå. Jag 

börjar dagen med att välja bröststorlek, efter humör 

och praktiska omständigheter. Jag har tre storlekar, 

D-, B- och A, införskaffade på nätet hos Castle 

Supplys (se mera nedan). Väljer bh efter detta, tar 

sedan på mig strumpebandshållare, nylonstrumpor 

(se mera nedan) och trosor. Därefter vanliga jeans 

och skjorta, T-shirt eller polotröja. En bylsig tröja 

finns till hands mot eventuella inskådande grannar 

och avslöjande belysning. Därtill kan brösten med 

ett blixtsnabbt grepp avlägsnas om det skulle ringa 

på dörren. (Jag bor i villa och ser om och när någon 

kommer). 

Om andan faller på väljer jag ett också ett läppstift, 

som också kan avlägsnas snabbt. 

Sedan travar jag runt och har det bra. Jag kan också 

bröstförsedd ta en promenad i skogen med en till-

räckligt vid jacka. Folkvimlet där är ju begränsat 

och ingen tror att en man går omkring i skogen med 

stora bröst utan blandar ihop det med vanlig korpu-

lens. 

Min tanke med denna artikel var att dels ta reda på 

lite grand hur andra har gjort i ”bröstfrågan”, dels 

förmedla något av egna erfarenheter på området. 

Lite konsumentupplysning m.a.o. ”De andra” är 

några i FPES:s styrelse som svarat på en minienkät 

från mig. Transinformredaktionen har också fått 

frågor från andra läsare. 

MINIENKÄT 

Frågorna gällde hur man löst frågan om bröst, var 

man skaffat dem, kostnad samt eventuella övriga 

synpunkter och kommentarer i sammanhanget. 

Sammanfattningsvis finns det lite olika ”skolor”. 

Någon nöjer sig med små siliconbröstformar 

och/eller lätt vadderad bh. Bröstformarna (märke 

Enhance me) köpte en relativt billigt, c a 400 kr, 

från en butik i Boston, USA, (utan närmare adress). 

Sådan små ”förstärkare” finns också att få här och 

var i Sverige. 

En annan nöjer sig med egen korpulens, möjligen 

något förstärkt vid behov. 

Jag själv som gärna vill ha lite större grejer, har 

köpt mina bröst på nätet hos Doreen Fashions i 

London. Gå in på Google så finner du Doreens 

hemsida med ett brett utbud  – från skor, korsetter, 

peruker m.m. till som sagt bröst. Du bestämmer 

först bröststorlek enligt anvisningar, och lägger din 

beställning i korgen. Leveranser sköts snabbt och 

diskret. Du får fullständiga upplysningar om det 

slutpris du betalar. Betalning kan antingen ske vid 

leverans eller via ditt kontokort). Priserna varierar 

från 75 till 135 pund per par (ca 11 gånger dyrare i 

kronor, tror jag). Min erfarenhet är att de man ev. 

talar med är mycket vänliga och hjälpsamma. 

Alla bröst slits ju eller man kan själv klanta till det. 

Skulle ett bröst gå sönder kan du hos Doreen bestäl-

la enbart ett nytt dito i stället för ett helt nytt par. 

Tips: Skulle ett bröst gå sönder laga med s k kirurg-

tejp, som finns på apoteket. Kladda inte med klister 

eller dylikt. 

För att undvika att brösten efter en liten stund känns 

svettiga, lägg dit eller klistra en liten bit skum-

gummi på baksidan med dubbelhäftande tejp. 

 

Doreen har också bh ”färdigladdade” med bröst, så 

att säga. Själv vill jag ”fumla lite” och välja bh och 

bröststorlek efter humör och lägenhet. 

 

Doreen säljer också svenska Amoena, som har bra 

kvalitet men är förhållandevis dyra. Cirka 5 200  

kr/par. Se för övrigt Amoenas egen hemsida. 

En av de intervjuade beställde helt enkelt sina bröst 

på protesavdelningen hos lasarettet hemmavid. Hon 

berättar:  
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– Jag ringde och förklarade att jag är transa och 

vad jag ville ha. Fick en tid att komma dit. Gick dit 

som kille men med behån på plats. Vi provade stor-

lekar och jag bestämde mig för storlek 7. Efter ett 

par dagar levererades de från Amoena till kliniken. 

Jag gick dit som tjej och betalade med kreditkortet. 

Väckte viss uppståndelse tror jag, men jag skäms 

inte ett dugg för att jag har en kvinnlighet i mig. 

KOLLA VALUTAN 

En annan leverantör är Transformation i Storbritan-

nien, www.transformation.co.uk. De har ett stort 

utbud av transprodukter – från konstgjorda vaginor 

till bröst och diverse kläder. En av dem som svara-

de på enkäten tyckte deras bröst var dyra och av 

mindre bra kvalitet. Själv har jag inte provat dem 

men se upp med att priserna på hemsidan uttrycks i 

pund men att produkterna som säljs utanför Storbri-

tannien måste betalas i euro eller dollar. Europri-

serna är 1/3 eller mer högre än priserna i pund! 

Extrapriser förekommer med jämna mellanrum och 

kan, såvitt jag förstår, vara värda att utnyttja. 

En tredje hemsida värd ett besök är USA-baserade 

Castle Supplys, med liknande rikliga utbud som 

Transformation. Priserna för ett par bröst ligger på 

ca 170 dollar. Kolla dock fraktkostnaderna! 

Är det någon som har vidare och fler erfarenheter 

så hör av er till mig via Transinformations e-

postadress transinform@fpes.se, att. Lena Erici. 

 

DAMSTRUMPOR ÅHLÉNS 
Sist och slutligen några ord om damstrumpor. Själv 

avskyr jag strumpbyxor (den enda som ser sexig ut 

i dem är min fru), utan föredrar gamla hederliga 

nylonstrumpor. Bästa köp i Stockholm görs enligt 

mina erfarenheter hos Åhléns City. De har ett stort 

utbud av s k stay ups, d v s strumpor med resår som 

sitter uppe av sig själva, i olika storlekar och färger. 

De kostar ca 69 kr/par. Köper man fem par får man 

det femte gratis. Jag brukar passa på och fylla på 

mitt förråd. 

 

ENGSTRÖMS TRIKÅAFFÄR 

För bh, strumpebandshållare, minikorsetter etc till 

överkomliga priser kan jag rekommendera Eng-

ströms Trikåaffär, Scheelegatan 5, Stockholm, 

(T-bana Rådhuset). Det är en gammaldags trikåaf-

fär med ett högkvalitativt sortiment av kläder och 

underkläder för både herrar, damer och barn. (I 

övriga affärer kan priserna som bekant vara hutlö-

sa). De höjer inte på ögonbrynen om man frågar 

efter t.ex. bh. 

 

Någon kanske slutligen och sist undrar över min 

FF:s synpunkter på allt detta? Vi har kommit fram 

till en fullständig harmoni om min transvestism. I 

och med att jag inte har någon särskild önskan att 

”komma ut” utan nöjer mig ett förhållandevis blyg-

samt ”innanverk”, så att säga, fungerar det hela 

utmärkt. Ibland får jag t.o.m. små presenter i form 

av t.ex. strumpeband och dylikt. När allt kommer 

omkring är det ju en fråga om ömsesidig tolerans 

för varandras egenheter. Och det tycker min hustru 

och jag att vi har råd med. 

 

Lena Erici 

 

Efterlysning! 

Jag efterlyser bröstproteser. Finns det någon 

inom FPES som vet var jag kan få tag på dessa, 

postorder eller dylikt? Eller har du själv något 

extra par att sälja (C- kupa)? Ange pris. 

 

Svar till 

G. Malmström 

Öttum Backgården 6 

535 92 Kvänum 

 

 

 

 
Vihlma verkar ha ett bröstinlägg till salu.  

Båstad  september 2009                              Foto: Liza Oh 

  

http://www.transformation.co.uk/
mailto:transinform@fpes.se
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Lockad 
Text: Anna-Karin Kournikova  

 

Internet - Lockar till mindre kloka handlingar? 

Trodde nog det, när jag i höstas bokade flygbiljett 

till Nürnberg. En oemotståndlig önskan att se denna 

sydtyska stad? Ölfestival?  Nej, ingetdera. 

Smink kan det inte bli för mycket av och tuttar kan 

inte bli för stora. Det var sådana frågor jag och en 

nyfunnen väninna pratade om i våras när vi träffa-

des. Jag berättade att mina 600cc känns ganska 

lagom stora men ibland vore det trevligt med större.  

Hemkommen efter träffen tittade jag på de webbsi-

dor väninnan pratat om. Min favorit blev Special 

Trade, ett företag i Nürnberg. Verkade seriöst med 

stort sortiment. Största tuttparet väger hela 10 kg!! 

Tankarna återkom till hösten. Deras ”Riesenbrüste” 

borde vara en given succé på vilket transkafé som 

helst.  

Tvivel uppstår. Är det vettigt att göra denna resa? 

Intalar mig att det är svårt att välja storlek på di-

stans. Konkav eller platt baksida? Modellerna med 

inbyggda luftfickor, för att hålla nere vikten, känns 

de annorlunda? Man måste ju prova, klämma och 

känna.  

-Du kan ju beställa två olika par till samma kostnad, 

som ett par och resan, säger mitt rationella jag.  

-En historisk stad och du är ju historiskt intresserad, 

försöker jag. Förena nytta med nöje! 

Kreditkortet kommer fram. Flygbiljett och tre ho-

tellnätter bokas. 

 

Positivt överraskad av flygbolaget, Airberlin. 

Varm mat serveras med vin/öl utan extra kostad 

under flygturen till Berlin, där jag byter plan. 

Framme i Nürnberg strax efter lunch. U-bahn till 

järnvägsstationen och promenad till hotellet. Kon-

verterar till något, som med svag syn och i dåligt 

ljus, kan tas för en kvinna. Tillbaka till jvstn och tar 

U-bahn till ett område, som visar sig vara ett indu-

striområde. Bilhandlare på var och vartannat gatu-

nummer. I en kontorsfastighet hittar jag Special 

Trade. 

Rymliga och snygga lokaler. Jag hade bokat mitt 

besök och var väntad. Jag bröstar upp mig och 

säger att jag vill ha större och berättar vilka model-

ler jag funderat på. Börjar prova en modell, som 

säljs med en öppen bh. Viktklass 2 kg. Den öppna 

bh:n täcker den besvärande skarven mellan protesen 

och kroppen. På deras webb ser det riktigt bra ut. 

Faktiskt också i verkligheten. Av de inbyggda luft-

fickorna känns inget när man klämmer och känner. 

Men man skall ju inte köpa första bästa. Provar de 

riktigt tunga sakerna. Jag faller inte framlänges. 

Inte ens av de i viktklass 10 kg men skorna ser man 

ju förstås inte längre. 

Nja, frågan är väl om det ändå inte kan bli för 

mycket av det goda. Jag bestämmer mig för de jag 

först provade och väljer två bh:ar. En röd och en 

svart. 

Kommer ni ihåg min väninna, som jag skrev om i 

inledningen? Hon, som åtminstone delvis, var orsa-

ken till att jag nu står här med en rejäl plastkasse 

och några hundra € fattigare. Jag hade lovat att 

hämta en korsett, som hon beställt. Tyvärr hittar de 

varken korsetten eller beställningen. Beställt i vilket 

namn? Det riktiga eller aliaset? Från vilken mailad-

ress? Frågor utan svar. Jag lovar ta reda på fakta 

och komma tillbaka i övermorgon ty nästkomman-

de dag är onsdag och då är affären stängd. 

80 % av staden var i ruiner våren 1945. Stadsmu-

seet har modeller och foton över hur det såg ut. Det 

gamla rådhuset är ett utbränt skal utan tak, vars 

väggar stöttas upp av kraftiga stöttor men många 

hus återstår bara en hög. Trots detta finns det för-

vånansvärt mycket antikviteter bevarade. Borde de 

inte ha varit borta?  

Källare i upp till fyra våningar utgrävda i sandste-

nen är rikligt förekommande i staden. Ölförvaring 

var deras ursprungliga uppgift men under kriget 

fick de nya uppgifter, bl.a. som hemlig Kunstbun-

ker. Här förvarades konst och antikviteter från hela 

sydtyskland. Mycket intressant underjordisk rund-

vandring, som åtminstone delvis förklarar och visar 

hur så mycket kunde räddas trotts allt. 

Kongresshallen för 50 000 personer på partimöten 

imponerar. Ett bygge som påbörjades 1935 på 

Reichsparteitaggelände, gillar dessa långa tyska 

ord, i stadens utkant. Kriget avbröt bygget innan tak 

och inredning var på plats. Utanför hallen ligger 

Die Grosse Strasse. En gata för parader, två kilome-

ter lång, 60 meter bred och belagd med granitplattor 

i storlek 1,2 x 1,2 meter. Efter kriget använd som 

landningsbana för US Army. I dag parkering. 
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US Army återanvände även Himmlers skrytbygge, 

Die SS Kaserne. Idag civil förvaltning och ett im-

ponerande byggnadsverk. 

Rättegångssalen i det gigantiska Justitiepalatset, där 

rättegången mot krigsförbrytarna hölls, var tyvärr 

stängd för tillfället. 

På väg till Tågmuseet passerar jag balkongen på 

Deutscher Hof Hotel på vilken Hitler 1934 stod och 

vinkade till de förbimarscherande massorna på årets 

partidag. Jag vinkar upp mot balkongen. Ingen 

vinkar tillbaka. Hotellet står öde. Konkurs, sägs det.  

Germanisches Nationalmuseum, Tysklands största 

kulturhistoriska, blir en värdig avslutning på min 

kulturella odyssé.  

Väninnans korsett kallar. Dags att åka till Special 

Trade igen nu när jag inhämtat fullständiga beställ-

ningsdata från min väninna. Där har de redan hittat 

beställningen och korsetten ligger framme på dis-

ken. Köper också tuttklister på sprayburk – Ett 

utmärkt klister visar det sig när jag kommit hem. 

Jag hinner tillbaka till partimötet i centrum. 

 

 Nåja, valmöte. Angela Merkel är i stan och valet 

närmar sig. Tusentals personer. Massiv polisbevak-

ning. Applåderande anhängare men även oliktän-

kande med sitt budskap på banderoller. 

 

Sprängmedel? Min röda väska klarar 20-

kilosgränsen trots att både de stora och de äldre, 

numera de små, tuttarna ligger i vid bagagein-

checkningen på hemresedagen. Genomför den sed-

vanliga strippen och tar mig igenom säkerhetskon-

trollen. Strosar omkring i tax-free, när jag hör mitt 

namn ropas ut. Jag uppmanas gå till någon slags 

efterkontroll. Hittar kontrollen. Öppnar dörren och 

går in. Min röda väska ligger på disken och bakom 

står en uniformerad man, som vill att jag öppnar 

den. Jag öppnar. Mannen börjar undersöka innehål-

let. Stannar upp, när han finner De stora. Okulärbe-

siktar dem och därefter - Alles Klar! Väskan får 

komma med. Men tänk om proteserna är fyllda med 

självantändande trögflytande sprängmedel? Kan 

man verkligen lita på dessa säkerhetskontrollanter? 

Mer kultur än tokigheter blev det. Kostnaden för 

tokigheterna överskred visserligen kulturkostnader-

na, men pengar är ju inte allt. 

Nürnberg - En positiv upplevelse och väl värt ett 

besök, även om du inte är i behov av större tuttar. 

Visst överväger det positiva med Internet? 

www.special-trade.de 

www.airberlin.com 

www.nuernberg.de 

 

 

Missa inte! 
Text: Anna-Karin Kournikova  

 

Kunniga föreläsare finns. Fängslande och under-

hållande personer finns. 

 

Föreläsare, som är kunniga, fängslande och under-

hållande, är bristvara. 

 

Kan man kräva en kunnig föredragshållare som 

samtidigt är estradör och rör om i ens hjärnan? Ja, 

jag tycker det. Då räcker inte en person, som pratar 

entonigt till 30 powerpointbilder i timmen. 

 

Alla vi transpersoner kan skatta oss lyckliga. En 

transaktivist, som uppfyller kraven, finns. Kanske 

håller inte personen med mig om beteckningen 

transaktivist. Kan så vara. Normer, fördomar, 

mångfald, jämställdhet, kön, självinsikt, olikheter 

m.m. avhandlas av denne manlige föreläsare i kjol, 

lösbröst och peruk. 

 

Men vem skriver jag om? Visst! Det är Claes 

Schmidt alias Sara Lund. Det var andra gången jag 

lyssnade till Claes/Sara. Första gången var för ett 

par år sedan. Senaste gången var en novemberef-

termiddag i Örebro. Under mellantiden har föreläs-

ningen utvecklats och blivit ännu bättre. 

Stora förväntningar hade jag. Trodde det skulle 

handla väldigt lite om transpersoner. Men icke. Vi 

är med.  

Innehållsrikt föredrag om angelägna frågor och 

utmärkt framförande. Show som ruskar om och 

berör.  

Passa på! Gå och avnjut Claes/Sara! 

 Alla får med sig något och några underhållande 

timmar. 

  

http://www.special-trade.de/
http://www.airberlin.com/
http://www.nuernberg.de/
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Transdag i Stockholm  
Text och foto: Jane Nylund 

 
Linus Hedlund, ordförande för RFSL Ungdom Stockholm, 

var moderator under transtemadagen som samlade drygt 

50 personer. 

Ett drygt 50-tal transpersoner, medföljande och 

andra intresserade kom till den transdag som arran-

gerades i Stockholm i slutet av november. Dagen 

inleddes med RFSL:s årliga transtemadag och av-

slutades med en manifestation för de transpersoner 

som fallit offer för dödligt våld det senaste året. 

Transtemadagen bjöd på en rad intressanta pro-

grampunkter och inte minst möjlighet till nätver-

kande med gamla och nya bekanta. De flesta delta-

gare var aktiva i RFSL i Stockholm men där fanns 

också en hel del från FPES och förstås dubbelan-

slutna, samt några tillresta från andra orter.  

 

 

Dagen inleddes av de två moderatorerna, Linus 

Hedlund, ordförande för RFSL Ungdom Stock-

holm, och Peter Tai Christensen, vice ordförande 

för RFSL Stockholm. Precis som i fjol var namnla-

gen en av de viktiga frågorna. Jan Olov Madeleine 

Ågren och Kerstin Burman gav deltagarna en bra 

inblick i vad som hänt. Det blev en hel del diskus-

sioner om vad regeringsrättens utslag kommer att 

innebära. Det är grönt ljus för vuxna att välja köns-

konträra namn men ändå osäkert vad som gäller för 

omyndiga, liksom när föräldrar namnger barn.  

 
Jan-Olov Madeleine Ågren och Kerstin Burman berätta-

de om regeringsrättens dom i namnfrågan. 

 

Transformering 

RFSL Ungdom driver med stöd från Allmänna 

Arvsfonden projektet Transformering, som syftar 

till stöd för transungdomar, transsexuella och trans-

vestiter. Eddie Summanen som är RFSL Ungdoms 

projektledare berättade om projektet. I år höll man 

ett lyckat sommarläger för transungdomar 16–26. 

Det var tänkt som en frizon där trans är normen – 

lite som den funktion Båstadsträffarna kan fylla för 

vuxna transor som har svårt för att vara öppna på 

sin hemort. 

I fjol presenterade Transformering en intervjustudie 

”Är du kille eller tjej” och i år har man tagit fram en 

broschyr till skol- och vårdpersonal, ”Att göra syn-

ligt”. Inom projektets ramar pågår det också utbild-

ning av personal från ungdomsmottagningar och 

nästa år ska projektet utöka sitt samarbete med 

RFSL:s ungdomsdistrikt runt om i landet.  

Mindre tunga ämnen men riktiga höjdpunkter på 

transtemadagen var trans inom film och teater. 

Louise Wallenberg, som är fil dr i Filmvetenskap 

och föreståndare för Centrum för modevetenskap, 

berättade om den högst varierade bilden av trans-

personer under olika epoker av filmens historia. 

Hon visade ett antal filmklipp och det blev både 

intressant och fängslande. Många av oss inom pu-

bliken tyckte nog att tiden var lite kort, särskilt som 

föreläsaren inte hann med allt hon ville visa. 

Alksa Lundberg har som första transsexuella elev 

som gått ut teaterhögskolan i Göteborg. Hon inled-

des med att spela en scen ur sin pjäs Infestus som 

skildrar hennes erfarenheter från barndomen och 

framåt. Med en stark närvaro och självklarhet i 

framträdandet vann hon publiken och den efterföl-

jande diskussionen vill aldrig ta slut. Alksa Lund-

berg har spelat sin pjäs i ett par år. Hon har bland 

annat turnerat i skolor och berättade att hon bara 

mötts av positiva reaktioner och att det ofta uppstått 

bra samtal efter föreställningarna. 
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Aleksa Lundberg, skådespelare, i diskussionen efter 

hennes föreställning. 

 

160 dödade 

 
FPES ordförande Nadja Karlsson talade på Transgender 

Day of Remembrance på Odenplan i Stockholm. 

Lördagen var också Transgender Day of Rememb-

rance. I år hölls en manifestation vid Odenplan som 

samlade lika många deltagare som transtemadagen. 

Det var ett samarrangemang mellan FPES, KIM 

och RFSL Stockholm. Jan-Olov Madeleine Ågren 

och Nadja Karlsson från FPES, Axel Grönqvist från 

RFSL och Leo Correia de Verdier från KIM talade 

vid högtidlighållandet av alla transpersoner världen 

över som fallit offer för våld och dödats. Hela 160 

personer de senaste 12 månaderna enligt TGEU, 

Transgender Europe. Dagen hålls sedan 1999 och i 

år blev det manifestationer i 120 länder världen 

över. 

TVÅHUNDRATUSEN KR ÅR 2010? 
Text: Anna-Karin Kournikova  

 

Vi har ansökt om nytt etableringsbidrag till ovan-

stående belopp. 

Motiverat har vi gjort genom att redogöra för vad vi 

vill: 

 

Transinform ges ut fyra gånger per år och en vida-

re spridning.  

Webbsidan utvecklas. Mera information om trans-

relaterade frågor och mera länkar från andra aktörer 

Utökat deltagande i lokala prider bland annat i 

Borlänge och Uppsala. Materialproduktion och 

funktionärsutbildning  

Uppbyggnad av en föreläsartjänst, som kan svara 

upp mot det ökande intresset från skolor, organisa-

tioner, myndigheter och företag  

Ökat internationellt arbete genom att delta i in-

ternationella konferenser och etablera samarbete 

med andra organisationer.  

Ökat synliggörande i samhället genom annonse-

ring i media och kontinuerligt bevakad servicetele-

fon dit även icke medlemmar kan ringa  

Utveckla stödverksamheten för anhöriga till 

transpersoner bl.a. genom att utveckla informa-

tionsmaterial 

Utvecka samverkan med andra organisationer 

inom HBT-området 

Öka våra möjligheter att utgöra en arena för FoU-

diskussioner inom transområdet. Ett större arran-

gemang med medverkan av internationell expertis 

planeras 

Ytterligare etablering av lokala grupper 

 

Ansökan lämnades in i slutet på september i år till 

Ungdomsstyrelsen, som återkommit med komplet-

terande frågor. De ville bland annat ha en förteck-

ning över lokalgrupperna samt resultat- och balans-

räkning för 2008. De verkar inte vara intresserade 

av något ekonomiskt utfall för 2009. 

_________________________________________ 

Ekonomin i år 

 Budget 

helår 

Utfall t.o.m oktober 

Intäkter 221 000 230 000 

Kostnader 221 000 135 000 

FPES fick 2008 etableringbidrag på 25 000 SEK 

och 2009 på 150 000 SEK 
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år jag se ut hur som helst 

på fotot i passet ?!       

©Elenor Betina. 

 

 

Det var dags att ta ut nytt pass år 2006. 

Passet utfärdas av polismyndighet, som också skö-

ter fotograferingen. 

 

Efter uppvisande av körkort, föreställande Carl med 

helskägg, visas Elenor, som har lätt vardagsmakeup 

och pagefrisyr, in till handläggaren, en kvinnlig 

polis. 

-- Välkommen!  

 

Vill Du kontrollera frisyren finns det en spegel     

därborta.  

 

    Jag tar två kort, så väljer Du sedan ett av dem. 

    Var snäll och ställ dig på markeringen . 

 

KLICK  KLICK  

  
-- Det här ser bra ut, det väljer jag. 

 

-- Vi hör av oss då passet är klart att hämta! 

 

 

Sedan har Carl/Elenor varit 6 gånger till Egypten 

som Carl. 

 

De flesta gångerna har passerandet av passkontrollen 

skett helt ´normalt`. 

 

Några av gångerna, en snabb blick, en längre blick, 

och en blick till - åtföljt av ett leende! 

Men ibland har osäkerheten blivit lite stor: 

 

--- Är det ditt pass? (avresa Arlanda). 

 

--- Trevlig resa! (avresa Arlanda) 

 

--- Is it your passport? (ankomst Hurghada) 2 ggr 

 

--- A moment, please! (ankomst Hurghada) kallelse 

på äldre kollega. 

 

--- ”Stort leende”, erbjöds en klunk ur kontrollantens 

te-mugg (avresa Hurghada) 

 

--- Oj då, det är visst din frus pass!  

(ankomst Arlanda) 

 

--- Kontrollanten viftande med passets fotosidan mot 

glasrutan  (ankomst Arlanda).  

 

Körkortet med skäggige Carl hade lugnande inver-

kan. 

Det ska fan till att vilja vara passkontrollant med 

sådan resenär!   

F 
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 Transvestism går inte över. 
Text: Marcha, LKG T&T 

Översättning: Beth Nelin (med tillstånd från den Hol-

ländska Transgenderföreningen LKG T&T) 

 

Det är ingen förkylning men inget handikapp heller. 

Transvestism är den du är, inte den du vill vara. 

Man kan välja att bli advokat eller läkare men man 

väjer inte att bli transvestit. 

Det är en del av ditt liv och din identitet så, vänj dig 

bara. 

Fast transföreningar världen över jobbar för accep-

tans av transvestism, betyder inte att man kan luta 

sig tillbaka tills omvärlden har accepterat transve-

stiter. 

För, hur kan man förvänta sig acceptans av andra 

om man inte har accepterat sig själv? 

Klarar du av att ställa dig fram för spegeln och 

erkänna för dig själv vem du är? 

Ok, då har du accepterat dig själv, men hur ska du 

bära dig åt med familjen, vänner och jobb? 

Här följer några idéer hur man kan gå tillväga. 

Men glöm aldrig, var ärlig mot dig själv. 

Acceptans är en sak, respekt en annan. 

Och det får man inte genom att hitta på ursäkter och 

vara oärlig mot sig själv och sina närmaste utan 

hitta argument att vara lycklig med vem och vad du 

är. 

En man, en kvinna, en transvestit, vi är först alla 

människor och därför lika. 

 

Tips för partner till en transvestit 

 Var ärlig i din relation. 

 Visa tydligt vart du har dina gränser. 

 Ställ inte dig själv i underläge. 

 Unna dig själv tid för att lära dig att 

hantera situationen. 

 Gör dina egna val: vad du vill och vad 

du inte vill. 

 Sök någon som fungerar som boll-

plank. 

 Prata mycket med din partner. 

 Gör tid för att kunna diskutera saker 

med varandra. 

 Ställ frågor om saker du inte förstår 

och lyssna noga till varandra. 

 Stoppa samtalet när du märker att det 

blir för mycket och bestäm en ny tid 

för fortsättning av samtalet. 

 Bestäm allt tillsammans och håll var-

andra underrättade. 

 Se själva personen, inte den yttre änd-

ringen, det är fortfarande samma per-

son. 

 Ge tips och idéer (om du klarar av det) 

istället för att vara negativ. 

 Diskutera med varandra vem ni vill be-

rätta för och vem inte. 

 

Tips för transvestiter 

 

 Gå inte för fort fram. Man ska inte vil-

ja allt på en och samma gång. 

 Följ din partners tempo. 

 Fråga din partner hur den mår och 

känner. 

 Svara noggrant på dennes frågor. 

 Var öppen med dina känslor och dis-

kutera dessa med din partner. 

 Klä dig någorlunda modernt.  

 Se till att du inte ser extrem ut, det kan 

vara motbjudande för din partner. 

 Anpassa din frisyr till din ålder (långt 

hår är inte alltid fint, speciellt inte när 

man inte är så ung längre) 
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Litet transkåseri 
Text och bild: Hildur de Besche 

 

 

 

När jag som tv går ut på olika ställen i sta´n t.ex. 

klubbar, discon och pubar blir jag ofta förvånad 

över hur olika bemötanden vi trannies får från män 

och kvinnor vi möter.  

Med kvinnor är det sällan några problem – tvärt 

om, det är många transor som kan vittna om hur 

nyfikna och intresserade många kvinnor är av oss. 

Och hur lätt vi tas upp i den kvinnliga gemenskap 

som finns. På damtoaletten blir det ibland väldigt 

roliga och personliga möten. 

Dessutom tycker ett inte försumbart antal tjejer om 

oss lite mer ”S”- tjejer ofta från bortre Asien eller 

Sydamerika där transpersoner nog är vanligare än 

här. 

 

Männen däremot är ofta en svårare sort. Dom flesta 

tittar och tiger. En del, fast rätt få i Stockholm tyck-

er jag, vill vara lite lustiga över oss. Ett typiskt 

exempel kommer jag ihåg från Prideparaden för 

några år sen. När vi transor gick förbi var det några 

kvinnor som skrek ”Vad vackra ni är!” Lite längre 

bort ropade några killar ”Vad håriga ni är!” 

Någon enstaka man är fientlig - andra beundrar oss 

och vågar säja det. Inom kultursvängen dvs musi-

ker, skådespelare m.fl. verkar transfobin vara lägst. 

Värst är den nog bland manliga jobbare från landet 

där en del tycks tro att vi är ”ute efter dom” - kan-

ske en effekt av den gamla dragqueentraditionen 

bland bögarna. Och dåliga, löjliga dragqueens är 

det gott om! 

Dragqueeneriet går ju ofta ut på att förlöjliga män i 

kvinnokläder. Så jag är ingen fan av Lindarw och 

kompani.   

En tjej jag träffade som transa på Engelen i Stock-

holm förstod det här och gick runt och presenterade 

mej som sin bror med ”Hildur gillar bara kvinnor” 

vilket hade en klart positiv effekt tror jag.  

Intressant nog har en del av dom män som pratar 

med oss egna transfunderingar- dom har kanske 

damunderkläder eller byter om lite hemma - då är 

det ibland läge att prata om föreningen… 

    

Jag har funderat mycket över dessa skillnader i 

bemötanden och förstås även pratat med kvinnor 

och andra transor. 

För män är sex viktigt och dom noterar att vi är då 

fel skapta nedtill. Svenska män ser det vi inte har, 

medan många sydländska män däremot ser det 

feminina hos oss och uppskattar det. 

Kvinnor ser mer att vi är intressanta, modiga och 

ibland vackra personer -väldigt olika många av 

machomännen… 
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T-café Örebro 
Text: Liza Oh,   Foto: Anna Karin 

 

 
Fr.v. Eva, Regina, Pia, Anna-Karin, Eva-li, Johanna, Liza och Beth.             Fotograferade gjorde Irma, Johannas sambo. 

 

 

För mig har T-café Örebro en magisk klang. Det 

var där jag för första gången visade mig ute som 

transa för tre år sedan. Nu i somras har Anna-Karin 

i lokalgruppernas anda åter gjort några lyckade 

försök att samla traktens transvestiter. Ja, när det 

gäller oss betyder trakten, som i Norrland, ett gans-

ka vidstäckt område från Linköping i söder till 

Karlskoga i norr. Jag frågar Anna-Karin: 

-Vad fick dig att starta T-café Örebro? 

-Jag visste att det fanns transcaféer i storstäderna. 

Går det där borde det väl gå här också, tänkte jag. 

Det var för ca tre år sedan och jag hade just lärt 

känna Elenor, en transvestit från Karlskoga. Vi for 

runt och letade lokal eller partner med lokal. Vi 

fastnade för RFSL. Elinor hoppade av tidigt. Jag 

drev caféet ett par år. Då hade lusten tagit slut och 

det blev inget transcafé i Örebro förrän FPE fick 

sitt etableringsbidrag för 2009.  Kravet för fortsatt 

bidrag är ju att föreningen etablerar sig på flera 

orter i landet. Pengar och samvaron med gamla 

kompisar är svaret på din fråga. 

Den här gången i mitten av juli 2009 är vi samlade 

för gemensamt avtåg till restaurang Strömpis där 

Fashion Pack ska uppträda i trädgården i den vackra 

sommarkvällen. Det var en riktigt rolig föreställ-

ning med imitationer och dansnummer i rasande 

fart. 

Vi fick en pratstund med gruppens primadonna och 

grundare, Thomas Johansson, backstage efter sho-

wen. Vi frågade om någon i gruppen ser sig själva 

som transperson. Nej, inte alls, det här är ett kul 

jobb för oss som inte har något med vårt privatliv 

att göra. Vi stortrivs, men transandet överlämnar vi 

med varm hand åt er! 

 
Thomas Johansson och äkta transan Pia från Tjällmo 
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Tre dagar i Linköping 
Text: Madeleine Ågren. Foto: Anna Kristjánsdóttir 

 

Den 18-20 november ägde Nordens första akade-

miska konferens med fokus på ”transfrågor” rum på 

Linköpings universitet, arrangerad av den tvärve-

tenskapliga enheten Tema Genus. Närmare sjuttio 

förväntansfulla deltagare samlades och arrangörer-

na hade inte enbart bjudit in akademiker utan även 

aktivister och andra intresserade. Ett lyckokast 

eftersom konferensen på så vis blev bred, dynamisk 

och extra spännande. Deltagarna kom från bl a Sve-

rige, Danmark, Tyskland, Österrike, England, Ir-

land och USA. Konferensspråket var engelska.  

Konferensen innehöll fyra teman med korta presen-

tationer samt fyra huvudtalare som gavs större ut-

rymme att utveckla sina tankar. Viss tid till frågor 

och diskussion gavs. Totalt hade ca 30  personer 

möjlighet att presentera sina tankar kring specifika 

ämnen med koppling till ”Transgender Studies and 

Theories: Building up the Field in a Nordic Con-

text”, konferensens rubrik. Det är omöjligt att på 

detta utrymme göra alla dessa presentationer rätt-

visa. Speciellt som det inte gick att närvara vid alla. 

Parallella sessioner gjorde att det endast gick att 

avnjuta två teman av fyra i sin helhet. Jag gick på 

”Transpolitics” (där min egen presentation ingick) 

och ”Trans Art, Culture and ’Performance’” och 

missade därmed ”Trans-Knowledges and Narrati-

ves” och ”Trans Body”. Nu några ord om huvud-

talarna, alla intressanta, var och en på sitt sätt. 

 

Del LaGrace Volcano, transaktivist, fotokonstnär, 

intersexuell m m från USA boende i Sverige, troll-

band och berörde under rubriken ”Representing in-

tersex in art & culture” med bilder och tankar runt 

kön i allmänhet och intersexuella i synnerhet. Inter-

sexuella har också, precis som olika slags transper-

soner, funnits i alla tider. Alltför ofta har de betrak-

tats som freak och monster men samtidigt kunnat 

tjäna pengar ”tack vare” detta. Både utnyttjade i 

shower av olika slag men också som forskningsob-

jekt, ofta under förnedrande former. Fascinationen 

inför människor som befinner sig i gränslandet tar 

sig ofta bisarra uttryck. Del avslutade med att undra 

om vi alla verkligen helt säkert kunde bevisa att vi 

inte är intersexuella på något som helst vis.  

Gayle Salamon, genusforskare, retoriker m m från 

USA, var, föga förvånande, en god talare, kunnig 

och tydlig. Under rubriken ”Withholding the letter” 

satte hon fingret på många tankar kring hur absurt 

det blir att leva i en tvåkönsnorm när man som 

transperson/intersexuell sedan länge slutat betrakta 

kön som två distinkta lådor, bokstäver (”letters”) 

där vars och ens tillhörighet och utveckling avgörs 

av väl definierade könsorgan och tvärsäkra uttalan-

den strax efter födseln. Frågan är om inte tvåköns-

systemet är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. 

Precis som vi (förhoppningsvis) övergivit raser som 

ett sätt att otvetydigt sortera människor kanske vi 

skulle börja rucka på föreställningen att alla männi-

skor passar in i tvåkönssystemet. Oavsett om vi då 

menar könstillhörighet, -identitet eller -uttryck. 

Toalettskyltar är bara ett av många oftast onödiga 

sätt att upprätthålla denna illusion.  

Stephen Whittle, jurist, professor, erfaren transakti-

vist och man med ts-bakgrund från England, gav 

sig på ämnet ”Developing New Theories: The Fe-

minist/Queer/Trans Junction”. Det kändes verkligen 

som att ämnet var relativt nytt även för honom. Vet 

inte om han hade en dålig dag men han uttryckte sig 

ibland väldigt svepande vilket gjorde många åhö-

rare osäkra på vad han var ute efter och vart han var 

på väg. Reaktionerna lät inte vänta på sig och han 

fick tyvärr svårt att hålla ihop och avsluta sin före-

läsning på ett bra sätt. Det var dock han som sa att 

vi alla måste återerövra vår ilska om vi ska kunna 

förändra något. Det funkar inte att ständigt anpassa 

sig till omgivningens förväntningar, rådande nor-

mer, av andra färdigbyggda lådor och längs vägen 

ständigt göra våld på sig själv i en vilja att passa in. 

Vi måste få fatt i ilskan som bor i oss alla för att 

bottna och hitta kraft att forma våra argument och 

våra handlingar i syfte att uppnå lika rättigheter. 

Befogad ilska är inget att skämmas för.  

Sandy Stone, ljudingenjör, neurolog, performance-

artist, professor m m samt kvinna med ts-bakgrund 

och f d transaktivist från USA, var fascinerande. En 

fantastisk berättare även om hennes föreläsning  
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stundtals för mig hade rätt dunkla kopplingar till 

rubriken ”On Becoming Trans: This Bridge Called 

Our Lives”. Sandy är som transaktivist kanske mest 

känd för sin essä ”The Empire Strikes Back: a Post-

transsexual Manifesto” från 1987. Den var en del 

av ett avancerat ordkrig mellan lesbiska separatis-

tiska feministiska akademiker och Sandy, som tidi-

gare bl a hade arbetat på Olivia Records, ett skivbo-

lag uteslutande för kvinnliga artister vilket stack i 

ögonen. Sandy verkade vara en ödmjuk och skarp-

tänkt person som levt många olika liv och som nu 

hellre ägnar sig åt annat än detta med ”trans” och 

kön. Hon är t ex intresserad av modern informa-

tionsteknologi, konst och katters hörsel. 

 

 
 

Under de parallella sessionerna hann jag lyssna till 

tolv korta presentationer, alla intressanta var och en 

på sitt vis. Ibland helt överraskande. Ibland precis 

som väntat. Skrivet material i mer eller mindre om-

fattande form finns från alla 25 presentatörerna för 

den intresserade. Här lyfter jag fram några av dem.  

Det jag gillade mest med detta var att bli kastad 

mellan vitt skilda ämnen som ändå hela tiden hade 

beröringspunkter. Mycket handlade om kön i bio-

logisk eller anatomisk mening. Mindre handlade, 

upplevde jag, direkt om det som endast relaterar till 

uttrycket, inte till kroppen i sig. Å andra sidan ska-

par ju uttrycket en kroppsuppfattning hos betrak-

taren så uttryck och kropp går ändå i många lägen 

att koppla samman.  

 

Jules Fütty, Tyskland, var en både stringent akade-

miker och en otroligt personlig berättare. Hans helt 

oakademiska men mycket nakna inledning om att 

inte passa in, vilja vara sig själv, att ständigt känna 

sig begränsad, rörde mig till tårar. Vid tillfälle ska 

jag försöka översätta den texten. Han funderade bl a 

en hel del runt konceptet ”att passera”, dess för- och 

nackdelar och hur att passera lätt kan bli ett nytt 

fängelse att anpassa sig till. Ur askan i elden.  

 

Anthony Clair Wagner, Österrike, stod nog för den 

vackraste presentationen. Med ett barns obönhör-

liga logik kom han (född som flicka) tidigt fram till 

att han inte passade in som varken pojke eller flicka 

och därför inte kunde vara människa. Återstod då 

att vara djur. Men det var svårt att identifiera sig 

med något existerande djur så valet föll på monst-

ret/freaket men också älvan. Runt detta bygger han 

nu, ca 20 år senare, sin konst genom film, foto och 

performance genom att inte låta sig begränsas av 

vad en människa får vara och inte vara.  

 

Viola Amato, Tyskland, utgick från mytologin och 

ägnade sig åt berättelser, gamla och moderna, kring 

sjöjungfrun. Det var ytterst intressant med klara 

kopplingar till ”trans”. Den i någon mening asexu-

ella men ändå sexuella sjöjungfrun har i alla tider 

fascinerat och skrämt på samma gång. Från gamla 

sjömanshistorier till Disneys version. Hälften kvin-

na och hälften fisk. Fiskstjärten har i vissa samman-

hang tolkats som en phallos. Långsökt? Kanske det. 

Men sjöjungfruns dubbelnatur, förföriska överdel 

och mystiska underdel, ledde Viola till tankar om 

havet som skrämmande förvandlingszon och sjö-

jungfrun som opålitligt väsen. Hur många av oss 

har inte mött misstänksamhet och rädda blickar? 

 

Natacha Kennedy, England, bedriver forskning 

kring transbarn och –ungdomar och hur de borde 

bemötas i skolan. Det visar sig att transpersoner 

oftast inser att något inte är som det ”ska” i mycket 

unga år. Ofta redan under lågstadiet eller t o m tidi-

gare. Det innebär att skolpersonal bör ha kunskap 

om detta på ett annat sätt än kring sexuell läggning 

eftersom känslor kopplade till detta vanligtvis vak-

nar senare. Och också är lättare att sätta ord på.  

 

J Seipel, Tyskland, fokuserade på dokumentärfilm 

och särskilt på hur dokumentärfilmer kring trans-

personer, speciellt FTM, är uppbyggda. Vilka ste-

reotyper, vilka slags berättelser lyfts fram och för-

stärks och vilka kommer inte till tals och ser därför 

inte ut att finnas? Det är lätt gjort att skildringar av 

transpersoner följer vissa nästan förutbestämda 

mönster som upprepas och upprepas. Istället för att 

bilden breddas och den tittare som vill se något nytt 

faktiskt också får se något nytt.  

 

Och vad pratade då jag om? Om mitt förnamnsären-

de, den slutgiltiga domen och konsekvenserna av 

detta. Mer om det kan du läsa på annat håll i denna 

tidning.  
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Sammanfattningsvis bestod konferensen av mycket 

teorier och funderingar och kanske mindre av prak-

tiskt, nyttigt arbete. Fler tänkare än görare. Men 

blandningen av deltagare och ingångsvinklar var 

charmerande, inspirerande och väldigt tankeväck-

ande. Jag var en av alla dem som lämnade Linkö-

ping många upplevelser rikare.  

 

Äntligen vuxna nog att heta det vi vill 
Text: Lena Edenbrink 

 
- Ja, hej, jag heter NN och ringer från Göteborgs-

Posten. Är Jan-Olov … Madeleine hemma? 

Det var han inte, men reportern från Göteborg var 

den som först gjorde oss uppmärksamma på att 

Regeringsrättens dom blivit offentlig den 29 sep-

tember 2009. De närmaste timmarna gick telefonen 

varm - det ringde journalister från många nyhets-

medier runt om i landet, alla ville ha en kommentar, 

alla ville prata med Jan-Olov. 

 

Domen innebär i korthet att vuxna, myndiga männi-

skor i Sverige får heta vad de vill, i alla fall så länge 

som de håller sig till helt vanliga förnamn. Frågan 

är förstås varför det tagit ända till år 2009 innan den 

svenska staten slutat lägga sig i något så privat som 

vuxna människors förnamn. 

 

Fram till den nu aktuella domen från Regerings-

rätten har Skatteverket följt rådande praxis och, ba-

serat på en tolkning av namnlagens 34:e paragraf, 

nekat juridiska män att bära traditionellt ”kvinn-

liga” förnamn och tvärtom. Inget står om detta i 

själva lagen – däremot står det att förnamn inte får 

väcka anstöt hos omgivningen, väcka obehag hos 

bäraren eller av någon annan anledning uppenbar-

ligen inte vara lämpligt som förnamn. Punkt. Denna 

formulering har alltså kommit att tolkas som 

”olämpliga som förnamn för män respektive kvin-

nor”, trots att förnamnen i sig självklart inte är 

olämpliga som förnamn. 

 

Som sambo till Jan-Olov har jag följt hans kamp för 

rätten att få heta vad han vill på nära håll. Jag har 

sett sorgen i hans ansikte när Skatteverket medde-

lade att nej, så här kan vi inte ha det, en man kan 

faktiskt inte heta Madeleine, så är det bara. Och jag 

minns fortfarande hans glädje när han återberättade 

ett samtal han haft med juristen Kerstin Burman – 

som varit honom behjälplig under hela rättsproces-

sen – i vilket hon kunde konstatera att det inte står 

ett enda ord om att män inte får ta typiskt ”kvinn-

liga” namn (och tvärtom) vare sig i lagen eller i för-

arbetena till lagen. 

 

Jag har också kunnat notera en förändring i Jan-

Olovs attityd till hela frågeställningen. Från början 

var det mest en sorts ”test” av svensk namnlag, det 

handlade om att utmana konventionerna och om att 

försöka överbevisa Skatteverket om att de var ute 

och cyklade. Med tiden infann sig ett lugn i både 

attityd och argumentation.  

 

Det fanns inga juridiska belägg för att Jan-Olov inte 

ska kunna lägga till förnamnet Madeleine, nu hand-

lade det bara om att lugnt och metodiskt 

argumentera för det, först i Länsrätten, sedan i 

Kammarrätten och sist, om den beviljade pröv-

ningstillstånd, i Regeringsrätten.  

 

Jan-Olov har använt sig av förnamnet Madeleine 

under närmare 20 års tid. Från början var det en 

praktisk pseudonym för att nödtorftigt dölja livet 

som transvestit, men med åren har namnet blivit en 

del av hans person och i takt med en allt mer till-

tagande öppenhet har namnet blivit känt långt utan-

för de kretsar som det först var tänkt för. Våren 

2008 var han – och vi - mogna att göra slag i saken, 

och att det skulle bli en kamp stod som sagt klart 

redan från början. Därmed stod också målet klart - 

att förändra rättspraxis och öppna för att alla som så 

vill i mycket större utsträckning fritt ska få välja 

förnamn.  

 

 
 

Hanteringen av den svenska namnlagen kan ses 

som toppen på isberget vad gäller institutionaliserad 

diskriminering på grund av kön (tillhörighet, iden-

titet och uttryck), alltså diskriminering av bland 

andra transpersoner för vilka det kan vara ytterst 

viktigt att få bära ett förnamn som känns ok. Men 

det handlar också om diskriminering av alla andra 

som önskar sig ett friare val. Målet var att få rätts-

systemet att förstå att alla inblandade, den som 
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ansöker såväl som Skatteverket, har något att vinna 

på detta. Hanteringen blir enklare och mer rättvis 

för båda parter. Detta har alltså nu också Regerings-

rätten kommit fram till; den enskilde väljer och tar 

själv ansvar för konsekvenserna av sitt val och 

Skatteverket slipper fundera på vilka förnamn som 

passar vilka människor baserat på deras juridiska 

kön. 

 

På kvällen den där dagen när journalisten från GP 

ringt kunde vi konstatera att många journalister från 

olika medier hört av sig under dagen; Nordnytt, 

Rapport, Ekot, lokalpress och lokalradio – och så 

TT, vilket betydde spridning av nyheten över i 

princip hela landet och i förlängningen även utom-

lands. Det var en mäktig om än lite märklig känsla 

att sitta där i köket på var sin sida av köksbordet 

och konstatera att yes, det gick vägen! Det blev 

nästan lite tomt – och frågan ”jaha, vad ska vi göra 

nu?” hängde liksom där i luften mellan oss. Under 

flera dagar strömmade gratulationer och tack in, via 

Facebook, mail och sms men också helt främmande 

människor kom fram och gratulerade – på ICA, på 

bussen och lite varstans. 

 

Nu fortsätter arbetet mot andra former av diskri-

minering, statligt sanktionerad eller på andra sätt 

tillåten av människor gentemot andra människor. 

Bara för att fördomarna tillåtits växa, värderingarna 

hamnat på sniskan och normerna blivit alltför 

trånga. Rädsla och okunskap ställer till med mycket 

som positiv nyfikenhet och respekt för allas lika 

värde kan råda bot på.  

 

Rent konkret kan vi konstatera att Regeringsrättens 

dom fått en del omedelbara konsekvenser, bland 

annat har den lista över så kallade ”könsneutrala” 

förnamn som exempelvis transsexuella män och 

kvinnor tidigare fått välja namn från (ibland i vän-

tan på kirurgisk korrigering) försvunnit. Och bara 

några dagar efter Regeringsrättens dom meddelade 

både Skatteverket samt Patent- och registrerings-

verket att de med omedelbar verkan ändrar sin 

praxis och fortsättningsvis följer Regeringsrättens 

dom. 

 

Fortfarande finns det dock en del saker kring namn-

lagen som det kan finnas anledning att kämpa vi-

dare för att förändra: 

 

 Så kallat könskonträra efternamn är en sådan 

sak, ni vet, så kallade son/dotter-efternamn. I 

dag kan såväl män som kvinnor ta ett son-efter-

namn (om de uppfyller övriga krav i namnla-

gen) medan detta med dotter-efternamn bara 

beviljas juridiska kvinnor. Inte heller om detta 

står det något att läsa i själva namnlagen, och 

så vitt vi kunnat utröna så här långt inte heller i 

förarbetena till lagen. Återigen handlar det tro-

ligen om en praxis som ”bara blivit”, och åter-

igen handlar det om en praxis baserad på nor-

mer som för länge sedan spelat ut sin roll. 

 Regeringsrättsdomen handlar enbart om för-

namn och om vuxna, myndiga personer. Fort-

farande kan alltså Skatteverket säga nej när det 

gäller förnamn till barn. Det har i och för sig 

varken jag eller Jan-Olov Madeleine några syn-

punkter på, men vi vet att det finns många som 

anser att också detta borde ändras. 

 Eftersom domen enbart gäller för myndiga per-

soner återstår problemet för minderåriga trans-

personer och deras förnamn, en fråga som ock-

så den återstår att lösa. 

 

Som sambo till Jan-Olov Madeleine har det varit en 

spännande och intressant resa att få dela, en som 

både lett till många och långa diskussioner oss 

emellan, men också en resa som förenat och fört oss 

ännu mer samman. Jag känner en oerhörd stolthet 

över hans envishet, hans ork och hans beslut att 

göra detta offentligt, något som inte var alldeles 

självklart från början. Att döma av många av de re-

aktioner han fått efter det att domen blev offentligt 

är det också det sistnämnda som många uppskattar 

mest – att han tog kampen, med allt vad det innebär 

av synlighet och offentlighet. 

 

 
 

Mest tillfredsställda är vi dock båda två av en enda 

liten mening i Regeringsrättens dom: 

 

Valet av förnamn är en så personlig angelägenhet 

att en omfattande valfrihet måste tillerkännas den 

enskilde. 

 

Det, mina vänner, betyder nämligen att det faktiskt 

är en fråga som berör oss alla, oavsett vi är trans-

personer eller inte. Det handlar alltså inte om en 

”särarts-praxis” utan om en praxis som omfattar 

alla svenska, myndiga män och kvinnor. 

 

(Bilderna tagna under förnamnsfest på Jazzomat i 

Luleå den 3 oktober 2009) 

 

Lena Edenbrink (som alltid med benäget bistånd 

av Jan-Olov Madeleine Ågren) 
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Min skönhetsoperation 
Text och Foto: Tessan 

 

 
Före operationen 

 

För ett halvår sedan letade jag information om hur 

en könsbytesutredning går till för min hemsida, och 

hamnade på sidor som beskrev både könsbytes-

operationer och vanliga skönhetsoperationer och 

eftersom jag med ålderns rätt hade fått lite gädd-

häng under hakan och hade en vårta på en ögonlock 

så var jag ganska intresserad av vad man kunde 

åstadkomma. Men skönhetsoperationer var det ju 

bara riktiga tjejer och popidoler som gjorde, och jag 

är ju en kille trots allt. Men månaderna gick och jag 

kunde inte riktigt smälta idén att fixa till mig lite 

och man lever ju bara en gång så jag tog beslutet att 

gå vidare. 

 

Nu skulle jag bara välja vem som skulle utföra 

själva ingreppet och hur man nu skall veta vem man 

ska överlämna sitt ansikte till, så jag letade och det 

fanns flera att välja på så det blev en del gallring 

innan jag så småningom hamnade på Contur-

klinikens hemsida och efter att studerat den och läst 

tidigare patienters omdömen letade jag vidare om 

vad som skrevs på nätet och allt var ju inte helt 

positivt. Det var en tjej som inte var riktigt nöjd 

med sitt ingrepp, hon hade fått sina pengar tillbaka. 

Det var också någon som tyckte att klinikchefen Dr 

Gunnar Göransson var lite sträv, men alla kan ju ha 

en dålig dag, fråga mig. Så det fick nog bli Con-

turkliniken i alla fall, jag tog kontakt och fick en tid 

för konsultation. Jag gick igenom mina önskemål 

med Dr Gunnar Göransson som tog hand om mig 

på ett sätt som fick mig att känna mig trygg som 

patient. Han visade på ett sakligt sätt hur han tyckte 

att mitt ingrepp lämpligast skulle genomföras. Så 

efter detta första möte bestämde vi en tid för opera-

tion, jag fick också recept och information om hur 

jag skulle förbereda mig inför den stora dagen.  

 

09/11/09 var den dag som jag åkte in för att genom-

föra mitt ingrepp. Jag var lite tidig och blev mycket 

väl omhändertagen av Dr Gunnar Göransson och 

hans trevliga sköterskor, jag fick ett rum eftersom 

jag skulle stanna över natten, fick en morgonrock, 

lite mer lämpliga kläder och ett par smärtstillande 

piller. Dr Gunnar Göransson gick återigen igenom 

vilka ingrepp som skulle göras så allt var helt klart 

innan det var dags. Vi skulle ta bort vårtan på ögon-

locken, ta bort rynkorna under ögonen, dessa in-

grepp skulle göras med laser, sen skulle gäddhänget 

bort genom att sträcka huden i ansiktet, så jag fick 

lite streck i ansiktet där snitten för detta skulle gö-

ras, och till slut togs några bilder före operationen. 

  

Så småningom var det dags. In i operationssalen 

och upp på operationsbordet. Vet inte vad jag fick 

men det tog nog mindre än 10 sekunder innan jag 

slocknade för att sedan vakna upp ett par timmar 

senare i sängen på mitt rum, lite förvirrad i början 

trodde jag ett tag att det var tisdag morgon, så jag 

fick fråga sköterskan hur det var egentligen. Man 

blev ompysslad med kaffe och smörgås och midda-

gen var minsann ingen sjukhusmat och eftersom jag 

inte ätit något sedan söndag kväll, jag skulle ju 

komma på fastande mage, smakade det bra med lite 

mat nu.  Märkligt nog hade jag inte ont någonstans, 

hade ganska svårt att sova på natten trots att jag 

tittade på TV ganska sent på kvällen, man hade ju 

förstås också lite dräneringsslangar att hålla reda 

på. 

  

Nästa morgon blev jag väckt med lite frukost och 

efter det så skulle alla slangar och bandage bort, en 

detalj som inte riktigt var i min smak måste jag 

erkänna. Är lite känslig för sådant men jag hade en 

jättegullig sköterska som tog hand om mig så det 

gick faktiskt riktigt bra. Jag fick duscha och se hur 

jag såg ut för första gången, var lite svullen här och 

där men det var ju väntat, fick instruktioner om hur 

jag skulle sköta om såren för att det skulle bli ett 

bra resultat. Som tur är så är min älskade flickvän 
undersköterska så jag var inte orolig. Vi tog också 

några nya bilder så man kunde se hur det såg ut 

efter operationen och visst var det stor skillnad och 

ändå skulle det ju bli mycket bättre när allt läkt 

ihop. Jag fick en tid för att ta bort stygnen till nästa 

tisdag och så var det dags att åka hem. 

 

Hade först tänkt ta tunnelbanan men det fick bli en 

taxi, är ju lite löjligt att vara kaxig i onödan. Väl 

hemma igen var det bara att ta det lugnt och avvak-

ta och visst var det lite ömt men jag hade inte ont. 

Onsdag morgon gick jag upp och tvättade mig noga 

innan jag fick lite hjälp av min egen undersköterska 

att smörja in mig. Natten gick bra, sov faktiskt 

nästan hela natten, och har inte haft ont någonstans. 

  

Torsdagen började som dagen innan med en nog-

grann tvätt och att smörja in mig. Än så länge kän-

des allt bra och man såg att det blev en stor skill-

nad, kommer att bli riktigt bra det här.  

Fredag och i morse när jag vaknade och gick upp 

och tvättade mig så föll allt det där röda under ögo-

nen bort, dags att byta salva. Nu syns det tydligt hur 



 Transinform                                                                                       Nr 15 dec 2009 

 

19 

resultatet blir, stor skillnad! Är fortfarande lite öm i 

ansiktet men den känslan av att vara bedövad, som 

efter ett tandläkarbesök som jag hade i början, har 

försvunnit. Lördag och söndag har förlöpt utan 

några överraskningar, Var ute och handlade lite 

idag, hade mössa på mig hela tiden så inte stygn 

och agraffer skulle synas, Stygnen har kliat lite och 

man längtar lite efter att bli av med dem. 

  

Måndag en vecka efter min operation och allt kän-

des bra, och i morgon ska stygnen bort. Tisdag, upp 

och duscha och tvätta såren igen och lite frukost 

innan jag tog T-banan in för att ta bort stygn och de 

små metallklämmor som håller ihop såret. Återigen 

blev jag mycket väl mottagen av Dr Gunnar Gö-

ransson och hans underbara sköterskor. Fick också 

lite beröm för att jag skött om mina sår på ett bra 

sätt. Hela besöket tog en knapp timme och även om 

det var ganska smärtfritt för mig att ta bort stygn 

m.m. så reagerade kroppen lite så man kände ett 

visst obehag. Men med tanke på att jag mer eller 

mindre varit allergisk mot läkare och sjukhus sedan 

jag var barn så har allt hittills gått förvånansvärt 

bra. Är ju fortfarande lite svullen och lite gul så det 

lär ta en tid innan man ser det slutliga resultaten, 

men det tar sig. Fick också en ny tid på fredag så 

man kan kolla att det fortsäter att se bra ut. Fredag, 

var på återbesök för att kolla snitten, det såg jätte-

bra ut så nu är det bara att vänta till det läkt ordent-

ligt. Fick också en tid för en sista kontroll om tre 

månader. Det känns som mitt ingrepp har gått 

mycket bra och för mig har det varit ganska smärt-

fritt, och redan nu efter knappt två veckor så ser 

man knappt snitten så varför inte, det kan bli fler 

gånger. 

 

När jag valde bilder till före/efter så blev före-

bilden en som tydligt visar gäddhänget under ha-

kan, och den bilden var en bidragande faktor till att 

min operation blev till. 

 

På efter-bilden är gäddhänget borta, det är förvisso 

inte taget i samma vinkel men tro mig det blev 

jättebra! 

 
Efter operationen 

En rolig dag på sta’n 
Text: Liza Oh 

 

En lördag i början av november är Beth och jag ute 

på sta’n och handlar. Jag är ute efter reservknappar 

till min ”nya” vinröda skinnkappa jag köpte på 

Rutigt och Randigt i Båstad i september.  

 

Men som ”alltid” blir det en ny klänning och en ny 

topp också, inte alls bara några knappar. Som van-

ligt måste jag uppsöka damtoan till slut och min 

Mistress sätter sig ute mellan varuhusen och tar sig 

en god cigarill under tiden. När jag kommer tillbaka 

hör jag att en tonårskille frågar henne ”Är du från 

Norrland?” – Nej, jag är från Holland, svarar hon 

och då får killen syn på mig. ”Är du också från 

Holland?” – Nej, jag är härifrån Norrköping, säger 

jag och jag ser i hans ansikte att min röst får honom 

att reagera. Han tar mod till sig och frågar mig rakt 

ut: ”Är du man eller kvinna?”  Jag svarar leende att 

jag varken är det ena eller det andra, utan att jag är 

en transa. 

 

Killen utbrister ”Åh, vad coolt, jag skulle också 

vilja vara transa!” Han har två kompisar med sig 

och som sann tonåring försöker han att imponera. 

Men så blir han eftertänksam och säger ”Du måste 

väl få mycket uppmärksamhet när du är ute, t.ex. 

när du går in på Mc Donalds som kvinna och be-

ställer en hamburgare” (här ändrar han sitt eget 

röstläge till bas)?  

 

Jag skrattar glatt åt hans naturliga och nyfikna frå-

gor och svarar att folk sällan berättar eller visar vad 

dom tänker om mig. 

 

Han synar mig noga och ansiktet skiner upp när han 

säger ”Jag kan nog se på dina knän att du inte är 

kvinna.” Sedan ser han riktigt blyg ut när han säger 

”Men jag tycker du är gullig, vad heter du? 

 

Jag har bytt till Liza, jag hette Lars tidigare. 

 

Nu ska han imponera vidare och frågar ”Har du en 

snopp mellan benen?” Som transa kan jag inte stava 

till blyg så jag svarar: Ja, var skulle jag annars ha 

den? Grabbarna asgarvar. ”Åh, vad häftigt att se ut 

som en kvinna och ha snopp!” 

 

Vi ska nu bege oss upp i parkeringshuset och åka 

hem. Grabbarna följer med in i hissen. ”Jag vill 

byta namn till Lars för det skulle påminna mig om 

en rolig dag på sta’n!” säger den talföre killen. 

Beth och jag slås av vänligheten alla killarna utstrå-

lar och vi har också haft en rolig dag. 

 

När vi försvinner mot bilen ropar killen ”Är ni 

lebbar?” Vi svarar att javisst är vi det! 
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EU-mötet – 3rd Equality Summit 

16/11/2009 - 17/11/2009 
Text: Anne Colt 

Equality Summit är ett kontinuerligt arbete inom 

EU med att främja lika rättigheter och lika möjlig-

heter för alla. Konferensen hade cirka 300 deltagare 

från EU:s medlems- och kandidatländer, EES län-

derna, EU:s institutioner, internationella organisa-

tioner, arbetsmarknadernas parter, medier och civila 

samhället. Alla har ett ansvar för att motverka 

diskriminering men hur kan dessa samhällsaktörer 

bli bättre på att samverka? Det var en av huvudfrå-

gorna under denna diskrimineringskonferens. 

Vi två transvestiter, Linda E och jag, blev inbjudna 

som svenska representanter för en utsatt grupp 

tillsammans med tre representanter för romer och 

resandefolket. Inbjudan är ett resultat av kontakter 

vid Stockholm PrideProgrammet omfattade en träff 

hos DO på söndagskvällen, inledning på måndags-

förmiddagen med tal och paneldiskussioner, fyra 

workshops på eftermiddagen samt en sammanfatt-

ning och avslutning på tisdagsförmiddagen. 

Bäst talade under inledningen Thomas Hammar-

berg som främst berörde romers situation i Europa 

(och något hbt-personers), han fick dagens varmas-

te applåd. Fortast talade Ted Childs, IBM-direktör 

från USA. Greger Hatt var mycket bra som modera-

tor, lugn och tydlig. 

Min workshop – media – representerades vid den 

inledande paneldiskussionen av en dam som på 

uppmaning att medialt jobba för jämställdhet och 

mångfald sa att media kunde jobba genom att ”tell 

the truth” men inget annat. Lite förvånande kanske, 

så jobbade väl tysk press under Hitler t ex.? Frågan 

är ju vems sanning som ska presenteras. Till work-

shop media hade kanske inte helt oväntat huvudsak-

ligen fackföreningsfolk anslutit, dvs från journalist-

föreningar från olika länder, och den huvudsakliga 

frågan hur jämställdhet och mångfald (equality and 

diversity) skulle främjas besvarades från flera håll 

med att mångfalden skulle återspeglas hos de an-

ställda, dvs man skulle se till att ha en representativ 

arbetsstyrka. Typ. Hur det ska gå till på en mindre 

arbetsplats besvarades helt naturligt inte. 

Bredvid mig under denna workshop satt en ung 

amerikansk tjej och bloggade, hon spelade in mötet 

och la ut allt eftersom. Ska försöka hitta den blog-

gen. Vid avslutningen presenterades resultatet av 

denna workshop av en dam som själv inte deltagit 

aktivt, ingen var helt säker på om hon ens varit 

med. Hon lyckades prata om denna workshop en 

lång stund utan att med ett ord avslöja att hon varit 

med. Man sa mig att hon var någon administratör 

nånstans.  

Vid samlingen hos DO kvällen före mötet kom jag i 

kontakt med några italienska deltagare. Vi samtala-

de om Berlusconi  och om påven och sånt samt 

skrattade rått. De berättade att den italienska jäm-

ställdhetsministern Maria Rosarin Carfagna var en 

f.d. ”lap dancer”, dvs en sorts strippa, som fått 

ministerjobbet av Berlusconi för någon tjänst och 

som de nu förväntade sig skulle göra bort sig totalt 

under detta EU-möte. Hon skulle delta i panelen på 

tisdagens avslutning. Hon deltog mycket riktigt och 

pratade länge och väl om allt vad man gjorde i 

Italien för att främja diversity and equality. Hon 

gjorde inte bort sig. Snopet! 

Ur transperspektiv var allt som vanligt, dvs vår 

klädsel väckte ingen uppmärksamhet, varken på 

hotellet eller konferensen. 

 

Socialstyrelsen utreder TS-vården.  
Text: Linda E 

I september gav Socialstyrelsen generaldirektör 

Karin Lindell i Uppdrag att utreda den svenska 

vården av transsexuella. KL har tidigare varit gene-

raldirektör vid Konsumentverket samt utrett part-

nerskapslagen. Till uppdraget har också  Linda 

Almquist från Socialstyrelsen knutits som projekt-

ledare. Utredningen ska lämna förslag för att få en 

mer enhetlig vård över hela landet. Idag varierar det 

mycket från landsting till landsting. TS-vården 

kanske blir en så kallad rikssjukvårdsspecialitet 

som bedrivs på ett eller ett par sjukhus. Utredaren 

skall belysa detta. 

Utredningen träffade FPES 

Utredningen arbetar mycket öppet och har omfat-

tande kontakter med alla berörda. I slutet på no-

vember träffade tre företrädare för FPES utredning-

en. Bea Elm, Anne Colt och Linda E samtalade i 

en dryg timme om de erfarenhet som finns kring 

dessa frågor i föreningen. Många kommer ut som 

transvestiter men går sedan över i en TS-utredning.. 

Av stort intresse för FPES-medlemmarna är nog 

beskedet från utredaren att hon också tänker belysa 

frågan om det ska vara möjligt att ”bara gå en bit på 

vägen”. Kanske ta hormonbehandling, men avstå 

från operation? 

 

Karin och Linda till Transcafé i Stockholm onsdag 

13 jan kl 19 

Utredning vill gärna lyssna brett på transpersoner 

och andra intresserade/berörda. Därför nappade de 

omedelbart på att besöka transcaféet i Stockholm 

onsdagen den 13 januari 2010 kl 19 på Sveavägen 

59. 
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På gång 
Text: Jane Nylund 

 

Transcafé i Stockholm 
Café för alla transpersoner i samarbete mellan 

RFSL Stockholm och FPES Stockholm. Ett bra 

tillfälle att komma ut, att träffa nya vänner och hålla 

kontakten med likasinnade. Vi träffas andra onsda-

gen i varje månad kl. 19 för att fika och prata. 

Ibland kan det bli föreläsning eller filmvisning med 

diskussion för oss transpersoner och våra vän-

ner/anhöriga/allierade. Avslutning på någon närbe-

lägen pub för dem som vill prata vidare. 

Under hösten har vi haft en uppskattad sminkkurs 

till självkostnadspris på Make up store, och det blir 

troligen en ny kurs i vår. 

 
FPES/RFSL Stockholms sminkkurs på Make Up Store. 

Sminkgurun Olle, som jobbat med After Dark sedan 

1970-talet, sminkar Jonna. 

 

Vårens cafédatum är den 

 13/1, 10/2, 10/3, 14/4, 12/5 och 9/6. Uppehåll i 

juli. 
 

Välkommen till RFSL-huset, Sveavägen 59, 1 trap-

pa upp. Porttelefon RFSL Stockholm. Fika till låg 

kostnad, trevligt bemötande och möjlighet att byta 

om på plats finns från kl 19. 

Välkommen! 

Jane Nylund, cafévärdinna 

 

Nya medlemmar 
Text: Lisa T 

 

FPES 

Nr FÖR & EFTERNAMN ORT 

1160 CECILIA LOVERAIN STOCKHOLM 

1161 JEANETTE ANDERSSON VÄXSJÖ 

1162 MICHELLE ENN LUND 

1163 ANJA BERGMAN STOCKHOLM 

1164 YVONNE LINDBLOM HALMSTAD 

Telefonoperatörer 
Text: Liza  Oh 

 

I somras när Holmen, företaget där jag jobbar, er-

bjöd mig att få heta Liza internt i personalregistret, 

kunde jag inte låta bli att fråga min operatör för fast 

telefoni om jag fick använda mitt alias utåt sett i 

deras databas. Jag fick ett mycket torrt och sakligt 

svar att av ”juridiska skäl” går det bara att använda 

uppgifterna från folkbokföringen. 

Den 2 oktober blev mitt formella namnbyte klart 

och mitt enda förnamn är Liza. 

Det blir ett kärt besvär att meddela alla möjliga 

kundregister etc. om mitt namnbyte. Flera företag 

gratulerar mig och någon skriver ”vilket fint namn 

du bytt till”. Patrull möter jag bara när jag vill få 

ändrat i min telefonoperatörs register. Jag ringer till 

deras kundtjänst och meddelar namnändringen och 

ber att han ändrar. Nej, det måste jag göra själv på 

deras hemsida. Jag inväntar lösenord som kommer 

med snigelposten en vecka senare och loggar glade-

ligen in. Där kan man bara ändra adress, inte namn. 

Men man kan flytta kontot till annan användare så 

jag försöker med det. Efter ytterligare en vecka får 

jag svaret via brevbäraren att ”det går inte för Liza 

har samma personnr som Lars”. Jag hittar till slut 

en funktion på hemsidan där man kan skicka med-

delande till kundtjänst, vilket jag gör. När ingen 

bekräftelse kommit på en vecka surnar jag till och 

tänker byta operatör till Telia. 

Jaha, du vill komma tillbaka till oss, säger den 

trevliga damen på deras kundtjänst. Jag berättar att 

jag bytt namn men hon säger att abonnemanget 

måste skrivas på mitt gamla namn eftersom det är 

registrerat så. Du får ändra efteråt.  Så småningom 

dimper ett kontrakt ner hemma hos mig som Telia 

vill ha undertecknat. Jag ändrar förnamnet med 

förklaring och skriver under. 

Kontraktet kommer i retur och Telia skriver att jag 

måste skriva under med mitt gamla namn för att det 

ska vara giltigt. Nästa dag ringer jag deras kund-

tjänst och får prata med en dam som förstår min 

invändning att jag inte, av juridiska skäl, kan skriva 

under med ett namn som inte längre är mitt. Hon 

lovar att sända ut ett nytt kontrakt i mitt nya namn. 

En vecka senare kommer ett brev, adresserat till 

Lars från Telia, med ett kontrakt för underskrift av, 

just det, Lars! Suck! 

Under tiden har min ursprungliga operatör faktiskt 

ändrat Lars till Liza och jag hoppar av mitt försök 

att bli kund hos Telia. I måndags fick den där Lars 

återigen ett brev från Telia där de bekräftar bytet 

tillbaka till den gamla operatören. Att jag känner 

mig kränkt av deras sätt att bemöta mig är bara 

förnamnet…  



 Transinform                                                                                       Nr 15 dec 2009 

 

22 

 

 
 

 

 

Mode för din personlighet 
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