
TRANSINFORM  
    

 

Medlemstidning för FPES 

Nr 20  
Maj 2011 



 Transinform                                                                                       Nr 20 maj 2011 

 

2 

Transinform 

Officiellt organ för Transföreningen FPES 

 

 
Liza Olsson, redaktör          Foto: Arjan ten Seldam 

 

Maj 2011 

 

Detta är elfte tidningen jag sammanställer se-

dan jag blev utsedd till redaktör efter årsmötet 

2008. Varje gång undrar jag om materialet 

kommer att räcka till 16 sidor vilket har blivit 

standard. Förra gången fick jag dryga ut med 

”gammal skåpmat” som inte föll alla på läp-

pen. Några blev sårade av innehållet vilket jag 

är den första att beklaga. Jag tror inte att detta 

nummer är lika kontroversiellt, men jag under-

stryker att varje artikel är författarens egen 

och, om det inte tydligt framgår, speglar det 

nödvändigtvis inte föreningens officiella linje. 

 

Föreningen är till för alla transpersoner och 

alla är välkomna med artiklar som berikar var 

och ens särart. 

 

Som ni nog redan märkt är det här ett fullmatat 

nummer på 24 sidor och jag är glad att så 

många velat ställa upp och skriva så det blir en 

läsvärd tidning för oss alla. Stor kram för alla 

fina bidrag! 

 

Igår blev jag så glad av ett telefonsamtal jag 

hade med Clary Verbo, som var föreningens 

kassör och allt i allo under massor av år, och 

hans Lillemor som skött föreningens bokföring 

fram tills nu när Cilla Winblad tagit över. De 

brukar besöka Gotland på sommarhalvåret och 

nu har vi bestämt att vi ska träffas och bl.a. 

prata om en artikelidé Clary har. 

Nästa tidning kommer inte förrän bortåt okto-

ber. Budgeten är något stramare i år beroende 

på uteblivet statsbidrag. 

Så jag tillönskar läsekretsen en skön sommar 

och ett fortsatt bra transår. 

Liza   
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att korta ner och även refusera inkommande artik-
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Manifestation mot homo- och trans-
fobi 
Av Jane Nylund 

 

Den 17 maj firades den internationella dagen 

mot homo- och transfobi – IDAHO – på flera 

platser i landet. Vid Sergels torg i Stockholm 

samlades ett 60-tal deltagare för att lyssna på 

talare från bland annat arrangören RFSL ung-

dom. Det talades mycket om transfrågor och de 

HBT-fördomar som ännu finns i vårt land. 

Bland de mer namnkunniga talarna fanns 

RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund 

(på bilden) och HBT-socialdemokraternas 

förbundsordförande Anders Selin. 

 

 
 

Många av deltagarna var medlemmar i RFSL 

Ungdom, som också fyllde åtta år och efteråt 

bjöd på tårtkalas i RFSL:s lokaler i Huset på 

Sveavägen. På Sergels torg fanns inte bara HB-

folk utan också många transpersoner. FPES-

kretsen representerades av mig och Lena 

Eriksson. 

 

På gång                             Av Jane Nylund 

 
Den 1–5 juni arrangeras HBTQ-festivalen i 

Göteborg, med flera seminarier i regi av FPES 

lokalavdelning där. Se http://hbtqfestivalen.se 

 

Välkommen till Transcaféet hos RFSL på 

Sveavägen 59 i Stockholm. 

Terminens sista transcafé är tisdagen den 14 

juni. Då kommer vi att berätta om FPES aktivi-

teter på Stockholm Pride. 

Stockholm Pride 1–7 aug. Tema Öppenhet. 

Pride Kungsträdgården – Sergels - c/o 

Pride Parad den 6 aug 13:00 Zinkendamms IP. 

Paraden avslutas på Sergels torg. 

 

Observera! 
Ni som ännu inte betalat in med-
lemsavgiften för 2011 måste göra 
det senast under juli månad för 
att kvarstå i föreningen. 
 
Avgiften är 300 kr och ska betalas 
in till PG 466919-8 med angivande 

av medlemsnummer. 
 
 

 
 

 

  



 Transinform                                                                                       Nr 20 maj 2011 

 

4 

 

Om er ordförande och min framtids-

vision 
Av Tinahåkan Jönsson 

 
Tinahåkan                 Foto: Elisabeth Ohlson Wallin 

  

Jag heter Tinahåkan Jönsson och är ordförande 

i Transföreningen FPES sedan mars i år. Jag är 

gift med Ann-Marie och vi har fyra gemen-

samma barn. Jag har sedan jag var ca 6-7 år 

gammal vetat om att jag är transperson. Min 

andra födelsedag räknar jag till den 5 februari 

2005 då jag berättade för Ann-Marie som för-

sta nära person. För mig har det blivit viktigt 

att vara ärlig mot mig själv och de jag tycker 

om. Därför har jag valt att vara öppen med att 

jag är transperson, vilket jag nu efteråt konsta-

terar var rätt. Jag kan vara mig själv i alla 

sammanhang, på jobbet och bland vänner. Min 

komma-ut-process har också utvecklat mig 

positivt, stärkt min självkänsla och mitt själv-

förtroende. Om jag skäms och känner skuld 

över den jag är kan jag inte vara stolt över mig 

själv och då förminskar jag mig i stället. Min 

komma-ut-process har möjligtgjort saker för 

mig som jag aldrig trodde jag var mäktig. T.ex. 

att hålla ett tal, eller vara ordförande för en 

förening, var otänkbart i min tidigare självbild. 

Mitt nuvarande arbete har jag fått tack vare 

min komma-ut-process. Jag har arbetat många 

år på Barsebäcksverket, bl.a. haft Simpsons 

arbete som reaktoroperatör. När Barsebäcks-

verket blev nerlagt valde jag att starta ett eget 

företag, där jag sålde damkläder med extra-

längd och höll även föreläsningar om värde-

grunder. Min föreläsningserfarenhet var avgö-

rande när jag fick mitt nuvarande arbete som 

utbildare av kärnkraftpersonal. Däremot var 

det ointressant och oviktigt att jag är transper-

son.  

Min komma-ut-process har också tvingat mig 

att fundera mycket på genusfrågor och varför 

det är kontroversiellt att använda ett annat köns 

uttryck och kläder och varför jag är transper-

son. Min slutsats hittills är att det är ovidkom-

mande varför jag är transperson, på samma sätt 

som det t.ex. är ovidkommande vilken hårfärg 

jag har. Vi är alla olika, vilket berikar oss alla 

och för vår tankevärld framåt. 

Min vision är att transpersoner ska ingå i nor-

men på samma sätt som t.ex. rödhåriga, blåög-

da, eller vänsterhänta. Det ska vara ointressant 

hur vi uttrycker vår personlighet, det viktiga är 

hur vi är som människor. Därför vill jag att vi 

betraktar oss som människor inte som kvinnor 

eller män. När vi delar in människor i olika 

kategorier ger vi samtidigt vissa kategorier 

större värde. 

Jag vill vara med i arbetet att utveckla FPES 

till en organisation som bättre tar hand om 

nyutkomna. Det är i början av vår komma-ut-

process vi är som mest sårbara och känsliga för 

omgivningens reaktioner. Det är viktigt att 

våra första steg i komma-ut-processen under-

lättas och att våra nuvarande medlemmar delar 

med sig av sina erfarenheter. FPES ska också 

vara pådrivande i arbetet att förändra samhäl-

lets normer i en för våra medlemmar positiv 

riktning. FPES ska ha en tydlig strategi för 

arbetet och sätta upp vilka mål vi ska styra 

mot. Alltså, de beslut vi tar ska alla bidra till 

att uppnå våra långsiktiga mål. Jag anser det 

vara viktigt att vi i FPES är tydliga, förutsäg-

bara och entydiga i vårt budskap. Detta motsä-
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ger inte ett stort utrymme för olika åsikter och 

ett livligt diskussionsklimat inom föreningen. 

FPES rymmer många starka viljor och åsikter, 

detta är en styrka som ska bejakas och upp-

muntras.  

Vi transpersoner väcker reaktioner hos många 

människor och vi utmanar många maktstruktu-

rer. Vi utmanar heteronormen, alltså den norm 

som förutsätter att vi alla är heterosexuella och 

har en könsidentitet som överensstämmer med 

det kön som visas i personnumret. Vi utmanar 

det manliga monopolet på att vara norm i sam-

hället och det kvinnliga monopolet på att få 

komplimanger för utseendet. Detta gör det 

särskilt svårt för oss att innefattas i normen. 

Men vi får aldrig glömma att det inte är det att 

vi är transpersoner som utmanar, utan det kon-

troversiella är att vi bryter mot normen för hur 

en man eller kvinna ska vara klädd, vilket är en 

helt annan sak.  

Vi transpersoner vet allt om hemligheter, skam 

och skuldkänslor och hur vi ska dölja vår per-

sonlighet för omgivningen. För att bli mer hela 

som människor måste vi tillåta våra känslor att 

komma upp till ytan i vårt inre. Vi behöver 

också rannsaka oss själva, om vad som är vik-

tigt för oss som människor och hur vi ska han-

tera frågor som dyker upp.  

Därför planerar FPES att hålla seminarier, 

samtal och workshopar, där syftet är att vi 

tillsammans utvecklas som människor, lär kän-

na oss själva samt stöttar varandra i komma-ut-

processen. Det första samtalet hölls under Bå-

stadsträffen och handlade om rädsla. 

Detta samtal var mycket välbesökt och många 

hade mycket att säga, kloka ord där alla hade 

tänkt länge och mycket, det märktes. Engage-

manget för samtalet stärkte mig i min överty-

gelse att detta måste få en fortsättning. Inom 

FPES finns en mycket stor kunskapsbank, som 

består av de erfarenheter vi gjort och de tankar 

vi tänkt. Det är dessa erfarenheter och kloka 

tankar vi ska dra nytta av, för att stärka, stötta 

och uppmuntra varandra. Tillsammans är vi 

starka, ensamma är vi ingenting. 

Var ska Båstadsträffen hålla hus?                                           
Av Hildur de Besche     

 
Hildur på Båstads strand                    Foto: Gia 

 

Den nyligen, i underbart väder, genomförda 

träffen var i gamla anrika Hotell Riviera. 

Höstens träff den 22-28 aug blir också där- 

men sen är det lite oklart. 

Som bekant så sålde de förra ägarna Åsa och 

Bengt för några år sen hotellet till byggbolaget 

Peab som planerar att upprusta/exploatera. 

Huvudbyggnaden är skyddad och får inte rivas 

men annexet med rummen kommer att för-

svinna och ersättas med två nya hus. 

Jag pratade med Bengt som berättade att inget 

om bygget/byggstart är bestämt än. 

Båstadsgruppen har undersökt andra alternativ 

bl.a. Hemmeslövs herrgård som ligger i närhe-

ten. 

Pensionat Enehall är inte så intressant längre 

eftersom dom inte kan erbjuda oss rum när vi 

vill ha det, dvs i början av maj och september. 

För mer information om höstens träff :  

http://www.bastadstraffen.se 

  

http://www.bastadstraffen.se/
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Tessan på nya äventyr 
Av Terese ”Tessan” Cederlöf 

 

 
Tessan på Arlanda                                Foto Anja 

 
Jag såg en annons på en webbsida om att man 

sökte deltagare till en gameshow som ska spe-

las in i Argentina och efter mitt och Anjas 

inhopp i såpan Ullared så varför inte söka till 

detta också, det var ju ganska kul att vara med 

i TV, så det gjorde jag. Och ser man på, de var 

intresserade av lilla mig och ville att jag skulle 

komma på casting den 15/12, och jag gjorde 

tydligen bra ifrån mig för dagen efter ringde en 

tjej från samma produktionsbolag och ville att 

jag skulle komma på casting för Big Brother 

också. Men eftersom min flickvän inte alls var 

sugen på att jag skulle vara med i detta spekta-

kel så var jag inte så intresserad till att börja 

med. 

Men hon gav sig inte så lätt utan lyckades 

övertala mig att komma på provfilmning i alla 

fall, så den 20/12 var jag på casting för Big 

Brother och hade en trevlig stund med en jätte-

trevlig tjej och det lät som man var lite intres-

serade av att ha mig med i huset. Så nu var det 

bara att vänta och se om någon hör av sig, 

spännande var det. Det blev en del samtal från 

produktionsbolaget där de ville ha lite kom-

pletterande uppgifter och de lät som om de var 

intresserade på allvar. På nyårsafton fick jag ett 

samtal där de meddelade mig att de ville ha 

med mig till Argentina och att jag skulle åka 

den 20/1, upps, hade nog inte räknat med det 

riktigt, hade förvisso ett giltigt pass men efter-

som jag bytt namn så var det till att fixa ett nytt 

lite snabbt. Så småningom kom det ett kontrakt 

och en massa info om resan och en biljett som 

visade att man flyttat fram avresan till den 22/1 

och att vi kommer hem igen den 28/1. 

Men som vanligt när man ska åka bort så mås-

te man komplettera lite, vi skulle ju ha en täv-

lingsdress, det fick bli kjol och topp. Vi skulle 

ju ha samma kläder hela tiden under inspel-

ningen så jag köpte flera ex av samma topp på 

HM. Var också in och fixade långa akryl nag-

lar som skulle hålla lite mer än ett par vanliga 

lösnaglar. 

Jag fick skjuts till Arlanda av Anja och väl 

inne träffade jag en del av de övriga deltagar-

na. Det visade sig att man samlat ihop ett 

ganska blandat gäng med en sak gemensamt, 

de flesta hade varit med tidigare i något sam-

manhang. Mattiaz & Suzanne från serien Ulla-

red, Anette från Ensam mamma söker mm. 

Och så Tessan förstås. 

Efter ett par timmars väntan bar det iväg till 

Madrid och sex timmars väntan på nästa flyg 

till Buenos Aires, en nätt flygtur på 12 timmar. 

Men det fans ju en fördel med den långa vänte-

tiden i Madrid, alla deltagare hade ju möjlighet 

att lära känna varandra och visst fick jag svara 

på många nyfikna frågor. Väl framme kunde 

jag konstatera att det inte hade varit några pro-

blem att åka som tjej på flyget, och det hade 

inte varit några konstiga frågor i passkontrol-

lerna.  

Nu blev det snabba ryck till hotellet och dumpa 

bagaget för man väntade på oss ute på inspel-

ningsplatsen redan. Att ta sig dit blev ett även-

tyr i sig, trafiken i Buenos Aires är inte direkt 

organiserad, alla kör som galningar. Väl där får 

vi se Tornet där vi ska spela in ”101 sätt att åka 

ur en gameshow” och alla tillbehör som de ska 

utsätta oss för. 

De första tagningarna för vår del handlar om 

presentation av deltagarna och eftersom allt 

sker utan manus så blir det till att improvisera. 

Vi tar också en scen där vi går fram emot de 32 

m höga tornet och med blandade känslor tittar 

upp mot översta plattformen. 

Dag två kommer bussen och hämtar oss 6:30, 

så det var till att gå upp kl 5 för att hinna smin-

ka sig och göra sig i ordning. Nu var det upp i 

tornet som gällde och själva tävlingen började 

på allvar med den första frågan och en lång 

väntat till nästa scen. Tänk att det ska vara så 
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svårt att komma på svaren när man står där, 

med kameror, en massa folk runtomkring, mik-

rofoner som tar upp allt man säger, och allt 

sker live utan manus. Det ser ju så himla lätt ut 

på TV. 

 Någon hade svarat fel och skulle åka ur. Upp i 

tornet igen och en av oss skulle spolas över 

kanten ner i en bassäng 7 m ner av två kraftiga 

vattenslangar. Lite småläskigt att behöva stå 

alldeles intill kanten i väntan på besked vem 

som ska lämna tävlingen redan här, det var inte 

jag denna gången.  

 

 
Det fruktade tornet                            Foto Tessan 

 

Nästa fråga och processen upprepades en gång 

till men denna gång var vi högst upp i tornet 

och den som skulle åka ur fick ta linbanan 

handlöst ner. Vi fick ta oss ut på en bräda som 

sticker ut utanför tornet, och om man är livrädd 

för att gå upp i tornet så kan det vara en riktig 

pina att ta sig ut på brädan, och mina medtäv-

lande såg ganska komiska ut när de till slut 

lyckats samla ihop allt mod de kunde upp-

bringa och med hjälp av stuntkillarna så små-

ningom tog sig ut. Nu var det min tur att åka 

ur, brädan tippade och iväg ner bar det. Nu 

tyckte jag det här var ganska kul och faktiskt 

ett av de mål jag hade när jag åkte ner, att inte 

åka ur på första frågan och att få göra några 

häftiga stunt på väg ut, så jag var ganska nöjd 

med min dag så här långt. Det blev ganska sent 

innan vi kom hem igen till hotellet, men lite 

mat måste man ju ha så vi tog oss till en restau-

rang i närheten för lite förtäring. En redig biff 

med lite gott vin blev det och en hel del prat 

om vad som hänt under dagen.  

Dag tre hade vi sovmorgon, bussen kom inte 

förrän kl 10 och vi som åkte ur igår skulle få 

en andra möjlighet att få stanna kvar i tävling-

en. Vi fick sätta oss i varsin katapultstol och 

svara på en fråga, svarade man fel fick man en 

ganska spännande flygtur ner i bassängen, och 

även jag fick prova på detta. Nu var jag inte så 

ledsen för det, för med facit i hand var det 

ganska lyckat att avsluta tävlingen här. De som 

var kvar fick avbryta inspelningarna på grund 

av allt för dåligt väder och var tvungna att åka 

ut nästa dag igen för att avsluta, de kom inte 

tillbaks till hotellet förrän kl 4 på morgonen 

samma dag som vi skulle åka hem. Vi andra 

som åkt ur hade en fridag som vi kunde ägna åt 

shopping, sol och bad. Första gången jag solat i 

bikini och när det är 35 grader i skuggan är det 

skönt att ligga i polen lite också. På kvällen 

blev det party, tyvärr kunde ju inte alla vara 

med eftersom många fortfarande var på inspel-

ningsplatsen, men vi som var med hade en 

härlig kväll. Vi var några tappra som försökte 

hålla oss vakna för att ta emot vinnarna men vi 

gav upp när John Blund blev allt för påflugen.  

Nu är ju inte allt bara kul i Buenos Aires, en av 

killarna från produktionsbolaget blev av med 

sin väska som stod inne i bussen, trots att det 

satt folk i bussen, chauffören stod utanför och 

flera andra var i närheten. Vi blev varnade för 

att det var lätt att bli rånad och att det gällde att 

hålla koll på sina saker, men det här var lite väl 

fräckt. 

Så var det dags att åka hem igen, och resan till 

och från Argentina tyckte jag nog var riktigt 

jobbig, det tog nästan 24 timmar att ta sig dit 

och samma att ta sig hem. Hua, ringer de igen 

nästa år, vete f-n om jag hänger på. 

Om man summerar allt så har det varit mitt livs 

äventyr så här långt. Att åka till Argentina som 

tjej, att vara där nere, gå omkring på stan, att 

vara med i tävlingen och framför allt, att träffa 

mina fantastiska medtävlande som tog emot 

mig med öppna armar. Jag skulle absolut inte 

velat ha detta ogjort. Det svåra var nog att 

komma hem igen, och landa på jorden efter att 

varit i det blå i 7 dagar. Det var så mycket att 

smälta och att gå tillbaka till den grå vardagen 

igen var inte roligt. Så nu får vi se om det blev 

bra TV också och om det blir fler spännande 

äventyr framöver. 

Hur gick det med Big Brother då? Jo, jag hade 

nog en himla tur att jag inte kom med i den 

soppan. 
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Rekorddeltagande på årsmötet 
Av Jane Nylund 

 
Dubbelt så många som brukar komma till 

FPES årsmöte deltog i år, när mötet hölls i 

Huset hos RFSL Stockholm lördagen den 19 

mars. Hela 32 medlemmar slöt upp, vilket är 

mycket för en förening med endast runt 200 

medlemmar. 

Troligen spelade Stockholms centrala läge med 

goda kommunikationer en stor roll för att locka 

deltagare, och många av dem passade också på 

att göra andra saker under helgen. En annan 

faktor är att många medlemmar bor i Stock-

holm eller närbelägna orter. 

 

RFSL:s ordförande 
Före årsmötesförhandlingarna höll RFSL:s 

förbundsordförande Ulrika Westerlund ett kort 

tal om transfrågor och berättade om RFSL:s 

lobbyarbete gentemot partierna i riksdag och 

regering. Aktuellt nu är att få regeringen att 

genomföra de förslag till lagändring som fram-

fördes i Socialstyrelsens utredning Transsexu-

ella och andra personer med könsidentitets-

störning.  

 

 
RFSL:s ordförande Ulrika Westerlund.   Foto: Jane 

Andra frågor är att få transpersoner inräknade i 

straffskärpningsparagrafen i hatbrottslagstift-

ningen och att få grundlagsfäst diskrimine-

ringsskydd för transpersoner. Vidare arbetar 

namnlagsutredningen fram till år 2012. Där har 

HBT-rörelsen flera representanter – HBT-

socialdemokraten Börje Westlund, Martin 

Andreasson (FP) och RFSL ungdoms förra 

förbundsordförande Felix König. 

 

Ulrika Westerlund berättade också om RFSL:s 

arbete för unga transpersoner med bland annat 

den nya sajten Transformering och ett lyckat 

ungdomsläger i fjol. Ungdomshänget Egalia 

hos RFSL Stockholm som nu hålls två gånger i 

veckan är en annan uppskattad verksamhet 

som vänder sig till HBT-ungdomar från 13 års 

ålder. RFSL har också mycket internationella 

kontakter bland annat genom medlemskap i 

den internationella HBT-organisationen ILGA 

och den europeiska transorganisationen 

TGEU, där även FPES är medlem. 

 

Ett långt samtal fördes mellan Ulrika Wester-

lund och FPES-medlemmarna och det mynna-

de rent konkret i en samstämmighet om stärkt 

samarbete mellan organisationerna. Bland 

annat när det gäller uppvaktning av politiker 

och att eventuellt ha en gemensam anhörig-

grupp. 

 

FPES kommer också att delta i en referens-

grupp när RFSL gör om sin skolinformation 

och vuxenutbildning. 

 

Årsmötet 
Årsmötesförhandlingarna löpte smidigt enligt 

dagordningen under ordförandeskap av Linda 

E. Årsmötet antog styrelsens förslag till bantad 

verksamhet på grund av att föreningen inte får 

statsbidrag i år, medel finns dock sedan tidiga-

re år.  

 

 
Linda E är mötesordförande.                    Foto:Jane 

För detaljer se årsmöteshandlingarna un-

der debattforum på www.fpes.se. Revisorerna 

tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen, men 

framförde också en muntlig kritik för att ansö-

kan till Ungdomsstyrelsen inte varit komplett 

så att statsbidrag därför inte ges för år 2011. 

Revisorerna uppmanade styrelsen att utarbeta 

rutiner och vidta åtgärder så det inte upprepas. 

http://fpes.se/index.php?option=com_kunena&Itemid=143&func=showcat&catid=31
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Angelica Löwdin delgav årsmötet en skiss till 

principprogram. Efter inhämtande av synpunk-

ter från medlemmarna ska styrelsen under året 

utarbeta ett färdigt program för föreningen. 

 

Det kom också en hel del förslag om verksam-

heten och Ann-Christine Hermansson gjorde 

ett inlägg där hon pekade på brister i motta-

gandet av nya medlemmar. Hon föreslog ett 

mer personligt välkomnande av en kontaktper-

son, vilket applåderades av mötesdeltagarna. 

En diskussion vidtog om omhändertagandet av 

anhöriga.  

 

Kontentan var att medlemsvården måste bli 

mer central och styrelsen ska arbeta vidare 

med frågan. Under året har 30 gått med i före 

ningen men 21 lämnat den.   

 

Nya styrelsen 
Till styrelsen valdes Tinahåkan Jönsson som 

ordförande på två år efter Nadja Karlsson. 

Cilla Winblad valdes som ledamot på ett år i 

fyllnadsval efter Angelica Löwdin, och Cilla 

utsågs senare till kassör vid styrelsens konsti-

tuerande möte. Som ledamot omvaldes också 

på två år Linda E och Lena Eriksson, och So-

phia Lopez nyvaldes på två år. Redan valda på 

två år vid förra årsmötet är Anne Colt och Liza 

Olsson. Som suppleant på två år valdes Terese 

Cederlöf. Redan vald suppleant på två vid förra 

årsmötet är Jane Nylund.  

 

Till revisorer på ett år nyvaldes Jeanette An-

dersson och Janine Lindh, och omvaldes Ruth 

Fredriksson. Till valberedningen nyvaldes 

Angelica Lövdin, sammankallande, samt Lisa 

Tulin och Nina Roos. 

 

Efter årsmötet följde de flesta deltagarna med 

på årsmötesmiddag. Föreningen bjöd på en 

asiatisk buffé som blev mycket uppskattad och 

stämningen var på topp. Senare på kvällen 

fortsatte en hel del på burleskklubb eller disko-

tek. 
 

 

 

 

Närvarande medlemmar av styrelsen: 

Från vänster: Lena Eriksson, Linda E, Tinahåkan Jönsson, Anne Colt, Liza Olsson, Terese Cederlöf och Jane 

Nylund. 

 

Frånvarande: Sophia Lopez och Cilla Winblad. 
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Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta 

Av Ann-Christine Hermansson 

 

 
 

Hur många gånger har jag inte bett den bönen. 

Jag hade ju inte något rent hjärta, för jag tänkte 

tankar som man inte fick tänka. På samma 

gång som jag bad den bönen bar jag också en 

rädsla att jag skulle bli bönhörd. Det var en 

inre kamp som höll på i många, många år in-

nan jag till slut fick mod och kraft att acceptera 

mig som den jag är.  

Jag är idag snart 60 år, gift sedan 1978 med 

samma kvinna och vi har tre vuxna döttrar som 

alla är utflugna ur boet sedan flera år. Jag är 

också präst sedan mer än trettio år. Mina för-

äldrar är inte längre i livet, men de gav mig, så 

långt jag kan bedöma en god uppväxt. De var 

båda djupt troende människor och gick i kyr-

kan varenda söndag. Att jag skulle gå i sön-

dagsskolan var självklart. En egen kristen tro 

fick jag däremot inte förrän på gymnasiet när 

jag kom med i en kristen gymnasistförening. 

Efter studenten blev det så småningom teologi-

studier i Lund. Det var också där jag träffade 

min fru, den sötaste tjejen i stan.  

Vi gifte oss när vi var i tjugoårsåldern, för att 

vi helt enkelt ville. På den tiden var samboför-

hållanden inte heller lika vanliga som idag. 

Innan vi gifte oss ville jag vara så ärlig jag 

kunde om mig själv och därför berättade jag 

för min blivande fru om min stora längtan. Jag 

är alldeles säker på att jag inte använde ordet 

transvestit. På den tiden var HBTQ en fullkom-

ligt okänd förkortning. Naturligtvis fanns det 

både homosexuella och transvestiter men det 

var definitivt inte något som det talades om så 

som man gör idag. Hon bestämde sig i alla fall 

för att gifta sig med mig.  

När började det? Jag har försökt att komma på 

det men, vet faktiskt inte säkert. Många som 

jag har ju tydliga minnen från tidig ålder om 

detta, men för min egen del tror jag det blev 

tydligt först i 10-12 årsåldern. Jag minns hur 

jag smög in och lånade underkläder ur mam-

mas garderob och sedan smög jag ut på toalet-

ten eller in på mitt rum och provade. Någon 

gång i början av tonåren tog jag mod till mig 

och berättade för min mamma om denna oroli-

ga längtan att få klä mig som en flicka. Hon la 

mycket effektivt locket på. Jag fick ingen ut-

skällning, men lugnt och bestämt gjorde hon 

klart att detta var inget vi skulle prata om. An-

tagligen trodde hon att om man bara höll tyst 

om det, så skulle det gå över av sig själv när 

man väl var igenom puberteten och hade hittat 

en trevlig flicka att gifta sig med. När jag nu 

tänker tillbaka på mina föräldrar och särskilt 

min mamma, så ser jag tydligt mönstret att 

undvika att tala om allt som var problematiskt 

eller konfliktfyllt. Man skulle tala om goda och 

glada saker. Så fick vi t ex bara några månader 

innan hennes död veta att hon i många år burit 

på en sjukdom som måste ha orsakat henne 

stora svårigheter och smärtor.  

Redan från början insåg jag att så här fick man 

inte tänka. Pojkar klär sig inte som flickor. 

Senare, när min tro fick ett allt större utrymme 

i mitt liv, förstod jag också att en kristen inte 

ska ha sådana här böjelser och om man har 
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dem ska man förtränga dem. Gud blir då den 

som ska ge mig den kraft jag behöver för att 

stå emot frestelserna. Och stod emot gjorde 

jag. Ibland gick det bra. Vissa perioder riktigt 

bra, men på något sätt fanns det ändå hela tiden 

i mitt medvetande. Och det behövdes inte 

mycket för att få igång tankarna.  

Jag har aldrig haft någon undangömd väska på 

vinden, eller liknande. Jag har helt enkelt ald-

rig haft några egna kvinnokläder. Någon gång 

när längtan blev för stark lånade jag något ur 

hustruns garderob, men eftersom hon är några 

storlekar mindre än jag var det knappt jag fick 

på mig plaggen. Det förstärkte bara känslan av 

hur ”fel” det var. Så jag levde med den här 

sidan av mig själv i det fördolda och alla spän-

ningar löstes genom sublimering, genom att 

ständigt vara sysselsatt med något projekt, 

hemma eller på jobbet. Eller helt enkelt onani, 

vilket löste krampen för ett tag, men i längden 

bara förstärkte känslan av skam. Liksom käns-

lan av otrohet, att ha ett hemligt liv som inte 

min fru hade inblick i.  

Ibland blev oron så stark att jag försökte tala 

med min fru. Men hon kände sig alltid oför-

mögen att vara min terapeut och var nog också 

rädd att tränga djupare in i saken. En gång, när 

vi var nygifta förmådde hon mig att ta kontakt 

med en psykolog. Han menade att detta var väl 

bara något som kunde ge lite extra krydda i 

livet och inget att bekymra sig om. Jag gick 

därifrån arg, ledsen och besviken. Jag hade ju 

hoppats bli fri från det som jag uppfattade som 

ett problem. Jag ville bli som alla andra.  

Några år senare gick jag till en präst och berät-

tade. Han uppfattade det som en bikt, en syn-

dabekännelse. Och det var nog så jag också såg 

på saken. Han försäkrade mig om att när jag nu 

lyft fram den här saken i ljuset, så skulle det 

förlora makten över mig med Guds hjälp. Det 

fungerade en hel vecka efter vad jag minns.  

Det har tagit många år att våga se på mig själv 

med andra ögon. Den bästa hjälpen har jag fått 

från Jesus. Det kan låta väldigt fromt, men för 

mig är Jesus inte en dammig figur i en gammal 

lunta, utan högst levande. Jag talar med honom 

varje dag och utan honom hade jag nog allvar-

ligt övervägt att göra slut på mig själv. Bibelns 

budskap kan enklast sammanfattas i orden ”du 

är älskad”. Det är ju enkelt att säga om andra, 

men att våga tro att detta gäller mig är oändligt 

svårare. Särskilt om man bär på något som får 

en att känna skam och skuld. Jag har lärt mig 

inse att det är ett faktum att jag är transvestit. 

Det är ingen synd som jag måste bekänna. Jag 

har sakta men säkert börjat våga lita på att jag 

(också) är älskad av Gud för den jag är. Det 

som lett mig fram till denna övertygelse är hur 

jag såg hur Jesus mötte människor, i synnerhet 

de som var i marginalen. De som föraktade sig 

själva, eller var föraktade av andra. Hans ofta 

återkommande fråga till människor han mötte 

var: Vad vill du att jag skall göra för dig? Det 

var människans behov som var vägledande, 

inte den just då rådande normen för uppföran-

de.  

Jag har levt med en djup rädsla för vad som 

skulle hända om jag gav efter för min längtan, 

om jag öppnade dörren och släppte ut ”odju-

ret” ur sin bur. Sedan ett år tillbaka har jag 

bestämt mig för att inte längre vara rädd. En 

kurator hjälpte mig den sista biten. Den 2 au-

gusti 2010 tog jag mitt livs första promenad 

som omklädd mitt bland alla flanörer på Södra 

Förstadsgatan i Malmö. Det märkliga var att 

jag inte alls var rädd. Jag kände mig inte ut-

klädd eller konstig. Det kändes bara helt själv-

klart.  

Nu vet även mina barn hur det ligger till, lik-

som en grupp kollegor. Häromveckan gick jag 

in till mina grannar och berättade. Helt enkelt 

för att det är en motbjudande tanke att springa 

omkring bakom fördragna gardiner i rädsla för 

att någon skall råka se mig omklädd. Min mål-

sättning är att jag snart, mycket snart, skall 

berätta för mina medarbetare. Då blir det natur-

ligtvis offentligt. Att en präst är transvestit och 

berättar det öppet blir naturligtvis en ”snackis” 

för att uttrycka det milt. Men jag har inget val. 

Jag uthärdar helt enkelt inte att leva ett dubbel-

liv, rädd för att bli avslöjad.  
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Hur framtiden kommer att te sig vet jag inte. 

Min hustru finns fortfarande vid min sida och 

det är jag oändligt tacksam för. En av mina 

döttrar messade mig några veckor efter att hon 

fått veta. ”Jag är stolt över att du är min pap-

pa”. Det känns stort. Men jag vet också att den 

resa jag givit mig in på inte är slut. Fortfarande 

finns det säkert mycket som jag behöver bear-

beta känslomässigt. Jag behöver också lära mig 

ett fungerande sätt att leva rent praktiskt med 

vem jag är. Men det känns ändå som en stor 

befrielse att inte längre leva i hemlighet, att få 

vara den jag är öppet och ärligt.  

Till sist vill jag tacka dem som varit och i 

många fall fortfarande är en stor hjälp på vä-

gen: Min kurator Johanna, Sara Lund, Tina 

Adolfsson och Anna Rosengren som fått 

många och långa samtal, Victoria på Kicks i 

Malmö som gav mig min första sminklektion, 

Marie, ”personal shopper” på Åhléns i Stock-

holm som hjälpte mig att plocka fram min 

första garderob och sist men inte minst min 

älskade fru och mina barn.  

 

___________________________________________________________________________ 

      

      …Brings out the best in you! 

         

Behöver du tips och råd hur man applicerar makeup? 

Här finns hjälp att få. Zabella Makeup erbjuder makeup produkter och smink 

konsultation speciellt anpassat för transpersoner. Hos Zabella handlar du alltid 

tryggt och diskret. Med många års erfarenhet av make up och sminkning av tran-

sor hjälper vi dig att framhäva dina mest feminina sidor. Vi sätter alltid männi-

skan i första hand och brinner för individens fria rätt att uttrycka sig. Besök vår 

webb shop eller boka tid för konsultation i studion. Vi kommer också att finnas på 

plats under Båstadsträffen på hotell Riviera med försäljning och makeup rådgiv-

ning. Frågor eller bokning av konsultation tas emot via e-post eller telefon. Varmt 

välkommen! 

Zabella Makeup  

Studio: Västgötagatan 4, 504 38 Borås 

Web-shop: www.zabella/shop/ 

Hemsida: www.zabella.se 

E-post:sabina@zabella.se  

Tel: 073-781 49 40 

  

http://www.zabella/shop
http://www.zabella.se/
mailto:sabina@zabella.se
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Försökstext till principprogram för FPES 
Utarbetat av Angelica Löwdin 

 

Vi vill ha många åsikter på detta program som är ett viktigt dokument för styrningen av sty-
relsen och föreningen. Hur vi ska arbeta och agera, inåt mot medlemmar och utåt mot myn-
digheter, allmänhet och mot andra organisationer. Hur vi kommer vi att uppfattas av omgiv-
ningen och vilka kommer att attraheras av oss som förening. Allt detta påverkas av detta 
dokument. Därför är det viktigt att vi alla läser, begrundar och ger synpunkter. 

 
Hälsar 
Tinahåkan 

 

Principprogrammet utgår från stadgarnas inledande ändamålsparagraf som har följande lydelse: 

Föreningens ändamål är att verka för transvestiter, könsöverskridare och andra transpersoner genom 

att 

 Ge dem hjälp att fritt uttrycka sin hela personlighet utan hänsyn till den könsroll samhället 

tilldelat dem 

 Ge dem hjälp att utveckla sin personlighet och om möjligt bistå om personliga problem eller 

anhörigproblem uppstår i samband därmed 

 Sprida information för att uppmärksamma transpersoners situation 

 

Genom att leva öppet och därmed synas och höras i samhället ifrågasätter transpersoner de samhälls-

normer som vill att människors framtoning, klädval och beteendemönster skall vara strikt bundna till-

biologiskt och juridiskt kön. 

 

Dessa normer står i vägen för transpersoners möjligheter att fullt ut få uttrycka sina personligheter. 

Därför verkar föreningen för ett samhälle med mindre rigida könsnormer. Ett mål är att alltfler trans-

personer skall önska leva öppet genom att vilja träda ut ur den självvalda eller av omgivningen 

påtvingade isoleringen. 

Detta innebär att föreningen utåt - gentemot det omgivande samhället - är aktivistisk. Spridandet av 

kunskap om att transpersoner är en del av den variation mänskligheten består av är här viktigt. Detta 

innebär att konstant och målmedvetet opinions- och upplysningsarbete, bl.a., men inte enbart, genom 

anordnande av och deltagande i HBT- och/eller transarrangemang av olika slag, där kontakt med all-

mänheten utgör en viktig del. Aktivismen skall även visa sig i en villighet att delta i debatter, låta sig 

intervjuas, tillhandahålla föredragshållare och informationsmaterial osv. Ett mål är här att allt fler av 

föreningens medlemmar kan tänka sig att delta i sådan utåtriktad verksamhet. Genom samarbete med 

myndigheter skall föreningen utöva ett direkt inflytande på utformningen av lagar och bestämmelser 

som berör transpersoner. Även här är målet att allt fler medlemmar är villiga att direkt delta i detta 

arbete. 

Inåt – gentemot medlemmarna – skall föreningen systematiskt arbeta för att stärka den enskilda trans-

personens självkänsla, så att var och en helt och fullt kan acceptera och bejaka denna del av sin per-

sonlighet och vågar leva i enlighet med den. Detta innebär att frågor om den enskildes självkänsla, 
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rädsla och relation till den närmaste omgivningen regelbundet skall tas upp som ämnen på förenings-

mötena. Målsättningen är att var och en skall våga uttrycka sin transpersonlighet på ett sätt som ger 

frihet och harmoni och samtidigt passar i livssituationen. Att förena dessa båda ting är ingen lätt sak 

men det är rimligt att det är målet för den enskildes strävan. Därvid spelar möjligheten att fritt och 

öppet diskutera och rådgöra med andra transpersoner och deras närstående och andra i ens närmaste 

omgivning en mycket viktig roll. 

Föreningen välkomnar som medlemmar alla som sympatiserar med föreningens syfte, alltså även 

andra än transpersoner. Här utgör partner och andra närstående en betydelsefull grupp. De kan tillföra 

föreningen värdefulla kunskaper och synpunkter utifrån sitt speciella perspektiv. Då relationen till 

närstående, speciellt till en partner, är en stor, betydelsefull och ofta komplicerad fråga är det viktigt 

att närstående kan delta i föreningens verksamhet oavsett om de är medlemmar eller ej, t.ex. genom att 

delta i arbetsmöten och konferenser av olika slag. Inte minst är det viktigt för dem själva att på detta 

sätt kunna träffa andra som också har en relation till en transperson. Detta kan bidra till en positiv situ-

ation för alla. 

Föreningen är avsedd för transpersoner av alla slag och för andra som sympatiserar med föreningens 

syfte. Därför gäller grundinställningen ”högt i tak”. Föreningen förpliktigar sig att bidra till en positiv 

utveckling i alla typer av transfrågor oavsett vad de gäller och om det är många, få eller inga medlem-

mar som är berörda. Detta gäller både utåt – mot samhället – och inåt – gentemot och mellan förening-

ens medlemmar. 

Föreningens historiska bakgrund som transvestitförening gör det påkallat att särskilt beakta de områ-

den och frågor som utvidgningen till en förening för alla transpersoner innebär. Medlemmarna skall 

bemöta varandra med samma respekt och tillit oavsett på vilket sätt man är transperson. ”Högt i tak” 

skall därför även karakterisera den interna åsiktsdiskussion som förs bland annat på Debattforum på 

föreningens hemsida. Argument för och emot olika faktabeskrivningar och ståndpunkter skall kunna 

diskuteras och vägas mot varandra. Ingen skall kunna föreskriva vad som får och inte får framföras i 

föreningens interna diskussion. Meningsmotståndare skall bemötas med respekt och vårdad ton. 

När någon företräder föreningen utåt och vet med sig att den personliga ståndpunkten kan vara kontro-

versiell inom föreningen är det av vikt att även nämna de andra uppfattningarna. Det är varken åsikts-

monopol eller munkavle som gäller utan öppen redovisning av meningsläget och de argument olika 

ståndpunkter grundar sig på. 

Ställningstaganden som görs och ståndpunkter som framförs i föreningens namn skall vara rationellt 

grundade. Därmed menas att de skall kunna föras tillbaka på allmänna etiska principer, på FN:s dekla-

ration om de mänskliga rättigheterna, på logiska resonemang, på erkända fakta eller på vetenskapliga 

resultat och hypoteser för vilka det finns rimligt underlag. Med detta hänger också samman att varje 

form av sanningssökande vad gäller transfenomenets orsaker skall anses legitimt. Så kallat taktiskt 

förtigande av möjligen obekväma fakta får inte förekomma. Öppenhet, inte totalitär struktur, måste 

vara föreningens kännetecken. Föreningens styrelse förväntas gentemot samhället kunna göra uttalan-

den i föreningens namn men inte fastlägga ”generallinje” i varje enskild diskussionsfråga. 

Föreningen och dess medlemmar skall i förhållande till myndigheter och andra utomstående företräda 

gruppen transpersoner på ett sätt som är grundat i det som beskrivits i det föregående. Detta gäller 

både vid överläggningar, diskussioner, paneldebatter etc. och i de skrivelser, exempelvis remissvar, 

som föreningen avger. För den interna kommunikationen och diskussionen är det av stor vikt att offi-

ciella skrivelser som föreningsstyrelsen avger görs tillgängliga för föreningens medlemmar genom 

omedelbar publicering på hemsidan. Detta gäller även andra dokument av policykaraktär. 
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Fullt hus på Båstadsträffen 
Av Jane Nylund 

 

Den 32:a Båstadsträffen lockade hela 115 

deltagare, vilket var ett av de högsta anta-

len någonsin. En anledning till den goda 

uppslutningen var att det nu var en av de 

sista träffarna på nygamla hotellet Riviera. 

Rumskostnaden (för 3 nätter per person 975 

kr i dubbelrum med Riverafrukost, torsdag till 

söndag ) var också lägre än på det andra 

pensionat vi varit på under några år. 

Rivieras tidigare ägare Åsa och Bengt hörde 

till de inbjudna på lördagens galamiddag. 

 

 
115 deltagare samlades till galamiddagen på Ho-

tell Riviera. Foto: Jane Nylund. 

 

De har betytt mycket för träffarna och hedra-

des med livslångt hedersmedlemskap i före-

ningen Båstadsträffen. Även danska Sally som 

varit med under alla år utsågs till hedersmed-

lem. 

I samband med galamiddagen utsågs Miss 

Båstad genom sluten omröstning. Det blev i år 

danska Jane Christine Sörensen, Båstadsträf-

fens sekreterare som uträttat en hel del organi-

satoriskt arbete. 

 
Bengt och Åsa utsågs till hedersledamöter, Jane 

Sörensen vid mikrofonen. Foto: Jane Nylund. 

 

En stark motor i träffarna är annars Båstads-

bon Lena Eriksson, som också höll ihop en 

stor del av programpunkterna.  

 

 
Umgänge på altanen – på bilden Atalanta,  

Angelica och Jane. Foto: Christina Kieri. 

 

En lokalavdelning 

För en hundring fick deltagarna bli medlem-

mar i Båstadsträffen och delta i dess med-

lemsmöte. En motion föreslog att Båstadsträf-

fen ska få status av lokalavdelning inom FPES, 

vilket efter närmare utredande ska läggas fram 

till beslut vid höstens medlemsmöte i samband 

med Båstadsträffen den 22–28 augusti. 

Programmet sträckte sig från måndagen till 
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avfärden på söndagen. Det var bland annat 

bowling och guidad busstur runt Bjäröhalvön. 

Julia Inkerö höll i en vinprovning och Christi-

na Kieri visade grekisk film. Maria Sundin, 

ordförande i RFSL Malmö presenterade verk-

samheten i den europeiska lobbyorganisatio-

nen transgender Europe, där både RFSL och 

FPES är medlemmar. 

 

Lördagseftermiddagen bjöd på ett par intres-

santa inslag. FPES nyvalda ordförande Tina-

håkan Jönsson presenterade sig och tog bland 

annat upp vikten av att vi välkomnar och tar 

hand om nya medlemmar. 

 

 
Ann-Christine, Tinahåkan och Sara Lund  

Foto: Jane Nylund 

 

Vidare arrangerades ett samtal av Ann-

Christin Hermansson och Sara Lund om de 

rädslor och den skuld och skam man kan kän-

na för att man är transperson. Ett trettiotal 

personer deltog, både transor och deras part-

ner. Det blev en intressant debatt där många 

synpunkter framfördes och flera berättade hur 

de lyckats komma ut. 
 

 

Modevisning 

 

En höjdpunkt var fredagskvällens Båstad fa-

shion show på Pepés Bodega som lockade 

många Båstadsbor. Både transor och andra 

tjejer mannekängade med kläder från lokala 

sponsorer till stor uppskattning från publiken. 

Men allra trevligast på träffen var nog ändå 

galamiddagen med efterföljande disco till ett 

inhyrt band. Stephanie var som vanligt disc-

jockey under ett par kvällar. 

 

 
Christina Kieri, en av skönheterna på catwalken. 

Foto: Lena Eriksson. 

 

 

 
Många Båstadsbor kom till modevisningen.  

Foto: Lena Eriksson. 

 

I bland kan man höra åsikten att Båstadsträffen 

är som en skyddad verkstad och att vi transor i 

stället ska synas ute i samhället och gå på krog 

bland vanligt folk för att förändra attityder. 

Andra åter menar att det inte finns någon så-

dan motsättning. Båstadsträffarna fyller en 

viktig social funktion – ingen annanstans kan 

man lära känna och umgås med transpersoner 

från hela Sverige, och från Danmark och Nor-

ge. Träffarna är också en oas för dem som inte 

känner sig bekväma med att gå ut på sin hem-

ort, och kan vara en språngbräda för att man 

ska kunna komma ut i sitt vardagliga liv. 
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Nya medlemmar önskas välkomna 
Av Cilla Winblad 

 

Nr NAMN ORT 

1194 MIRANDA MANDELBAUM LUND 

1195 EVA PETERSON NORRKÖPING 

1196 PERTRA25 LADY04 UPPSALA 

1197 MARIA BENGTSSON KARLSTAD 

1198 CARITA BERG BORÅS 

1199 JANNICA OLSSON VELLINGE 

 

 

FPES har bytt adress 
Av Liza Olsson 

 

Den gamla postboxen i Stockholm blev för dyr 

(ca 9000 kr/år med eftersändning till ”postfrö-

ken” Julia i Göteborg) så vi försökte hitta en 

annan lösning. Vi fastnade för Beths och min 

egen postbox på Gotland (som är gratis) och att 

jag blir ny postansvarig. 

Nya adressen är: 

 

Transföreningen FPES 

Box 139 

623 16 HAVDHEM 

   

  
Kontaktpersoner Transföreningen 
Av Liza Olsson/Cilla Winblad 

 

Tinahåkan Jönsson, ordförande, press-
kontakt och kontaktperson Skåne  
Tel.: 070-571 30 17 
E-post: tinaadolfsson@hotmail.com 
 
Pia Widahr svarar på föreningens telefon   
Tel.: 08-604 13 93 
 
Jane Nylund, webbredaktör och ordf. 
lokalavd. Stockholm 
Tel.: 070-015 94 04 
E-post: jane.nylund@live.se 
 
Ann-Marie Jönsson, kontaktperson för 
anhöriga.  
Tel.: 070-640 39 91 
E-post: transfamilj@fpes.se 
 
 
 

Lena L Eriksson, kontaktperson för  
Båstadträffen och TS-frågor 
Tel.: 070-059 32 73 
E-post: lena_leriksson@yahoo.se 
 
Liza Olsson, redaktör Transinform  
och postansvarig.  
Tel.: 070-530 66 53 
E-post: liza-olsson@hotmail.se 
 
Jeanette Andersson, IT-ansvarig  
hemsidan och ordf. lokalavd  
Sydöstra Småland.  
Tel.: 073-979 74 41 
E-post: mingelpingla@gmail.com 
 
Lena Berg, kontaktperson Stockholm 
Tel.: 070-571 27 90 
E-post: lena.berg58@bredband.net 
 
Sophia Lopez, kontaktperson medlems-
vård och för TS frågor i Göteborg 
Tel.: 073-690 64 50 
E-post: sophiatv@hotmail.com 
 
Jan-Eric Borneblad, ordf. lokalavd.  
Örebro.  
Tel.: 073-059 20 98 
E-post: jan-eric.borneblad@telia.com 
 
Angelica Löwdin, kontaktperson och 
sekreterare lokalavd. Göteborg 
E-post: angelica.low@tele2.se 
 
Madeleine Ågren, kontaktperson Luleå 
E-post: madeleine.agren@telia.com 
 
Anne Colt, sekreterare och kontaktperson 
Nyköping. 
E-post: anne.c@tele2.se 
 
Cilla Winblad, kassör, ansvarig för bokfö-
ring och medlemsregister 
E-post: cilla1@telia.com 
 
Louise Hallén, kontaktperson Karlstad 
E-post: louise.hallen@hotmail.com 
 
Christina Kieri, ordf. och kontaktperson 
för lokalavd. Umeå 
E-post:christina.k@hotmail.se 
  

mailto:tinaadolfsson@hotmail.com
mailto:jane.nylund@live.se
mailto:lena_leriksson@yahoo.se
mailto:liza-olsson@hotmail.se
mailto:mingelpingla@gmail.com
mailto:sophiatv@hotmail.com
mailto:jan-eric.borneblad@telia.com
mailto:angelica.low@tele2.se
mailto:anne.c@tele2.se
mailto:cilla1@telia.com
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Transornas guide till parallaxen  
Textd: Christina Kieri 

 

Parallax (av grekiska parallaxis, ombyte, för-

flyttning) 

 
Självporträtt 

Istället för att dra min historia från början till 

slut, som är snarlik med många andras; tidigt 

medveten om flickan inom mig; tonårs- och 

identitetsångest; förnekelse; förbannelse av 

tillståndet: säker att inte hitta någon som kan 

tycka om en sådan som jag; det är bara jag som 

är så här knäpp; köpa kläder; slänga kläder; 

dubbelliv inför nära och vänner o.s.v., tänkte 

jag börja från nu och sluta där allt en gång 

började. Alltså inte Big Bang, det kan vi ta i 

nästa nummer. Om ni orkar läsa vidare så 

kommer det då och då att dyka upp citat och 

hänvisningar som kan vara trevliga att följa 

upp. Varför jag tänkte börja i nuet är ju för att 

det är här och nu vi kan göra skillnad, för oss 

själva och andra. Visst är det nödvändigt att 

känna sin historia för att kunna gå vidare. Men 

att grotta i det överdrivet mycket, känns inte 

speciellt meningsfullt. Varför jag är som jag är 

har jag för länge sedan slutat grubbla på efter-

som jag inte kommer att hitta något svar och 

om jag nu hittar svaret, vad har jag för nytta av 

det? Kanske kan vara bra att veta om man ska 

ställa upp i "Vem vet mest?" 

För att starta med vad som hänt efter Båstads-

träffen så har jag sedan jag kom hem i tisdags 

morse levt utklädd till kille. Eller egentligen 

inte, jag är nog rätt så androgyn. Grejen är väl 

egentligen den att jag inte försöker passera till 

100 % vare sig som man eller kvinna, utan 

nöjer mig med att försöka passera som männi-

ska. 

I exist, said the mirror.                                                                                                                                      

What about me? said Kleinzeit.                                                                                                                         

Not my problem, said the mirror.                                                                                                                                  

(Kleinzeit, Russel Hoban) 

 
Christina och Maria B          Foto Oskyldig Resenär 

Nåväl det var ändå ganska skönt att i tisdags 

kliva ner efter en hel vecka på hög höjd (7-12 

cm), skofreak som jag är. Någon som känner 

igen sig? Bilden ovan är från Helsingborg där 

jag i sällskap med Maria B väntar på tåget som 

ska ta mig till Kastrup för vidare transport. Att 

flyga i sin kvinnliga skepnad är inga som helst 

problem om det är någon som undrar och drar 

sig för det. Rekommenderas! Kan ibland bli en 

extra blick i passet och sedan ett glatt och vän-

ligt "Trevlig resa". Fast det är ju lite bökigare i 

säkerhetskontrollen med allt pick och pack och 

smycken och stövlar som ska av, och sen när 

jag passerade portalen så pep det ju förstås i 

alla fall. Det var tydligen ett stickprovspip som 

kan komma oavsett om man har metall på sig 

eller inte. Den kvinnliga kontrollanten sa att 

hon kände igen mig sedan tidigare flygningar 

och frågade om jag ville ha en manlig eller 

kvinnlig visitator och jag sa att det gick bra 

med henne.  Hon hittade inget otillåtet på mig 



 Transinform                                                                                       Nr 20 maj 2011 

 

19 

för stilettklackarna hade jag ju redan för säker-

hets skull packat i incheckat bagage. 

Att berätta en historia scenvis baklänges före-

kommer ju i en del filmer. En film av den ty-

pen som satte djupa spår i mig lång tid efteråt 

och fortfarande framkallar starka känslor när 

jag kommer att tänka på den är Irreversible 

(Gaspar Noé). Direkt efter var jag helt förstörd, 

men jag rekommenderar den ändå. Kolla inte i 

förväg hur handlingen är, se filmen utan att 

veta för mycket om den. 

Innan stationsbilden togs och dygnet efter Bå-

stad tillbringade vi, jag och karlstadsbruttan 

Maria B, i Helsingborg. Promenad och restau-

rang i hamnen, lite shopping (butikerna i Bå-

stad hade inte slukat hela kassan). Hittade någ-

ra intressanta vinylskivor. Riktiga godingar 

som jag spanat efter ett tag, bl.a J.Geils Band 

Full House och Ekseption Beggar Julias Time-

trip. Båda riktigt bra fast på olika sätt. På sön-

dag kväll satt vi och grät på en orgelkonsert i 

Mariakyrkan till musik av Liszt, Alain och 

Bach. Under promenaden i hamnen kom vi 

bl.a. i samspråk med en ung dam med invand-

rarbakgrund som tyckte att män ska bete sig 

manligt och inte som vi. Det var tydligen rik-

tigt haram enligt islam. Vi pratade en stund 

och hon var inte helt oresonlig utan det verka-

de som om det var något hon blivit itutad hem-

ifrån och hon gick nog iväg med en lite mer 

nyanserad bild av vad vi var för ena.  Ingen 

religion är väl bättre än den andra. Se bara på 

hur våra klämkäcka vänner i Frälsningsarmén 

agerar, och dessutom uppbringar statligt stöd 

för sin verksamhet. Jag ser det som så att jag är 

inte nog grym och hjärtlös för att kunna vara 

en god kristen. Därför nöjer jag mig med att 

bara försöka vara en god människa genom att 

följa mitt eget hjärta. 

"Religionen har övertygat människor om att 

det finns en osynlig mansperson som bor i 

himlen och ser allt man gör, varenda minut 

varenda dag. Och den osynlige har en speciell 

lista på tio saker som han inte vill att man ska 

göra. Och om man gör någon av dessa tio 

saker så har han ett särskilt ställe, fyllt av eld 

och rök och bränder och tortyr och plåga, dit 

han skickar en att leva och lida och brinna och 

kvävas och skrika och gråta i evighet till tidens 

ände......     Men han älskar dig!"         George 

Carlin (Illusionen om gud, Rickard Dawkins) 

Rekommenderas att lyssnas på:  "Tro" Marie 

Fredriksson.                                                                                  

Eller varför inte hennes album "Den ständiga 

resan" 

 
Maria B     ”Hårda bud i Båstad”     Foto Christina 

 

Och så hade vi ju veckan i Båstad. Fantastiskt 

roligt, härligt och alldeles....underbart, som en 

bal på slottet. Många fina möten med både tid 

för allvar och tokerier.  Det är en härligt skön 

känsla att bara vara den man är överallt och 

inte bara blomma ut i "skyddad verkstad" (typ 

slutna klubbar). Visst kan det också vara trev-

ligt men skillnaden känns lite som att spela 

pekfingervalsen kontra fyrhändigt.  Båstadträf-

farna erbjuder ju allt i ett, som ett kinderägg! 

En av höjdpunkterna för mig var deltagandet i 

modeshowen. Jag är numera en catwalk-addict, 

vilken kick det var! Lite pirrigt strax innan i 

kulisserna, men efter några steg ersattes det av 

en endorfin-kick så det bara sprudlade inom-

bords. Kanske dags att sadla om, för riktigt så 

här känns det ju inte att gå till jobbet i vanliga 

fall. En av utflykterna tog mig till Malmö och 

"The Studio" för sminkning och fotografering.  

Vi (jag och Maria B) blev väl mottagna och 

instruerade i vad vi hade att vänta av besöket. 

Först sminkning och hår, och när det var klart 

och jag såg mig i spegeln utbrast jag "Man får 

ju lust att ragga på sig själv!" Allmänt fniss & 

skratt.  Fotografering med tre ombyten kläder 

och sedan manöver, rast, vila och en kopp kaf-

fe och småprat i väntan på att bilderna skulle 

bli klara och brända på en skiva. Två helnöjda 

trallande transor vände så åter kosan mot Bå-
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stad. Hotell Riviera som var en nyhet för mig, 

kan inte lovordas nog, läget, den trivsamma 

huvudbyggnaden, den fantastiskt trevliga och 

hjälpsamma personalen i reception, kök och 

bar och så förstås "Gerdas Bar" i annexet 

framåt småtimmarna. Många fina minnen. Det 

är lustigt hur minnen och en speciell känsla 

man hade vid ett tillfälle kan triggas igång av 

musik, dofter och smaker. Båstadkänslan 

kommer numera att infinna sig varje gång jag 

lyssnar på albumet ”Supernatural” med Santa-

na, som dånade på rummet under depåstoppen 

där. Långt ifrån F1-stallens effektivitet i depån, 

men det tar sig... 

Nästa större händelse att se fram emot blir 

Stockholm Pride. Ser ni en stolle som klätt ut 

sig till Xena Warrior Princess under paraden 

så är det jag. Det har blivit några gånger nu 

och kanske känns lite tjatigt, men samtidigt har 

det som blivit en tradition och i år har Xena sin 

sidekick Gabrielle med sig. Något annat år får 

jag väl ta Argos (hästen) med mig också. Att 

jag säger klä ut mig till Xena kommer sig av att 

först byter jag om till Christina och sen klär 

Christina ut sig till Xena, en nog så viktig di-

stinktion. 

 
Christina som Xena               Foto Johanna Rydell 

Dialog ur ett avsnitt av Xena där hon undrar 

över en del mäns intresse för henne:                                                                                                                         

Xena: Why does this always happen?                                                                                                     

Gabrielle: The blue eyes, the leather. Some-

guys just love leather.                                                                       

Xena: I think a wardrobe change is in order.                                                                                                        

Gabrielle: You could wear chain mail.                                                                                                              

Xena: Yeah, but I think that would just attract 

a kinkier group. 

Sen finns det ju en vardag också som man ska 

göra något av. På hemmaplan försöker jag vara 

aktiv som ansvarig för FPES lokalavdelning i 

Umeå. Försöker ordna lite aktiviteter utöver de 

regelbundna transcaféerna men ibland är ju 

uppslutningen, milt uttryckt, inte så massiv. 

Man får se det som en långsiktig process och 

gneta på. Sedan i februari i år sitter jag även 

med i RFSL Umeås styrelse för annars är det 

inte många, med några få undantag, som brin-

ner för transfrågor. I och med engagemanget så 

blir jag ju, vare sig jag vill eller inte, en mer 

synlig person överhuvudtaget och det är väl en 

del i min komma-ut process. Passar på att rikta 

ett stort tack till ni, rätt så många nu, transper-

soner som lever öppet och alla andra transvän-

ninor för det stöd, den styrka och den inspira-

tion jag får från er. Ni vet vilka ni är jag behö-

ver inte räkna upp er och så är det väl begrän-

sat med plats i tidningen också. Kommer ofta 

på mig numera att saker som gjorde mig vett-

skrämd, panikslagen förut inte känns skräm-

mande alls. Nu menar jag inte när jag glömt 

läppstiftet eller läppglansen hemma, då känner 

jag mig bara naken och exposed, utan situatio-

ner då jag stöter på eller riskerar att stöta på 

bekanta som ännu inte vet. Känns mera som ok 

vi får se vad det blir, "play it by ear". Denna 

förändring har ju förstås sitt ursprung inifrån,  i 

och med att kampen och diskussionen inom-

bords är avslutad och jag känner mig mera som 

en hel människa. Det ena kommer att leda till 

det andra och så får det väl bli för det känns 

som jag har kompromissat nog nu i mitt liv 

med den jag är och hur jag lever. 

What does it all mean? said Kleinzeit.                                                                                                             

How can there be meaning? said Hospital.                                                                                               

Meaning is a limit.  There are no limits.                                                                                                       

(Kleinzeit, Russel Hoban) 

Det var väl egentligen för så där 4-5 år sedan 

mitt transande började hitta en riktning igen 

efter många års velande och fokus på annat. 

För 2 år sedan gick jag med i FPES igen efter 

många års frånvaro (tack Gunilla Strand för 

katalysering av processen). Mitt första med-

lemskap betydde oerhört mycket för mig. Jag 

såg en liten radannons i en kvällstidning "Män 
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i Kjolar" och skrev till boxadressen i annonsen. 

Med darrande händer öppnade jag det första 

kuvertet och slukade allt som stod i brevet och 

blev så medlem.  Vid ett Stockholmsbesök 

något år senare fick jag tillfälle att träffa 

Anette Hall och Stina Lo. Vilken befrielse att 

möta två andra människor som var som jag. 

Jag gick från det mötet på moln och lycklig 

som en transa på skorea, nej lyckligare fak-

tiskt. Att jag sedan lämnade föreningen ett 

antal åt senare behöver vi inte gå in i detalj på 

mer än att jag tyckte föreningen var för sluten 

utåt och bromsade många försök att bli mer 

öppen, vilket märktes tydligt när jag och några 

andra hjälptes åt att dra igång föreningens för-

sta hemsida. Det är med glädje jag noterade på 

senaste årsmötet att det finns en härlig fram-

åtanda i föreningen nu.  Framför allt känns det 

som det är många nu som vill vara med och 

påverka vår situation och framtid. 

"Tiden mognar inte av sig själv - Vi måste göra 

det själva" Tuuliki Koivunen-Bylund 

Och nu är väl tiden mogen att avrunda detta.  

Det som inte kom med nu får vi kanske ta en 

annan gång samtidigt med Big Bang. 

Avslutar med några ord på vägen. Om ni, som 

jag, inte heller kan latin så googla.                                 

Det får ni som hemläxa. 

Tuam ipsam vive vitam, quia tuam ipsam oppe-

tes mortem. 

 

 

Frankrikeexpeditionen 2010 
Text och bild: Karl-Erik Irina Nilsen 

 

I Paris och ett par dagar för mig själv efter 

några dagar med kollegor. Det är söndag, tidig 

december och hemresa först måndag eftermid-

dag. 

Börjar dagen med att rekognoscera för den 

planerade vallfärden till Place Blance, där fo-

tografen Christer Strömholm levde med och 

dokumenterade prostituerade transvestiters liv 

på tidigt 60-tal* 

 

Åker metro till Place Pigalle och går mot Place 

Clinchy, för att passera Place Blance. Fortsät-

ter mot Triumfbågen.  

På stiger en kvinna i 35-årsåldern med två barn 

i förskoleåldern. ”Sätt dig vid tanten” säger 

hon på svenska till ett av barnen. Jag tanten?? 

Jag som föredrar att omtalas som madame.  

”Tur att Svenska kyrkan finns” är kvinnans 

nästa ord till barnen. Själv kom jag att tänka på 

de svenska kvinnor som kollegan Jenny pratat 

om och som lever som hemmafruar i Paris. 

Inte alltid en dans på rosor enligt Jenny, som är 

kurator på just Svenska Kyrkan i Paris. 

Konstaterar att triumfbågen står kvar. 

Åkte vidare till Nicolas Elysée palats. En be-

svikelse – Nicolas kom inte ut och bjöd in mig 

på kaffe och huset är omgivet av hög växtlig-

het, som hindrade insyn. Vänster klack fastnar 

i leran utanför palatset och lossnar Hela klack-

en lossnar, inte bara slitdelen.  

Avbryter, haltar tillbaka till metrostationen och 

åker till hotellet 

 
Karl-Erik Irina 

 

Nya tag i högre klackar. Tänkte besöka Musée 

d’Orsay en andra gång denna resa! Tar metron. 

Kommer fram och blir mäkta förvånad. Jätte-

lång kö! Hela kölabyrinten fylld med folk. 

Tidigare i veckan var det ingen kö alls!! Bara 

att vända och åka hem till hotellet. När jag går 

av metron och går mot utgången är det bara jag 

och en annan person, en man, inom synhåll. 

Mannen springer förbi mig i rulltrappan. Några 

meter framför mig vänder han sig om mot mig 

och blottar sig!! Hur tolka detta? Har jag blivit 

ett sexobjekt? Aldrig har någon blottat sig för 

mig tidigare. 

Efter lite vila är det dags för vallfärden till 

Place Blance och den planerade middagen där. 
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Vill sitta och meditera över platsen, dess trans-

personers tidigare och nuvarande villkor. 

Nja, kvarteren vid foten av la butte de Mont-

martre, är nog att betrakta som turistfälla. Inte 

en enda transperson förutom undertecknad. 

Inte ens en traditionell prostituerad kvinna, ett 

antal turistbussar och fotograferande turister. 

Låg kö utefter gatan utanför Moulin Rouge. 

Hög medelålder på den köade publiken. Passa-

de på att gå utefter hela kön i min röda skinn-

kjol och svarta stövletter. Hopps kunna värma 

de köande lite när de står där i plus två gradigt 

decemberväder. Ja, åtminstone några tittar. 

Besviken återvänder jag till mitt hotell. Bekla-

gar mig senare hos Jenny som hävdar att det är 

i området vid Place Blanche transpersonerna 

håller till. Fel dag eller för tidigt på dagen? 

Hormoner. Det skall måndagens förmiddag 

ägnas åt. 

Apoteken i Paris har en väl synlig neonskylt 

med grönt kors. En av de skyltar som syns bäst 

av alla på stan. Den syns på flera hundra me-

ters hål. I vissa områden ligger apoteken tätt. I 

gatukorsningarna är det bara att titta utefter 

gatorna och välja den gata som har flest gröna 

skyltar. Jag hade turen att boka hotell i ett så-

dant område. (112 boulevard de Sébastopol, ca 

mitt emellan Seine och Gare de l’Est).  

Jag besöker ca 15 apotek och frågade efter 

östrogenplåster. Hade också skrivit Estradiol 

och listat några varumärken på ett papper 

Fem av apoteken ville inte sälja utan recept. På 

mindre apotek var det oftast inte lagervara men 

flera erbjöd sig beställa hem för leverans föl-

jande dag. Tre apotek hade i lager och var vil-

liga att sälja max två förpackningar á åtta plås-

ter. Jag köpte dessa sex förpackningar á 7.49 

Euro styck. Då plåstret skall bytas två gånger i 

veckan betyder det att de räcker knappt ett 

halvår. Det jag köpte heter Vivelledot, 

100mcg/24h. Varunamnet i Sverige är Estra-

dot. 

 

Trevligt bemötande – Tilltalades ”madame”. 

Skolengelska är helt tillfyllest. 

Varför vissa krävde recept och andra inte lyck-

ades jag inte klara ut. På förpackningen står i 

ett rött fält ”respecter les dosses prescrites”. 

Betyder väl  ”receptbelagt”? 

 

Lite orolig inför omplåstringen. Är jag kanske 

överkänslig. Tänk om snoppen far in och kvar 

blir bara ett hål eller att ändan sväller ut och 

spräcker vartenda byxarsle. Hemkommen dryf-

tar jag mina farhågor med en sjukvårdskunnig 

kollega som svarar, ”Är det inte det som är 

meningen?” 

* ”Vännerna från Place Blanche”.  

En klassisk fotobok av Christer Strömholm, som 

under 60-talet levde med och dokumenterade pro-

stituerade transpersoner i Paris. Utgavs 1983 av 

ETC. 

 

SVT har visat transförakt 
Av Liza Olsson 

 

På QX Debatt har man kunnat läsa ett inlägg 

av journalisten och genusvetaren Andy Candy 

som reagerat starkt på kommentarerna till 

Dana Internationals framträdande i andra semi-

finalen i Eurovision Song Contest 2011. 

 

Dana International är artistnamnet för den isra-

eliska sångerskan Sharon Cohen som är mest 

känd för att hon vann finalen 1998 och då tala-

de öppet om sin transsexualitet. 

De svenska kommentatorerna till det aktuella 

programinslaget var Edward af Sillén och Hè-

léne Benno som tyckte det var skojigt och un-

derhållande att skämta om artistens genitalier. 

 

http://www.montmartrenet.com/
http://www.montmartrenet.com/
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Edward af Sillén: Melodi nummer 12 ”Ding 

dong” och nu undrar kanske många om Dana 

själv har sin Ding dong kvar, men nej det har 

hon inte. 

Hélène Benno: Nej, men förra gången 98 då 

var den med. 

Följt av kommentatorernas fniss. 

 

Andy Candy skriver vidare: 

Ett lågt sexskämt kan tyckas men det är mycket 

mer än så. Varje år försöker runt 27 % av 

transpersoner mellan 16 och 29 år att ta sina 

liv (enligt statens folkhälsoinstitut). Många 

transpersoner lever i ständig rädsla för kränk-

ningar, våld och glåpord. Vi har i Sverige helt 

orimliga statliga krav på sterilisering av trans- 

sexuella för att få genomföra en könskorriger-

ing. 

Jag förstår att kommentatorerna har ett upp-

drag att vara roliga och skämta lite, men på 

vems bekostnad sker detta? Och vad händer 

när skämt om transpersoner sprids av SVT på 

bästa sändningstid? Man måste vara väldigt 

naiv för att inte se sambanden med statistiken 

ovan. 

 

Ordföranden för Transföreningen FPES har 

den 20 maj skrivit en protest till SVT’s VD 

Eva Hamilton för deras nedsättande attityd till 

en redan utsatt grupp som inte kan försvara sig.  

   

SVT borde skämmas! 
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Båstadsträffen på Hotell Riviera igen. Maj 2011 


