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O ktober 2011 
Nu när höstlöven börjat falla tänker jag mig 
tillbaka till sommarvärmen när min son hälsa-
de på här på Gotland och vi besökte den sydli-
gaste udden, Hoburgen. För visst var det väl en 
riktig sommar i år? Ja, jag undrar lite grann när 
Ankan, nere i Skåne, fortfarande sitter och 
väntar att den ska komma. Inte minst prickade 
vädergudarna in sol och värme både till Alme-
dalsveckan och Stockholm Pride. Det blev mitt 
femte deltagande i Pride-paraden, som jag förr 
bara drömde om att få vara med i. För min del 
hoppas jag att årets öppna Pride har kommit 
för att stanna, men det är väl tveksamt om man 
ser till de ekonomiska konsekvenserna för 
arrangörerna. 
Eftersom jag själv nu lever öppet som transve-
stit årets alla dagar, och inte har några problem 
med det, kan jag inte annat än att förorda öp-
penhet. Men än idag har jag själv aldrig upp-
märksammat någon annan transvestit ute (om 
jag undantar transträffar etc.), så vi är väl säll-
synta i vår Herres hage. Men mitt x kom hem 
en gång från en stockholmsresa och kunde 
berätta att hon sett en transvestit promenera i 
Vaxholm. Hon frågade mig om jag kunde be-
gripa varför han visade sig ute på det viset. Då 
var jag alldeles för feg att berätta att jag för-
stod alltför väl. 

Nu när jag nyss fyllt år och ser på presenterna 
kan jag konstatera att det är typiska saker som 
man ger till en kvinna. Gotlänningarna tycker 
visst det är kul med en transa, det märks. Beth 
och jag ler varmt åt att jag fick strumpbyxor av 
hennes sonhustrus pappa! 
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Ordföranden har ordet 
Av Tinahåkan Jönsson 
 

 
Tinahåkan    Foto: Elisabeth Ohlson Wallin 

 
Just när jag skriver detta känns det som det 
fortfarande finns lite värme kvar trots att alma-
nackan visar på höst. Våren och sommaren var 
ju fulla av aktiviteter för föreningen, vi rivstar-
tade med både HBTQ-festivalen i Göteborg 
där vi hade ett tält och några seminarier och 
Båstadsträffen som återbördades dit den enligt 
många hör hemma. På hotell Riviera är terras-
sen den naturliga samlingspunkten vid fint 
väder, som det ofta är under Båstadsträffarna 
och som vanligt vimlade den av pratglada del-
tagare hela helgen. FPES hade ett välbesökt 

hand
behöver fler sådana här diskussioner, i varje 
fall att döma av antalet deltagare och hur villi-
ga alla var att dela med sig av sina erfarenhe-
ter.  

FPES hade i år premiär med deltagande i Al-
medalsveckan, vi arrangerade tillsammans med 
RFSL och RFSL Ungdom ett seminarium om 

Ett seminarium med bl.a. Socialstyrelsens Ge-
neraldirektör i publiken, som deltog livligt i 
debatten. FPES i form av mig ordförande, 
framförde bl.a. vikten av att införa rikssjukvård 
inom TS-vården, för att höja standarden på 

vården och även kunskapen inom sjukvården i 
TS-frågor. 

Årets Stockholm Pride är som många av er 
förstått omdiskuterat eftersom Pride Park i år 
placerats i Kungsträdgården, dessutom var det 

det många som hade åsikter om, vem som har 
rätt låter jag vara osagt men faktum är att 
FPES sällan fått sådant fokus på våra frågor 
bland allmänheten som under årets Stockholm 
Pride. Vilket jag som ordförande tycker är 
mycket bra. En programpunkt som jag var 
särskilt stolt över var våra sagostunder i tältet i 

-Marie Jönsson age-
rade sagotant då författaren Annette Skålberg 
var sjuk. Andra tillfället var välbesökt med ca 
10 barn i varierande ålder, som andäktigt lyss-

alle i Klän-
 

Augusti slutade med att vi fick en ny avdelning 
i Båstadsträffen. Grattis och välkomna åter till 
FPES, det var ju FPES som en gång startade 
Båstadsträffarna. Vi i styrelsen tror att det kan 
bli till nytta för både FPES och Båstadsträffar-
na att vi arbetar med ett gemensamt mål och 
med samma förutsättningar i framtiden. 

Under sommaren har vi fokuserat på att utarbe-
ta ett styrdokument med riktlinjer för vårt arbe-
te och tydliga mål för verksamheten. Detta 
sista tycker jag och styrelsen är viktigt, så att 
våra medlemmar kan se vad vi ska arbeta med 
men även för att externt vara tydliga i våra 
mål. Vi räknar med att senast till vinterträffen 
kunna presentera ett färdigt förslag för med-
lemmarna. 

Detta för mig osökt in på vinterträffen, vilken 
är ett led i ökad medlemsnytta. FPES ska an-
ordna en vinterträff någonstans i mellansverige 
varje år, som vi hoppas ska bli uppskattad och 
även ligga rätt i tiden och geografiskt centralt 
och därmed lättillgängligt. Den första av dessa 
träffar kommer att inträffa helgen 11-13 no-
vember och ska arrangeras av vår Stockholms-
avdelning. Så pricka in denna helg i kalendern 
och håll utkik på hemsidan efter programmet, 
jag tror vi får ett både spännande och roligt 
program som tillfredställer olika smakriktning-
ar.   

Vi ses  

Tinahåkan 
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Två jubilarer   
Min och deras historia. 
Av Karl-Erik Irina Nilsen 
 

 
 
För fem år sedan kom jag i kontakt med en 
person, som på landstingets bekostnad fått 
implantat inopererade. Nej, inte bicepsimplan-
tat utan bröstimplantat. Personen bodde inte 
långt ifrån mig så jag besökte honom ett par 
gånger. Tittade, klämde och förvånades  På 
landstingets bekostnad utan att ha diagnosen 
transsexualism? Dessutom två operationer. 
Den senare för att öka storleken på implanta-
ten. 

Jag gör ett försök. Tar kontakt med vårt stolta 
universitetssjukhus psykavdelning och har ett 
antal trevliga samtal med sjuksköterska, över-
läkare och psykolog. Om transpersoner visste 
de inte mycket men de hade slagit upp diagno-
serna i tjocka boken innan jag kom. Jag uppfat-
tade att de var lättade när de kunde remittera 
mig till sina kollegor i Uppsala för utredning. 
(Inom Örebro landsting görs inga könsutred-
ningar utan tjänsten köps från Uppsala) 

Ett par resor till Uppsala. Är ganska ärlig. Har 
lite svårt att sitta och ljuga folk rakt upp i an-
siktet. Nej, jag avskyr inte min snopp. Jag har 
inte sedan barnsben identifierat mig som kvin-
na. Jag har inte försökt ta livet av mig o.s.v. 
Det blir ingen diagnos F64.0 men väl F64.9 
och återremittering till Örebro. 

Inbjuds till samtal med chefen för plastikkirur-
gen. Har återigen ett samtal med en trevlig 
överläkare. En gråhårig farbror i min egen 
ålder som berättar om verksamheten. Repara-

tion av brännskador och andra hemskheter. 
Biologiska kvinnor med komplex på grund av 
små bröst kan inte få hjälp hos honom. Inte jag 
heller. Föreslår privatklinik och påpekar att det 
bara är ett par bättre semesterresor som behö-
ver offras. Han känner slutligen på mina tuttar 
och säger att så där en 150 cc går att lägga in. 
Låt för allt i värden inte någon trycka in det 
dubbla, är hans råd. 

Avstå från ett par semesterresor? Bara 150 cc? 
Personen jag nämnde i inledningen hade fått 
400 cc inopererade på Karolinska i första ope-
rationen. Varför hålla på och krusa för lands-
tingssjukvården, när det ändå bara blir minitut-
tar?  

F em privata kliniker mailar jag och talar om 
vad jag vill. Två tackar nej. En utan motivering 
och en skriver att man inte kan göra önskat 
ingrepp på en man. Här skall göras leveran-
törsbedömningar. Med kopior på mina journal-
anteckningar inkluderande min diagnos besö-
ker jag de tre klinikerna och har ytterligare tre 
trevliga samtal med öl-are. Vid det här laget 
har jag börjat lära sig sjukhusslang. (En öl-are 
är inte en A-lagare utan en överläkare) De 
verkar inte vana vid att bli utsatta för leveran-
törsbedömning. Har lite svårt att svara på frå-

guidad runt i lokalerna. Jag berättar, att även 
om det är fråga om en investering på bara ca 
40 000 så lägger jag lika stor vikt vid val av 
klinik och kirurg som om det var fråga om ett 
nybilsköp. Verkade inte uppskatta att bli jäm-
förda med bilhandlare  Konstigt! Jag tyckte 
jag var måttfull i mina krav. Jag bad ju inte ens 
att få granska varken deras läkarlegitimationer 
eller betyg. Det borde jag naturligtvis ha gjort. 

Jag gör mitt klinikval på försommaren och på 
sensommaren 2010 kryper jag frivilligt upp på 
operationsbordet. Känner mig lite snuvad på 
det hela när jag vaknar upp på mitt rum och allt 
är klart. Det hade varit spännande att ha fått 
följa den 40 minuter långa operationen. Hur 
fick han in det 600 cc stora implantaten i det 
korta snittet? Blödde jag? O.s.v. Det spänner 
över bröstkorgen men ont gör det inte. Inget 
illamående. På den här kliniken får man ligga 
kvar över natten något man inte fick på de 
andra.  Äter kvällsmat med god aptit och tack-
ar inte nej när nattsköterskan frågor om jag vill 
ha glass till kvällskaffet. Har under kvällen 
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med henne ett halvtimmeslångt samtal om 
Iran, hennes hemland  Mycket trevligt! Be-
hövde aldrig hämta ut de smärtstillande piller 
jag fick för att ta dagarna efter operationen. 

Slutbesiktigas gör jag i april, utan anmärkning, 
sex månader efter operationen. 

F lera år tidigare borde jag ha gjort operatio-
nen flera år tidigare. Skönt att slippa dessa 
lösbröst och svetten bakom dem. En nackdel 
finns det faktiskt. Tränger man sig förbi i ett 
smalt utrymme kan brösten ta i och det gör lite 
ont i vårtorna. Det hände aldrig med lösbrös-
ten. Känseln i bröstvårtorna har snarare blivit 
bättre än s
där bomberna måste du leva som kvinna på 

hur det är att leva som Karl-Erik Irina. Klädd 
som typisk äldre man kan jag fortfarande vara 
utan att ögonen trillar ur folk av förvåning. Det 
är bara att undvika allt för tajta kläder på över-
kroppen.  
Blev också mera positivt inställd till privat 
sjukvård. De är mer omhändertagande. Har 
bättre lokaler. Det är lättare att få personlig 
kontakt med personalen.  Blir lite missnöjd 
med mig själv  Varför ställer jag högre krav 
på när jag betalar direkt än när jag betalar indi-
rekt via skatten för vård? 

F ira ettårsjubileum skall vi nu fira. Jubilarer-
na och jag. Jag firar också att jag är ensam man 
med inopererade implantat i Örebro, såvitt jag 
känner till. När det är dags för tvåårs firandet 
är det nog inte längre så. Två personer till är på 
gång. Operationen för den ena personen har 
blivit uppskjuten på grund av högt blodtryck. 
Det är farligt att vänta. Skall man ge sig i kast 
med sjukvården bör man vara frisk. 

 

Faktaruta 

Proforma Clinici Stockholm 
-Johan Gus-

tavsson  
Totalkotnad 37 000 SEK 
Implantat Siltex Round Gel High Profile, vo-
lym 600 cc 
Placering över bröstmuskel 

 
 
 

Ordförandeklubba  
Av Liza Olsson    Foto Beth Nelin 
 
Transgenderflaggan vajade i vinden när FPES 
ordförande Tinahåkan med fru Ann-Marie 
besökte Havdhem på Gotland i juli månad i 
samband med Almedalsveckan.  
 

 
 
Värdparet, Liza och Beth, passade på att 
donera en ordförandeklubba, snidad i ask med 
inlägg av gullregn- äkta gotländskt hantverk -, 
till föreningen. 
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Båstadsträffen in i FPES 
Text och foto: Jane Nylund 
 
Båstadsträffen är nu inte bara en egen förening 
utan även en avdelning inom FPES. Vi höstens 
Båstadsträff beslutade medlemsmötet att säga 
ja till styrelsens förslag i frågan, som var ett 
svar på en motion som Angelica Löwdin lade 
vid vårens Båstadsträff. Det innebär en åter-
gång till tidigare ordning när FPES stod bakom 
träffarna. 
I praktiken blir skillnaden ringa. Båstadsträf-
fens styrelse fortsätter med arrangemanget som 
tidigare. FPES medlemmar slipper dock betala 
den vanliga hundralapp som brukar tas ut vid 
varje träff för medlemskap i Båstadsträffen, det 
gör nu FPES.  
 
Tuffar på 
Förändringen innebär också att Båstadsträffen 
kan få en annan finansiell styrka. FPES skulle 
vid behov kunna bekosta vissa inslag i träffar-
na, under förutsättning att föreningen får stats-
bidrag framöver. I sitt korta tal efter mötet 
föreslog FPES ordförande Tinahåkan Jönsson 
att föreningen nu kan ansöka om pengar för att 
utveckla Båstadsträffen, och om vi får statsbi-
drag kanske föreningen också kan införa ett 
resebidrag till dem som inte har råd att komma 
till Båstad.  
I övrigt tuffar Båstadsträffen på och liksom 
tidigare är träffarna öppna även för dem som 
inte är FPES-medlemmar, liksom möjligheten 
att delta i styrelsearbetet. Det blir därmed inte 
några förändringar för transpersoner från 
Danmark och Norge. 
 

 
Engagerade i Båstadsträffen: Janine Lind, nyvald 
suppelant, Petra Bossom, revisor. Samt de omvalda 
styrelseledamöterna Monicka Svensson, Lena 
Eriksson, Terese Cederlöf, Jane C Sörensen och 
Tina Jörgensen. 
 

 
Vid medlemsmötet omvaldes Båstadsträffens 
styrelse: Terese Cederöf, Lena Eriksson, Jane 
C Sörensen, Tina Jörgensen och Monicka 
Svensson. Till styrelsen valdes också Janine 
Lind och Petra Bossom. Julia Inkerö valdes till 
hedersmedlem. 
 

 
Julia Inkerö valdes till hedersmedlem 
 
Roligt 
Till årets höstträff kom 70 personer. Det var 
färre än de 115 som deltog  i våras, men inte 
förvånande när träffen arrangeras i slutet av 
augusti, en kort tid efter semestrarna.  
Men roligt var det! De som kom tidigt i veckan 
kunde ägna sig åt utflykter, golf, boule, shop-
ping och vinprovning med Julia Inkerö. Spon-
sorer av High heel race var inbjudna på fest, 
och på en modshow visades kläder från Rutigt 
& Randigt.  
Det var också allsång med Eva Benner vid 
pianot. Som vanligt fanns Sabina med för att 
sälja smink och ge makeinstruktioner. Hon 
säljer även smink på sin webbshopp som man 
kan nå genom att klicka på Zabellas banner 
på www.fpes.se. Ny utställare var en kvinnlig 
perukmakare som inte bara sålde peruker utan 
även friserade dem. Det fanns också som van-
ligt en basar där deltagarna kunde sälja kläder, 
och Lena Eriksson hade smycken till försälj-
ning. 
 
Fantastisk mat 
Maten var denna gång en rejäl överraskning. 
En ny ung kock hade åstadkommit så njut-
ningsfyllda måltider att Angelica Löwdin kal-
lade upp honom på scenen för att uttrycka del-
tagarnas uppskattning! 
Discjockey på hotell Riviera var som vanligt 
Stephanie men på Pepes Bodega hette disc-
jockeyn Crissy, en ny medlem från Göteborg. 
Som vanligt kom flera nya deltagare till Bå-

http://www.fpes.se/
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stadsträffen och det inger förhoppningar om 
föreningens framtid.  
Det var kanske sista gången på Riviera. An-
nexet med hotellrummen ska rivas och ersättas 
med en ny byggnad. Det är dock möjligt att 
rivningen åter blir uppskjuten  först framåt jul 

lär ett besked komma. Blir det slut på träffarna 
på Riviera kommer de att flyttas till någon 
annan lokal i Båstad, lovar styrelsen. 
 
 

 
F å i H igh heel race 

 
Fyra vanliga kvinnor och fem transor sprang i Båstad High heel race: Av transorna blev Cassandra Love (23), 
etta, Jane C Sörensen (24), tvåa, och Pernille F eline (29), trea. Tröstpris fick Petra Bossom (21) och Marlene 
Nilsson (22).  
 
Denna gång vann Cassandra Love Båstadsträf-
fens High heel race, och det med god marginal 
till tvåan Jane C Sörensen. Trea kom Pernille 
Feline. Det var bara fem deltagare i transloppet 
och den tvåfaldiga vinnaren Jeanette Anders-
son lyse med sin frånvaro på grund av att lop-
pet krockade med hennes flygutbildning.  
I  loppet som var för tjejer deltog 4 personer, 
bland dem kommunalrådet Anette Åkesson 
som varit med tidigare år. Trots ett riktigt glå-
migt väder med regnskurar kom ganska myck-
et Båstadsbor och tittade på loppet. Som tur 
var regnade det inte under tävlingen. 
Överskottet av de insamlade sponsormedlen 
blev i år 2 500 kronor, som skänktes till Röda 
Korset som bistånd till svältande på Afrikas 

horn. 
 
Resultat Båstad H igh heel race 
 
Transloppet 
1:a plats Cassandra Love 
2:a plats Jane C Sörensen (DK) 
3:e plats Pernille Feline (DK) 
4:e plats Marlene Nilsson 
5:e plats Petra Bossom 
 
Tjejloppet 
1:a plats Madeleine Svensson 
2:a plats Josefine Larsson 
3:e plats Maja Widmark 
4:e plats Kommunalråd Anette Åkesson 
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TS-Spalten 
Av Lena Eriksson 
 

 

Hej  

Jag heter Lena Eriksson och är ledamot i FPES 
styrelse och är kontaktperson för TS-frågor.  

Det är ju inte så ofta det är något om TS här i 
Transinform. Men nu när föreningen har bräd-
dat sin verksamhet att innefatta alla transper-
soner så kommer jag framöver skriva om så-
dant som berör TS-personer och jag kommer 
att berättar hur min TS-utredning fortskrider.  
Om det blir ett nummer utan mitt inlägg så kan 
det bero på att jag mår mindre bra.  Det kan bli 
så när man påbörjar östrogenbehandlingen. Jag 
har levt helt öppet som TS i snart 3 år och jag 
bytte om för gott julen 2009.  

På Priden hade jag ett seminarium om att 
komma ut som TS. Mycket av det jag berättade 
och belyste var min uppväxt och mina stora 
vägskäl i livet men även hur det är att komma 
ut inför familj, vänner och jobb. En sak som 
jag upplevt väldigt starkt när jag kom ut inför 
vänner och arbetskamrater är att man får mas-
sor av frågor. Det är kanske inte så konstigt att 
man får mycket frågor från denna grupp män-
niskor. De trodde ju att de kände en ganska 
bra. Ofta börjar de med: Får jag ställa en lite 

 och de känner sig lite obe-
kväma. Jag brukar svara. Fråga vad du vill, 
jag vill att ni skall förstå mig så mycket som 
möjligt blir då oftast: Är du 
ho  Då svarar jag: Inte som man,  
jag är en bisexuell kvinna . Oftast tappar de då 

sina normala referensramar för vad man kan 
vara och då förklarar jag vad det innebär för 
mig. Att det ligger så djupt inom mig att jag är 
helt övertygad om att jag har levt i fel kön hela 
mitt liv och att, redan när jag var 5-6 år, så 
visste jag att jag ville vara en flicka.  Då får jag 
frågan, varför jag väntat så länge med att 
komma ut med detta. Då berättar jag om hur 
det blev som det blev. 

För mig var det en naturlig följd av händelser 
och vägsjäl i livet som sköt upp det. 1971 när 
jag var 17 år hade jag bestämt mig för att ta 
mitt liv eftersom jag inte passade in någonstans 
varken som man eller kvinna. Det som fick 
mig att ändra mig var att jag träffade en tjej 
som var min egen kvinnliga spegelbild. Hon 
var den tjejen som jag själv inte kunde bli och 
hon lyssnade på mig, även om jag ljög för hen-
ne, så ville hon vara nära mig. Det fick mig att 
vakna upp och se att det kanske skulle ordna 
sig på något vis. När jag var 18 så hade jag 
bestämt mig för att uppsöka någon klinik där 
de tog emot transsexuella. Jag hade läst i tid-
ningen att nu skulle man kunna byta kön i stäl-
let för att hamna på sinnessjukhus, om man var 
transsexuell. Men när det gick upp för mig att 
man inte skulle kunna få barn om man bytte 
kön så var det inget för mig eftersom jag ville 
ha många barn. Jag träffade min drömtjej igen 
och vi blev ett par. Under tiden 73  76 var det 
en del som trodde vi var tvillingar eftersom vi 
klädde oss alltid lika. 76 gifte vi oss och vi 
hade 4 barn innan jag var 30. Jag levde stän-
digt med mina tankar om jag valde rätt. Tiden 
gick och barnen växte och jag blev mer och 
mer inåtvänd och fokuserade all tid på jobbet 
och barnen för att slippa tänka på mig själv 
som bara blev jobbigare och jobbigare med 
åren. Min fru märkte det också. Hon ville att 
jag skulle bli mer manlig, men det var tvärt 
emot hur jag själv ville, så med tiden blev vårt 
äktenskap ohållbart. Hon kunde inte tänka sig 
att leva i ett lesbiskt förhållande så vi bestämde 
oss för att gå skilda vägar när barnen flyttat 
hemifrån. När vi berättade för barnen varför vi 
skulle skiljas så var det inget av barnen som 
tyckte det var särskilt konstigt. Min fru ville 
inte att jag sa att jag var TS, hon tyckte jag 
skulle säga att jag var transvestit för hon trodde 
att barnen mer skulle kunna acceptera det och 
att hon själv inte skulle bli ifrågasatt, så jag 
gick med på det, men det blev ju bara att jag 
fick förklara mig en gång till senare. 



 Transinform                                                                                       Nr 21 okt 2011 
 

9 

I kommande nummer av Transinform skall jag 
berätta mer om hur det vara att leva med min 

-utredning. 

Angående Lagförslag ändringen från Soci-
alstyrelsen: 

Som ni säkert vet så har FPES medverkat som 
remissinstans till Socialstyrelsens utredning 

lla och övriga 
personer med könsidentitetsst  

Socialstyrelsen överlämnade utredningen till 
Regeringskansliet den 30/5 2011  

I utredningen finns både förslag på hur TS 
vården bör se ut och en ändring i lagtexten för 
fastställande av könstillhörighet i vissa fall. 
Hela dokumentet kan läsas på  

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2011maj
/Documents/skrivelseutredning.pdf 

Kort sammanfattning: Ta bort steriliserings-
kravet, en enhetlig TS-vård i Sverige, Förenkla 
reglerna för byte av juridiskt kön och person-
nummer, Ändra eller ta bort kraven på vem 
som skall få hjälp. 

I förslaget till ändring i lagtexten för vem som 
ska få hjälp att byta juridiskt kön:  

än det som framgår av folkbokföringen och 
sedan avsevärd tid uppträder i enlighet här-
med samt måste antas även framledes leva i 
sådan könsroll kan efter egen ansökan få fast-

 

När utredningen presenterades för Regeringen 
före sommaruppehållet så var det bara Kd som 
var emot förändring i lagen, De vill behålla 
steriliseringstvånget. Om Kd håller fast i den 
inställningen kan inte regeringen komma med 
lagförslagsändringen utan att det blir problem i 
regeringen.  Nu överväger allianskolleger i 
socialutskottet att istället samarbeta med oppo-
sitionen och låta riksdagen lägga ett lagförslag. 
Så vi får se om det blir något om detta nu i 
höst. 

Ni får gärna ta kontakt med mig angående TS-
frågor och funderingar 
lena_leriksson@yahoo.se 

Höstmöte och 45-årsjubileum 
 
Den 12 november firar vi FPES 45-årsdag. 
Föreningen bildades den 17 november 1966 
(läs mer om det på www.fpes.se under Om 
FPES/Historik). Det firar vi genom ett höstmö-
te i Stockholm med seminarier, föredrag och 
jubileumsmiddag.  
 Vad vill du att vi tar upp på höstmötet? Maila 
ditt förslag till jane.nylund@live.se. 
 
Skriv redan nu in eventet i din agenda: Höst-
mötet hålls i RFSL:s lokaler på Sveavägen 59 
lördag den 12 november kl 11 18 och söndag 
den 13 november 12 16. Fri entré för med-
lemmar och gäster. Jubileumsmiddagen blir 
lördag kl 19 24 på restaurang Asia City på 
Sveavägen, mittemot RFSL. Inbjudan med 
anmälan till middagen kommer att tillkännages 
på www.fpes.se. 
 
Vi ses där! 
Jane Nylund 
 

 

 
 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2011maj/Documents/skrivelseutredning.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2011maj/Documents/skrivelseutredning.pdf
mailto:lena_leriksson@yahoo.se
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Maj-Briht Bergström Walan 

Jag heter Paula Gustafsson och arbetar med en dokumentärfilm om den nu 86-åriga sexologen Maj-
Briht Bergström Walan. Hon har forskat en del om transvestism och om jag minns rätt har hon också 
suttit i styrelsen vid något tillfälle för FPES. Nu söker jag folk som på något sätt har varit i kontakt 
med henne, eller kanske fått stöd av henne. Självklart skulle det vara möjligt att vara anonym.  

Hon har haft en mottagning på "Svenska Sexualforskningsinstitutet" där hon tagit emot patienter med 
olika frågeställningar runt sexualitet eller kärlek. (Flera transvestiter, om jag förstår det rätt, men hon 
har tystnadsplikt så hon säger ju inget uttalat om detta. Jag har själv gått där i många år). Det är ett 
mycket seriöst filmprojekt som produceras av Stina Gardell och regisseras av mig Paula Gustafsson. 
Tack snälla på förhand och hoppas det finns något sätt att nå ut till era medlemmar med en förfrågan 
om detta! 

Vänliga hälsningar 
Paula Gustafsson, Dokumentärfilmare 
Tel: 070-714 66 88 
 
___________________________________________________________________________  

             

               

         

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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Pride i Kungsan 
Av Hildur de Besche 
 

 
Transföreningen FPES i årets Prideparad                                                                                                Foto Gia 
 

I år var ju för första gången Prideområdet, 
Pride Park, helt öppet för alla och därför för-
stås utan dyra entréavgifter som tidigare år. 
FPES hade som vanligt ett tält, men lite mindre 
än förut, när man tittade upp såg man SE-
banken hus på andra sidan Kungsträdgårdsga-
tan. 
Vi hade många besökare, turister, intresserade 

som vi försökte ta om hand på bästa sätt. 
 
Kontakter med politiker/myndigheter/media: 

 -Överlämnande l
Linda Almqvist av Tinahåkan. 

 -Samtal med landstingspolitiker från Örebro 
angående transpersoners bemötande i vården. 

 -Nadja talar med nuvarande DO, Almur Mak-
hel. 

 -Tinahåkan pratar med  Lena Hallengren, ordf. 
i Socialutskottet om TS-frågor. 

 -SR intervjuar Christina Kieri. 

 -Tessan intervjuas av TV 4. 

 -Tinahåkan  talar med Beatrice Ask om pro-
blem för transpersoner. 

 -Linda E samtalar med Anna Steele-Karlström  
(fp) om transfrågor ,särskilt kravet på sterilise-
ring. 

Det har diskuterats en del efteråt om det var 
lyckat med en helt öppen Pride och det finns 
argument för och emot. Själv tycker jag att 
arrangemanget var rätt bra och i fas med den 
ökande öppenhet/tolerans som finns i samhäl-
let numera. 
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Om resan till det förlovade landet 
(där alla män bär kjol?) 
Av Johanna Staak                       Foto: Irma 

 
Johanna, tjejmilen 2011            

  
När Tjejmilen var avklarad (-2 minuter 
jämförd med ifjol) var det på måndagen 
därpå åter igen dags att bege sig till Stock-
holm och flyga till Skottland där vi, min 
fru Irma och vår gemensamma väninna 
Lena, skulle besöka några whisky destille-
rier och förstås smaka på det som produce-
rats. Jag var tänkt att vara chaufför efter-
som jag inte gillar whisky. 
 

 
 Lena och Johanna, Edinburghs slott 

 
 

Flyget gick med British Airways till Lon-
don och därifrån till Edinburgh. Vi hade 
bara bokat hotell för den första natten för 
att vara mera obundna framöver. Det visa-
de sig att vara klokt för att flygbolaget 
hann slarva bort Lenas bagage så vi satt 
fast i Edinburgh tills det dök upp slutligen. 
Edinburgh är en livfull vacker stad med 
osymmetrisk gatubild och mycket enkel-
riktad. Jag körde fel hur ofta som helst med 
vår hyrbil och dessutom kör man ju på fel 
sida där. 
 
Sedan åkte vi över Stirling till Perth där vi 
övernattade hos en f.d. krögare (mycket 
whiskykunnig!) med Bed & Breakfast. Vi 
hade tänkt komma till Aberdeen så små-
ningom men där pågick en stor offshore-
konferens och nordöst om linjen Dundee-
Inverness fanns det inga lediga sängar 
längre, om man bortse från några svindyra 
hotell. 
 

 
Lena och Johanna i Skottlands högstbelägna by 
Tomintoul 
 
Från Perth gick det alltså i nordvästlig rikt-
ning till Skottlands minsta destillery Edra-
dour i byn Pitlochry.  
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Efter guidning och provsmakning åkte jag 
med två glada damer genom fantastiskt 
landskap, med får på vägen och en och 
annan highlandcattle, till landets högstbe-
lägna by Tomintoul där vi övernattade ef-
ter en pubrunda. 
 

 
Glenfiddich Destillery 
 
Därifrån var det inte långt till Dufftown där 
Glenfiddich destilleriet finns. Det blev 
samma procedur där och sen åkte vi längs 
Moray Firth` kust till Inverness förbi Loch 
Ness (Nessi såg vi inte heller) till Oban, en 
pittoresk liten hamnstad vid västkusten 
med destillerier förstås. Där var B&B billi-
gast (20 £) men sängarna var helkassa, 
med ryggont som följd. 
 
Fredagskvällen tillbringade vi i Edinburgh 
igen. Där var det full fart i restauranger och 
pubar, musik och mängder av turister. Och 
på lördag lämnade vi bilen tillbaka, flög till 
Gatwick, bussade till Heathrow, flög till 
Arlanda och låg i sängen hemma kl 2.00. 
 

Sedd hela resan ur transperspektivet kan 
följande konstateras: 
Jag blev visiterad fyra gånger på flygplat-
serna, alltid av kvinnlig personal, mycket 
hövligt bemött och alltid tilltalad med 

det dessutom bodyscannern. Det var för-
stås korsetten som förorsakade det hela, 
men jag behövde aldrig ta av den. För öv-
rigt var allting normalt, inga som helst 
konstiga reaktioner. När jag presenterade 
mig som Johanna blev jag tilltalad som 
Johanna och britterna stirrar inte på folk. 
Med ett undantag: på kvällarna när folk 
flanerar och visar upp sig, då tittar man 
också på folk och då kan det låta som 

  eller 

 
 
Och så det där med män och kjolarna: det 
stämmer inte riktigt, jag såg två med kilt,  
spelandes säckpipa, framför en krog, tre 
som tjänstgjorde i slotten och bara en som 
bar den enbart som kjol. Däremot fanns det 
en hel del kvinnor som bar på den kvinnli-
ga modellen. En sådan köpte jag förresten 
själv. Mycket snyggt. 
 
Nya medlemmar önskas välkomna 
 

Nr   NAMN   ORT  

1200   ANNA  STRÖM   LULEÅ  

1201   SANNA  KOLBEL   TRELLEBORG  

1202   LENA  NIDROB   LUND  

1203   ZANDRA  LIND   KUNGÄLV  

1204   ASHLEY  AARON   FARSTA  

1205   CRISTER  ROMSON  LANDE   STOCKHOLM  
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Bok med ambition att förändra 
könsnormerna 
Text och bild Jane Nylund 
 

 
 
Inom ramen för Arvsfondsprojektet Transit har 
RFSL Stockholm gett ut en antologi skriven av 
personer som på olika sätt bryter mot samhäl-
lets normer kring kön. Boken heter "Det är vår 
tur nu! Att vara trans i en tvåkönsvärld" och 
innehåller 16 berättelser som beskriver hur det 
är att som transperson växa upp och leva i ett 
samhälle som osynliggör och diskriminerar 
dem som bryter mot tvåkönsnormen. 
 
Bakgrunden till projektet och antologin är det 
faktum att unga transpersoner mår sämre än 
den övriga befolkningen. Till stor del beroen-
de på bristfällig kunskap, dåligt bemötande, 
och uteblivet stöd i samtliga av de arenor som 
ungdomar vistas på; exempelvis i vården, på 
skolan, i hemmet och på fritiden. Det har de 
senaste åren tagits fram rapporter med alarme-
rande resultat som berör unga transpersoner 
hälsa (se bland annat FHI, Ungdomsstyrelsen, 
RFSL Ungdom). 
 
"Det är vår tur nu!" innehåller berättelser 
skrivna av personer som har egna erfarenheter 
av att inte passa in i samhällets normer kring 
kön. Till exempel kan det vara att man är 
transsexuell och vill korrigera sin kropp så att 
den bättre stämmer överrens med ens 
könsidentitet. Eller så identifierar man sig var-
ken som tjej eller kille och vill ha rätten till en 

egen könskategori. Eller så skiljer det sig från 
normen på något annat sätt. Berättelserna i 
boken vittnar om att kön är mer komplext än 
att kryssa i en ruta för antingen tjej eller kille. 
De kan vara till stöd för transpersoner som 
ännu inte "kommit ut". 
 
När man väl börjat läsa är det svårt att lägga 
ifrån sig boken. Berättelserna är fängslande 
och det är slående hur väl de ofta unga skriben-
terna uttrycker sig. Deras erfarenheter berör 
och manar till förändring av samhällets två-
könsnorm. Det gäller bland annat när 16-åriga 
Freddie beskriver sin komma ut-process: "Jag 
har lärt mig mycket, har lärt känna en massa 
trevlig queerfolk, börjat tänka på nya sätt, med 
nya perspektiv. ...//... Det är inte längre något 
jobbigt fel hos mig, utan det jobbiga är nu det 
heteronormativa samhället." 
Antologin kan läsas som en uppmaning till 
samhället att ta sitt ansvar och se att det finns 
personer som inte passar in i de normer som 
idag finns kring kön, och att det nu är dags att 
samhället anpassar sig istället för tvärtom. 
 
 Det är vår förhoppning att boken ska finnas 

på alla skolbibliotek och fritidsgårdar i hela 
Sverige så att transpersoner överallt ska ha en 
källa till information och identifikation. Sen 
ser vi gärna att den sprids i lärarrummen och 
vidare ut bland politiker och beslutsfattare, 
säger Jojo Stenberg på RFSL Stockholm, som 
varit projektledare för antologin. 
 

Jojo Stenberg, projektledare, presenterar antologin 
på RFSL Stockholm. 
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Ankdammen 
Av Annika / Simon 

 
 

Transinform Nr 21, okt 2011  ISSN 2000-5741 (nästa nr jan- feb 2012) 

Redaktör och ansvarig utgivare : Liza Olsson, Redaktionsråd: Hildur de Besche och Karl-Erik Irina Nilsen 

Upplaga: 200 ex. Tryck: Norrköpings Tryckeri               Papper: Multidesign 100 g/m2 
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