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Även denna gång tackar jag för inkommet 

material som gör denna tidning möjlig. Särskilt 

tackar jag Jane som, förutom många artiklar, 

gett oss en underbar omslagsbild. Vad jag för-

står så är det en GtP som sitter till vänster om 

Jane. En Groda-till-Prins alltså! 

 

Det slog mig att här sitter jag och skriver något 

som kan liknas vid Hänt från bygden. Ni som 

såg TV på slutet av 60-talet minns säkert insla-

get i Partaj när Jarl Borssén berättade historier 

om vad som hänt och man satt och väntade på 

poängen som aldrig kom. 

Häromdagen frågade den äldre av min sambos 

barnbarn, 5 år, ”Varför har inte Liza byxor?” 

Innan jag hann svara sa hans mamma ”Det är 

för att Liza har kjol.” Sedan blev det inte pratat 

mer om den saken. Men troligen kommer mer 

frågor dyka upp så småningom. 

 

För någon månad sedan var Beth och jag bjud-

na på fest i hembygdsgården i grannsocknen 

Silte. Det var barnbarnens morfar som fyllde 

50 år och som firade med god mat och dans till 

rockorkester från fastlandet. 

 

Jag minns särskilt när jag blev uppbjuden av en 

söt tjej till Pretty Women. Hon berättade se-

nare att här på södra Gotland ligger de 20 år 

efter fastlandet i HBT-frågor. ”Om någon här-

ifrån trakten kommer utsmygande som transa 

blir den dödad, socialt sett. Att du blir accepte-

rad beror på den självklarhet du tar plats .” 

 

Hon frågade om jag ville ha en lössvans av 

henne. Hon använde den ändå inte efter att hon 

börjat färga håret. Såklart, jag ville! 
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Ordföranden har ordet 
Av Tinahåkan Jönsson 

 

 
Tinahåkan                 Foto: Elisabeth Ohlson Wallin 

 
Jag hade tänkt mig att i detta nummer av Tran-

sinform beskriva vad som har hänt under före-

gående år. Det upplägget måste jag revidera, 

eftersom det hänt så mycket under januari må-

nad som jag anser måste lyftas fram. 

Vi fick besked från Ungdomsstyrelsen på vårt 

anslag för 2012, vilket blev 543 279 kr. När vi 

i styrelsen spekulerade kring vad vi skulle 

tänkas kunna få i bidrag, pratade vi om att vi 

som mest skulle få 230 000 kr. Så det bidrag vi 

har fått ligger långt över vad vi har räknat med 

eller trott oss kunna få. I det läge som vi nu 

befinner oss måste vi agera klokt och trots att 

vi har mycket pengar, ändå använda oss av 

dessa på ett sätt där de gör mest nytta. Annars 

kommer staten att ta bort denna möjlighet för 

hbtq-organisationer att finansiera verksamhe-

ten. Det är jag övertygad om. Det kan tyckas 

som en paradox, men just nu när vi fått så här 

mycket pengar ställer detta större krav på hur 

vi hanterar och använder våra pengar. 

Statsbidraget till hbtq-organisationer från Ung-

domsstyrelsen, var från början ett specialinrät-

tat bidrag till RFSL, men numera är det fler 

och fler organisationer som uppfyller kraven 

för det. För 2011 fick t.ex. hbt-sossarna ca 

800 000 kr och för 2012 har också öppna mo-

derater fått av detta bidrag. Vilket jag kan ha 

synpunkter på. 

Nu måste vi höja profilen och alla krafter som 

kan bidra kommer att behövas. Att ta steget 

från en förening, vilken drivs enbart av ideell 

kraft, till en med mer professionell framtoning 

är en utmaning, som jag både sett fram emot 

och bävat lite för, men nu är vi här och till-

sammans ska vi ro båten i hamn! 

Det är många områden vi behöver förstärka, 

som ökad synlighet, medlemsvård och värv-

ning av nya medlemmar, påverkansarbetet och 

lokalavdelningarna för att nämna några. Det 

gäller att vi lär oss ta vara på medlemmarnas 

samlade kompetens och initiativkraft, här kan 

alla delta, inte minst genom att dela med sig av 

sina erfarenheter. Välkommen med dina för-

slag och goda idéer. Maila till info@fpes.se 

eller direkt till mig  

tinaadolfsson@hotmail.com  

 

Hemsidan är vår viktigaste kanal, både till 

medlemmar men även ut mot media och poten-

tiella medlemmar. Men jag tror vi måste vara 

synliga på fler sätt, nu när informationssprid-

ning blivit så tillgängligt. De olika kanalerna 

når man snabbt och tempot är uppdrivet, men 

just snabbheten gör det också svårare. 

Tiden efter Kristdemokraternas utspel om 

tvångssteriliseringarna, har varit hektisk. Detta 

utspel kom också samma dag som vi fick be-

sked om vårt bidrag från Ungdomsstyrelsen. 

Samtidigt som det kom olika besked om 

tvångssteriliseringarna från olika partier hela 

tiden, exploderade debattinlägg, protestlistor 

och andra manifestationer i en mängd som 

gjorde det mycket svårt att hänga med. Speci-

ellt som vi i styrelsen, tillsammans med bl.a. 

RFSL och KIM i en hast skulle organisera en 

demonstration utanför riksdagen och samtidigt 

skriva debattartiklar för att uttrycka vår ilska 

mot detta cyniska sätt att kohandla med 

mänskliga rättigheter. Att då försöka hålla sig 

uppdaterad om händelseutvecklingen, vem 

som sade och skrev vad, var sannerligen inte 

lätt. Det som blev bra, tycker jag är att vi var 

medarrangörer i demonstrationen utanför riks-

dagen där Linda E som vanligt formulerade sig 

ypperligt och att vi fick in en debattartikel om 

tvångssteriliseringarna på Newsmill och i Gö-

teborgsposten. 

  

mailto:tinaadolfsson@hotmail.com
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Påverka i närområdet! 
Av Karl-Erik Irina Nilsen 

 

Många sätt finns för att påverka. Jag tycks ha 

lyckats göra en läkare och kanske också sjuk-

husledningens för Universitet Örebro medvet-

na om en transpersonsfråga. 

I tidigare nummer av Transinform har jag skri-

vit om mina hormonköp i Frankrike. Trots att 

det är en trevlig aktivitet tog jag kontakt med 

den lokala sjukvården för att få behandling 

under sakkunnig ledning. Självmedicinering 

med receptbelagda läkemedel tycker jag egent-

ligen inte att man skall hålla på med helt på 

egen hand. Hamnade slutligen hos en läkare 

som sysslar med hormonrelaterade problem på 

medicinavdelningen här i Örebro. Någon en-

dokrinologisk avdelning har inte detta stolta 

Universitetssjukhus. Visst är det trevligt, att 

upplevas som ett unikt och svårt fall, men jag 

börjar bli lite trött på villrådiga representanter 

för svensk sjukvård. Jag gläder mig åt att jag 

bidragit till att vidareutbilda en läkare och ge 

en sjukhusledning ett problem att ta ställning 

till. Se avskriften nedan av läkarens senaste 

brev till mig.  

13/12 2011 

Bäste Karl-Erik Irina Nilsen! 

Tack för ditt brevsvar daterat den 26 oktober. 

Jag har själv försökt sätta mig in i detta lite 

mer och efter rekommendation från endokrino-

log Degerblad i Stockholm har jag beställt 

Socialstyrelsens utredning med titel ”Trans-

sexuella och övriga personer med könsidenti-

tetsstörningar”. Av denna framgår att vissa 

landsting erbjuder den behandling du önskar 

men att nationella riktlinjer saknas. 

Vetenskap och beprövad erfarenhet av denna 

behandling saknas även om enstaka rapporter 

säger att riskerna inte är särskilt stora. Främs-

ta risken med östrogenbehandling finns hos 

personer över 50 år. Även om du vid besök hos 

dr Arver eller Denje i Stockholm skulle få be-

sked att östrogen kan förskrivas blir det slutli-

gen upp till ditt hemlandsting att stå för sådan 

förskrivning. 

Mot bakgrund av ovanstående väljer jag att 

inte skriva remiss till Karolinska Sjukhuset, 

dels att inte förskriva östrogen till dig men jag 

är också tacksam att du uppmärksammat oss 

på frågeställningen och jag har tagit kontakt 

med vår sjukhusledning i frågan för riktlinjer. 

Med vänlig hälsning 

Eva Rask 

Leg läkare 

Påverka kan vi göra på många olika sätt, en-

skilt, i grupp, lokalt, nationellt och på många 

andra sätt. Min uppmaning till er läsare blir att 

”Gräv där ni står”. Gör vad du kan på din 

hemort för att påverka dina lokala politiker och 

beslutsfattare samt synas ute i offentligheten. 

Det är bara bra om du ”inte passerar”, för gör 

du det har ju den som ser dig bara sett en tradi-

tionell kvinna/man och inte en transperson.  

Att ytterligare en person får lite mer insikt i 

transfrågorna, är en framgång. Att ytterligare 

en person sett och träffat en transperson är, en 

framgång. 
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Tessan på nya äventyr 

Av Terese Cederlöf 

 

I oktober 2011 fick jag ett mail från SVT 

Umeå. Man undrade om jag var intresserad av 

att vara med i Go’Kväll och vara den gäst som 

man gör om under kvällen. Jag sa förstås att 

det var jag. Det blev ett antal samtal med re-

daktören för programmet, med de två stylister 

som skulle ha hand om mig. Som jag förstår så 

hade man studerat min hemsida ganska ordent-

ligt innan man till slut bestämde sig för att jag 

skulle vara med. När det gäller TV så är inget 

klart förrän det är klart, så även om man blir 

tillfrågad, så är det ju inte säkert att man får 

vara med.  

Men till slut kom det som jag väntade på: 

Du har blivit utvald att vara med i vår pro-

grampunkt Gör Om Mig den 10 nov –  

Grattis!  

Äventyret började när jag gick upp kl 6 på 

morgonen, var uppe i god tid tyckte jag, ville 

ju inte missa planet, tog fram lite kläder och 

började göra mig i ordning. Då ringde telefo-

nen, det var Maria en av stylisterna, och hon 

undrade om jag kunde komma lite tidigare för 

hon hade så mycket bagage och behövde lite 

hjälp och så rök de där med gott om tid.  Så bar 

det iväg till Bromma flygplats och möte med 

Maria, vi fann varandra ganska snabbt och 

hamnade i ett intensivt samtal som gjorde att vi 

nästan missade planet.  

Så bar det iväg till Umeå, Maria och jag hade 

hur mycket som helst att prata om så resan 

bara flög iväg. Väl uppe i Umeå blev vi mötta 

på flygplatsen av en chaufför som skulle ta oss 

till SVT, och det blev full fart på en gång, både 

med att filma, ta stillbilder och prova kläder,  

Maria hade tre jätteväskor med kläder och skor 

som hon lånat i olika affärer och som hon 

trodde skulle passa mig. 

 

Före: 

 

Det blev en hel del att prova innan man till slut 

valde ut tre set av kläder varav man till slut 

skulle välja ett som jag skulle ha i finalen. Min 

andra stylist för kvällen, Åsa, hade med sig ett 

dussin peruker som vi provade och till slut 

valde man en av dem. Vi lyckades klämma in 

en lunch också innan det var dags för smink 

och det blev faktiskt lite tidsbrist för vi skulle 

ju hinna med en repetition också.  När det var 

över blev det lite rast innan det var dags för 

kvällens direktsändning och det var helt fantas-

tiskt roligt, alla var så himla proffsiga och jag 

älskade kommentaren ”äntligen någon som kan 

gå snyggt i höga klackar”, och vad snygg jag 

blev, hade ju inte kunnat se mig själv hur jag 

såg ut under dagen så när jag till slut fick se 

mig i spegeln blev jag alldeles stum, det blev 

bara så himla bra! När sändningen var slut var 

det snabba ryck, för flyget hem till Stockholm 

skulle gå om 45 min, så det blev ett snabbt 

avsked och iväg bar det, och även denna gång 

var Maria och jag de sista att gå ombord.  Och 

gissa om vi hade mycket att pladdra om på väg 

till Bromma. 

Man kanske tror att det är lite glitter och gla-

mour att vara med i TV, lite glamour är det, jag 

hade egen loge med mitt namn på, men annars 

är det är mest stress och slit vare sig man åker 

till Argentina och medverkar i en gameshow, 

blir omgjord i Umeå eller spelar fnask på Kata-

rina norra kyrkogata. Men det finns en poäng, 

man lär sig oerhört mycket, man får ju en in-

blick i något som man vanligtvis inte ägnar sig 

åt. Man får träffa en massa fantastiska männi-

skor jo visst en och annan kändis om man nu 

tycker det är kul, men det bästa är att man lär 

sig en massa om sig själv och släpper man bara 

lite på sina hämningar kan man få vara med 

om många spännande äventyr. 

 

Kram Terese 

 

 

Efter: 
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TS-Spalten 
Av Lena Eriksson 

 
 

Hej!  

Då var det dags igen för TS-Snack. Som jag 

nämnde i förra numret så skall TS-Spalten 

handla om min utredning, hur det går med 

lagförslaget och annat ni vill veta mer om. Jag 

har sedan förra numret fått en del brev med 

frågor och det uppskattar jag. Ni som går och 

funderar både på det ena och det andra angå-

ende Transsexualism tveka inte. Skriv en rad 

till mig. 

Tar jag upp något här i Transinform så blir det 

helt anonymt.  

 

Nu skall jag berätta hur det var att leva med att 

vara transsexuell men hela tiden försöka passa 

in som en helt vanlig heterosexuell kille och 

senare småbarnspappa.  

Som ni läste redan i förra numret om hur jag 

kände att jag inte passade in som kille i skolan 

och att jag nästen bara hade tjejkompisar. Så ni 

kan säkert föreställa er hur det kändes för mig 

när det kom dithän att jag och min tjej skulle 

ha sex första gången. Jag var då 17 år och var 

helt på det klara över att jag var en tjej född i 

fel kropp och att jag fantiserat om att jag som 

tjej hade sex med en annan tjej. Då skulle jag 

ju prestera något som kille och det kändes 

mycket pinsamt och jobbigt. Så länge vi hade 

kläderna på så gick det an och jag blev kåt. 

Men när kläderna åkte av och jag blev medve-

ten om min kropp och då fungerade inget läng-

re. Det kändes bara fel. Hon var ju den jag 

själv ville vara, en helt vanlig tjej! Men hon 

var nog inte riktigt vanlig eftersom hon lyssna-

de på mig när jag försökte förklara att jag inte 

var som andra killar. Vi grät och kramades 

men något riktigt samlag blev det inte då. 

 

Men det blev min vändpunkt i livet och jag 

slutade med mina självmordstankar. Jag funde-

rade då på att jag måste söka hjälp för att få bli 

den tjejen jag är. Men mina tankar på att jag 

aldrig skulle kunna få egna barn om jag fick 

byta kön gjorde att jag inte tog det steget. Efter 

ett år så träffade jag samma tjej igen, hon hade 

ju faktiskt räddat mig från att ta mitt liv. När vi 

blev tillsammans så blev vi så himla nära var-

andra att man nästan kunde tycka att vi var 

som en person. Vi blev mycket kära i varandra 

men jag såg mig själv som tjej hela tiden fastän 

jag försökte vara kille. 

 

Ni undrar förstås hur det gick med sexet. Jo jag 

kom på att var jag onykter så fungerade det. 

När jag var nykter, och hon ville, så hittade jag 

alltid på en ursäkt för att slippa. När vi några år 

senare gift oss så hade jag lärt mig att leva med 

denna konstiga förhållning och när vi fick våra 

första barn så hade jag nästan släppt min öns-

kan helt och hållet. Det vara bara när barnen 

skulle ammas som jag grät av saknad att jag 

inte kunde. Min fru trodde jag enbart grät av 

lycka. Visst var jag lycklig, men känslorna var 

jobbiga och slitsamma. 

 

Med tiden så blev mina tankar bara jobbigare 

och jobbigare. Jag flydde inom mig med att 

jobba och studera och försöka låta bli att tänka 

på mig själv. Jag började göra karriär på jobbet 

och blev expert inom flera områden. För att få 

lite känsla och stilla min förtvivlan så började 

jag använda tjejkläder igen. Min fru fann sig i 

det så länge jag inte använde bh, kjolar och 

klänningar. Så det hade jag bara när jag var 

ensam hemma eller bortrest. När jag satte på 

mig kläderna så kände jag en värme och styrka 

sprida sig och jag kunde slappna av och känna 

mig trygg. Jag märkte det, att hade jag bara på 

mig några trosor och strumpbyxor under jean-

sen, så kände jag mig bättre till mods och var 

mer öppen och social. 
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När jag var i badrummet för att duscha eller 

bada så hängde jag alltid en handduk över den 

stora spegeln så att jag slapp se min kropp. När 

jag gick upp från badkaret en gång, när jag var 

riktigt trött och handduken trillade av spegeln, 

då såg jag i ögonvrån min egen spegelbild och 

det var en snygg tjej. Det var som en chock för 

mig, men när jag tittade i spegeln igen så var 

illusionen borta. Men jag sjönk ner på bad-

rumsgolvet och grät hejdlöst i nästen en timme. 

 

Efter det så bestämde jag mig för att göra allt 

för att få bli den kvinnan jag är till vilket pris 

som helst. Men det tog 10 år till innan jag vå-

gade ta nästa steg fullt ut. Nu har det snart gått 

18 år sedan den dagen. Man kan ju säga att jag 

inte haft bråttom att komma dit jag är i dag. 

Det som bromsat det hela har varit rädsla för 

att förlora allt, familj, barn jobb och vänner. 

Rädsla för att alla skall vända mig ryggen och 

skratta åt mig.  

I kommande nummer berättar jag om hur 

komma ut processen i offentligheten gick till. 

 

Nu lite om min könsutredning: 

För att få påbörja en könsutredning behöver 

man en remiss från behörig psykiatriker. 

Eftersom jag bor i Skåne så tillhör jag Skånes 

landsting. Till sexologmottagningen i Lund 

måste remissen komma från Landstingets psy-

kiatriska öppenvård. Jag har gått hos sexologp-

sykologen i Helsingborg (Psykologbyrån sedan 

2006). Psykologen hade tidigare jobbat med 

könsutredningar, så jag tyckte det var naturligt 

att han skrev remissen till Könsutredningen i 

Lund. Men det godkändes inte så jag fick utlå-

tandet med mig från psykologen och uppsökte 

primärvården i Ängelholm. Psykologen där 

tackade mig för all information han fick av mig 

angående vad som gäller för TS och hur en 

könsutredning går till. 

 

Det är ju lite skrämmande att den som har rätt 

att skriva remiss till könsutredningen är helt 

ovetande om vad som gäller för TS-utredning 

och TS-vård. Han bara styrkte det som min 

tidigare psykolog redan hade skrivit i remissen, 

så att den blev registrerad på rätt sätt på Lunds 

sexologiska mottagning. Efter 3 månader fick 

jag äntligen komma till Psykiatrikerna i Lund. 

Jag fick börja berätta om mitt liv och varför jag 

inte sökt tidigare. Därefter planerades den för-

sta psykologiska undersökningen in för att 

fastställa att jag inte lider av någon annan psy-

kisk åkomma. 

Under 4 månader gjorde jag både intelligens-

test och en massa tester som visar på den psy-

kologiska hälsan. Bland dessa så skulle man 

titta på en bild blixtsnabbt och kunna berätta 

vad man ser. Det kunde ju vara lite konstigt att 

gör den testen. Men det hela gick ut på att man 

skulle kunna känna empati och kunna beskriva 

en känsla som bilden förmedlade. Samtidigt 

med de psykologiska testerna så var det besök 

hos en kurator som skulle kartlägga mitt socia-

la nätverk och familjeförhållande.  

 

Det kan ju också kännas lite märkligt att ge-

nomgå även den. Särskilt eftersom man skulle 

gå igenom hela livet sedan före skoltiden och 

fram till nu både vad gäller vänner, kärleksför-

hållande och sexdebut. När hela den första 

delen med psykolog och kurator var över så 

skulle utredarna ställa diagnosen. Jag frågade 

om de hittade fler bokstavs diagnoser. Men de 

hade inte kunnat konstatera något annat än TS 

och där med kunde TS-vården påbörjas.  

 

Först var det remiss till endokrinologen (läkare 

med specialkompetens på hormoner) Det blev 

en hel massa blodprov och analyser för att 

säkerställa min medicinska status innan hor-

monbehandlingen kan starta. Jag räknade till 

33 olika analyser. 

Allt var nästan bra, förutom misstankar om 

benskörhet, högt kolesterol och blodtryck. Jag 

har nu börjat med blodtryckssänkande medicin. 

Och snart skall jag på bentäthets undersökning. 

Sedan så är nog allt klart för att påbörja hor-

monbehandlingen. 

  

Jag har även börjat gå hos Logopeden en gång 

i veckan för att utveckla min röst och mitt tal 

så att det blir mer feminint. Men även en läkare 

skall undersöka mina stämband för att se om 

det behövs operation av stämbanden och strup-

huvud. Det är väldigt få som behöver opereras 

så det är inte alls säkert att det blir aktuellt för 

mig. 

 

Angående Lagförslagändringen från Social-

styrelsen 

I förra numret skrev jag att det finns förhopp-

ningar om att lagen blir ändrad under hösten. 

Men så är inte fallet. KD fortsätter att slingra 

sig och har nu även fått med sig övriga partier i 

regeringen att frågan måste utredas ytterligare. 

Onsdagen den 18/1 genomfördes en demon-

stration mot tvångssteriliseringarna. Demon-

strationen var inför första riksdagsdebatten 
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2012 och en protest mot regeringen som låter 

lilla KD få styra i frågan. Se mer i separat arti-

kel på sidan 22.  

 

Fortsättning följer i nästa nummer av Transin-

form. 

 

Bok tips: Kroppslinjer av Signe Bremer (dok-

torand och forskare vid Göteborgs universitet).  

Det är en rykande färsk bok baserad på Signes 

disputation för filosofie doktorsexamen vid 

Humanistiska fakulteten, Institutionen för kul-

turvetenskaper. 

Boken handlar om arbetet med avhandlingen 

Kroppslinjer – Kön, transsexualism och kropp 

i berättelser om könskorrigering sedan 2007. 

Den bygger dels på djupintervjuer med perso-

ner (transsexuella i åldern 20 – 50 har inter-

vjuats, 8 som anser sig vara kvinnor, 10 som 

män och en som varken eller) under könsut-

redning men också på till exempel analyser av 

självbiografiska bloggar. I intervjuerna berät-

tar hon att fokus har varit könsutredningarna 

och upplevelsen av hur väntan under utred-

ningen har påverkar vardagen. Den som vill 

ändra juridisk könsidentitet i dag får genomgå 

en minst två år lång psykiatrisk könsutredning.  

Boken är utgiven av Makadam Förlag: ISBN 

978-91-7061-099-8 och kan köpas på LIBRIS 

och Bokus. 

 

Ni får gärna ta kontakt med mig angående TS-

frågor och funderingar 

lena_leriksson@yahoo.se 

 

 
 

Det är inte lätt att hitta 

PERUKSTOCK (till rätt pris). 

 

Men om du lägger 60 kr i kuvert 

med Din adress, så kommer ett sta-

digt (höjd 34 cm) perukställ som 

”brev på posten” (2 för 120 kr). 

 

FORM: 2 omegaformade bågar med 

horisontell ring längst upp. 

 

Skicka kuvertet till  

Elenor Betina, c/o Carr,  

Karlavägen 11,  

691 41 Karlskoga 

 

 

En mycket trogen medlem 
Av Liza Olsson 

 

 
Monica 1968 Foto: Anette Hall 

 

I slutet av oktober kom det ett brev till redak-

tionen från Monica Berg, medlem nr 136. Hon 

blev medlem i föreningen redan 1968 (!) och 

har alltså varit med nästan hela tiden förening-

en funnits. Nu kanske ni tror att Monica har 

nått en ansenlig ålder men hon är bara av års-

modell 1945.  

 

Själv hade jag just börjat plugga på högskolan 

1968, året som är känt för kårhusockupationen 

i Stockholm. Olof Palme var utbildningsminis-

ter och kriget i Vietnam pågick. Jag visste inte 

ens att det fanns en förening för transvestiter i 

Sverige. Mina drömmar var mycket vaga på 

den tiden, därför är jag mycket imponerad av 

Monica som var så medveten om sin läggning 

redan i så unga år. 

 

Monica sänder en hälsning att hon mår bra 

men att hustrun varit sjuk en tid. Hon skriver 

att hon fungerar så att, för att vara Monica, 

måste hon vara det fullt ut med kläder, peruk 

och smink. Sådana tillfällen har varit få den 

sista tiden men hon har hoppet att det ska bli 

bättre. 

 

En dröm hon har är att, tillsammans med hust-

run, resa till en Båstadsträff någon gång i fram-

tiden. 

 

Vi ger dig en kram, Monica, och hoppas få 

träffa dig vid tillfälle! Din betraktelse från 

1984 publicerar vi nu igen på nästa sida. 
 

 

 

 

mailto:lena_leriksson@yahoo.se
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En betraktelse 

Publicerad i Feminform nr 95, maj 1984 

Text Monica Berg. Avskrivet av Rut Bånnsgård. 

 

Innan året 1968, då jag kom till Stockholm, så 

hade jag förstått att det var något med mitt 

intresse att klä mig i kvinnokläder.  

Då såg jag en annons om FPE-NE och fick ett 

mycket trevligt svar av Anette Hall och efter 

ytterligare en tids brevskrivande, så kom jag 

underfund med om att FPE-NE var precis den 

rätta föreningen för mig och att jag var en rent 

heterosexuell transvestit.  

Jag inhandlade sedan kläder efter hand, så att 

jag fick en komplett garderob och träffade 

Anette vid en FPE-träff i en sommarstuga sö-

der om Stockholm, sedan jag fått komma och 

träffa en flicka vid namn Birgitta, som var 

medlem i föreningen. Det var en underbar träff 

och jag kände genast en underbar gemenskap 

med mina vänner i FPE.  

Efter något år i Stockholm, så fick jag en egen 

lägenhet och i och med det, så tog jag mod till 

mig och började att i mycket liten skala gå ut 

och promenera och var bland annat på bio samt 

handlade i kiosk och blev behandlad helt som 

en kvinna bland andra. Jag kom underfund om 

en sak och det var att ej överdriva klädsel, 

make up och gester, så gick det bra.  

Sedan fick Monica "ligga i malpåse" på grund 

av utlandsarbete m.m. en tid och jag fick en 

större lägenhet i ett annat område i Stockholm. 

Där upplevde jag en ny vår som Monica och 

promenerade mycket i förortens omgivningar, 

handlade i kiosk och åkte buss, hela tiden be-

handlad, som vilken annan kvinna som helst 

bland andra kvinnor.  

Min insikt om att ej överdriva make up, gester 

och klädsel hade jag god nytta av.  

Efter detta träffade jag min hustru, vi gifte oss 

och fick barn. Detta var 1977. Jag har ej ännu 

talat om för henne om Monica, men har det 

sista året kommit till insikt om att förr eller 

senare måste det ske. Vi lever i ett harmoniskt 

äktenskap och jag är nöjd med de få gånger jag 

kan byta om till Monica.  

På grund av mina boendeförhållanden, mitt 

jobb, samt att min hustru ej ännu känner till 

Monica, så kan jag ej byta om till Monica allt-

för ofta. Jag tycker dock att Feminform är ett 

fint forum för oss, som ej är så aktiva i före-

ningen. Jag har även fått en del brevvänner i 

föreningen, som jag är glad för att ha.  

På grund av mina förhållanden med bostad 

m.m., så trivs jag bäst med att byta om under 

vintern till Monica. De gånger det sker, så ger 

det mig ett välbefinnande och en avkoppling, 

från mitt många gånger stressiga arbete.  

Jag trivs bäst i kjol och blus, långa vinterstöv-

lar och en trevlig kappa, en moderat make up 

och en trevlig peruk på huvudet. En strikt kläd-

sel i alldagliga färger, gärna svart kjol och vit 

blus och en trensch-kappa i beige färg.  

Jag har även handlat i Stockholms City och 

kan ge tips på en del affärer, där vi är välkom-

na.  

Köpa kläder i en affär för damkläder, där man 

är accepterad som FPE-medlem och dessutom 

får prova sig fram och bli behandlad som en 

vanlig alldaglig kvinna känns väldigt trevligt 

och befriande lyckligt.  

Annars har man ju även köpt på postorder, 

vilket är vanligast, antar jag.  

Jag har även prövat på att köpa åt min hustru 

och det verkar vara accepterat i affärerna, bara 

man vet storleken. Jag hoppas att jag snart 

berättar för min hustru om Monica. Jag har 

beslutat att det ska ske, men jag vill bestämma 

tidpunkten själv. Skynda långsamt, som man 

säger. Jag tror det är bäst.  

Det blir ju även bättre för garderobens skull 

om Monica blir helt accepterad för mig och 

min hustru. Jag för det på tal ibland invävt i 

annat alldagligt resonemang.  

Ett exempel var när Tootsie hade premiär. Min 

hustru älskade den filmen och har ibland sagt, 

då vi talat om maskerader bl.a., att jag väl kun-

de klä mig som tjej. Jag har även sysslat lite 

med amatörteater och min hustru har även då 

frågat om det inte är dags för dragshow snart 

för mig, sagt på ett mycket vänligt och humo-

ristiskt sätt.  

Ja, jag hoppas snart tiden är mogen för att be-

rätta om Monica, men jag skyndar långsamt för 

att ej skada vårt harmoniska äktenskap.  
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Pilgrimsvandring Madrid till Santiago de Compostela 
Text, foto och layout Cilla Winblad 

Efter att tidigare ha arbetat i Spanien under 3 år, så har något som detta varit en dröm för mig. När jag 

sen kom ut för 4 år sen och nu fortfarande har kvar en del svårigheter med min kära, så beslöt jag mig 

för att genomföra denna 75 mils vandring. Jag har bara tagit med vissa dagar av min långa berättelse, 

samt en del av de personliga funderingar jag hade. För att få rätt känsla använder jag camino= vand-

ringsleden och albergue= vandrarhem, båda spanska ord. 

Onsdag 31 aug 
Start från Madrid centrum kl 8.15 som Conny. Vandrade norrut och nådde huset där jag bodde på 60-

talet. Nya dörrvakten tog ett foto på mig, så det blev start från ”hemmet”, så som pilgrimer gjorde förr.  

Gick igenom förorten Fuencarral, och där i en park blev det byte till Cilla, med kjol. Strax efter gick 

vägen rätt igenom en stor gatumarknad, och jag hade kjol, örhängen och rosa topp, oj, oj! Tog mod till 

mig och det gick riktigt bra.  

Torsdag 1 sep 
Vaknade kl 7.30, åt frukost och började sedan vandringen lite 

mjukt, och det kändes bra. Rätt som det var gick det massa kor på 

vägen framför mig. Detta hände flera gånger, så man blev van att 

kryssa mellan djuren. Dagens mål var Cercedilla. På grund av 

gym-kurser kom jag inte in förrän kl 21.30 i kommunens sport-

centrum, där jag skulle sova. Därför hade jag gott om tid att vand-

ra runt i byn, ta en öl, äta en bit, och även ta en kopp på torget och 

allt som androgyn-Cilla! Verkligen bra träning i att inte bry sig 

och jag kände att detta vågar/orkar jag fortsätta med fler kvällar. 

Alla såg att det var en man, lång och ingen smink eller peruk. Det 

går liksom inte att vandra med peruk, smink och smycken. (Det 

gick med bh, men inte så bra med inlägg.) Ja detta var definitivt 

Cillas vandring och jag kände att det skulle bli Cillas triumftåg. 

Jag mådde underbart! 

Fredag 2 sep 
Vaknade efter en natt på hårt underlag. Nu hade Cilla fått blodad tand, så det 

blev damtopp och kjol igen. Först gick vandringen i en nationalpark, men sista 

biten upp till passet på 1780 meters höjd var det den gamla romerska vägen med 

massvis av lösa stenar i sluttningen. Sen gick det nerför genom grön och vacker 

tallskog. Längre ner var det öppna slätter, och rätt som det var gick jag förbi ett 

antal kor och strax därefter en grupp hästar, alla helt lösa där jag gick.  Lite som 

vilda västern.  

Fundering: 

Detta, för mig fantastiska, att Cilla gått i nästan tre dagar, mått bra och behandlats bra. Kjol, damtopp, 

små örhängen räcker ju inte, utan det syns ju snabbt att det är en ”señor”. Inga kommentarer, ja kanske 

pensionatets ägare som tittar lite extra på kjolen, men helt ok behandlad.  Jag var lite orolig när jag 

gick in i katedralen i Segovia, för att få stämplat mitt Credential samt besöka museet, men de var helt 

underbara där också. 

Fredag 9 sep 
Kom iväg lite sent, och sen var det vandring över slätten. Tid för meditation och funderingar. I Median 

de Rioseco valde jag alberguen inom nunneklostret Santa Clara. Jag togs emot av en trevlig Clarissa-

syster, som frågade om hur det var på caminon idag och annat alldagligt.  

Damm efter 1 tim 
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Lördag 10 sep 
Efter en god frukost ringde jag till nunnan för att få mitt pass samt 

pilgrimscredential. Hon kom ganska snabbt och vi möttes på gården. 

Idag var hon finklädd (svart/vitt), mot arbetsklädd igår. Jag bad om 

några minuter när jag stod där i kjol etc och förklarade vem jag var 

(gift, barn etc) och orsak till att jag behövde vandra caminon med 

”alla vägar öppna uppåt” för att förstå mig själv. Som jag uttryckte 

det: Gud, som skapat oss alla, har inte bara lagt in ”man” i min hjärna 

utan även en del ”kvinna”. Hon var mycket förstående och önskade 

mig en bra vandring. Hon sa också att de skulle be för mig och att 

hon tyckte jag skulle bikta mig när jag kom fram till Santiago. Fan-

tastisk person helt utan choser.  Förslaget uppfattade jag som en fin 

omtanke, då hon ju är katolik. 

Måndag 12 sep 
Alla gick upp tidigt, så även jag kom upp före kl 7. Alberguen där jag hade tänkt stanna var full, så jag 

ringde till nästa by Puente Villarente och där fanns gott om plats. När jag hade duschat, tvättat, vilat 

samt planerat morgondagen, så tänkte jag äta pilgrimsmiddag på alberguen kl 19.00. Tyvärr kom jag 

några minuter över sju och då satt redan alla runt de 2 borden (2x 12) och i fullt samspråk. Där fanns 

visserligen någon ledig plats, men Cilla kände sig som ”fula ankungen”, fick panik, sprang ut och 

lämnade alberguen. Det blev tonfiskpaj med öl på ett konditori. 

Vidare i mina funderingar: 

 Jag har introducerat något nytt i äktenskapet, så det är upp till mig att lösa det. Första lösningen gick 

ej, men att klä om hemma accepterar hon ju faktiskt nu. Men varför fungerar det inte för mig? Jag, 

som person, bryr mig för mycket om ”vad folk, inklusive Monica skall säga/tycker om mig”.  

Lösning: Jag måste bli tuffare och inte bry mig om vad omgivningen ev. tänker/tycker om mig, utan 

vara mig själv. Caminon till Santiago är toppentillfälle för detta. Jag kan härda mig att gå i kjol utan 

smink, peruk och smycken.  

Fredag 16 sep 
Jag kom iväg kl 7.40. Tidigast hitintills, och då 

hade jag också hunnit med frukost. Strax före nio 

regnade det i en kvart, första regnet på caminon. 

Sen var det torrt en bra bit och det bar uppåt i ber-

gen. Strax efter kl 14 började det blixtra och dundra 

plus ösregn i 1,5 timma. Min norska fjällponcho var 

perfekt och täckte både mig och ryggsäcken. Strax 

före fem var jag framme vid dagens slutmål, den 

lilla byn El Acebo. Nu har jag gått 8,5 mil på två 

dagar, så det är bara 22 mil kvar.  

 

Funderingar: Jag kan inte leva något annat liv än mitt eget. Det livet är det bara jag som kan leva och 

jag har bara ETT. Jag älskar min hustru, men om hon inte vill att jag lever mitt liv så kan inte jag änd-

ra henne. Hon har rätt att tycka exakt som hon vill, men inte rätt att styra mig. Vad är min kvinnlighet? 

Jag känner mig visserligen som kvinna med damkläder, t.ex. en kjol och en jumper, men det ligger 

djupare än så. Jag känner mig som kvinna/trivs också när jag är ihop med en biologisk kvinna och 

pratar öppet: danskan under vandringen, Elisabeth hemma på fester, med min väninna Anna på en 

restaurang/teater, osv. Detta även om jag ej är omklädd. Ibland är det svårt att definiera detta för jag 

har ju också av naturen en sexuell attraktion till kvinnor. Svårt att exakt säga var gränsen går, men det 

känns definitivt på två olika sätt. Det viktiga för mig är att leva ett HELT liv, så att jag mår bra. Hitin-

tills har ju vandringen varit fantastisk. Inte en enda har frågat om varför jag har kjol. 

Alla kommer ej ända fram 
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Onsdag 21 sep 
En sådan dag! Disig morgon efter gårdagens värme, men helt underbart att gå och njuta av det dim-

omhöljda landskapet. Frukost blev lite jordnötter samt råa kastanjer som jag hittade längs vägen. Var 

de tillräckligt mogna smakade de lite som kokosnötskött. Efter en stund vandrade jag förbi en man 

som körde sin rörelsehindrade hustru i en rullstol. Han 

hade lovat henne att hon skulle få göra caminon, fan-

tastiskt! Senare träffade jag den enda pilgrimen utöver 

mig, som hade kjol. Det var en dam från Ungern, så 

jag bad henne att få ta ett kort, vilket jag fick. Kom sen 

till Gonzar kl 15.30 och tog in på den privata albergu-

en, som också hade restaurang. De två yngre servitriser 

som arbetade där var lite reserverade och, som det 

verkade nonchalanta. Kanske avogt stämda för att jag 

hade kjol?  

Torsdag 22 sep  
Gick upp kl 6.30, och använde pannlampa för första gången. Äter frukost i baren och då händer något 

fint. Servitrisen, som var en av de två ”nonchalanta” från kvällen före säger plötsligt: Du pratar bra 

spanska….. hon hade alltså brytt sig om att lägga märke till detta dagen före. Vi pratade sen en hel del 

och det visade sig att hon och väninnan var från Rumänien och hade bott ett par år i Spanien. Där ser 

man vad man kan missta sig. De var troligen mest osäkra, inte nonchalanta.  

Fundering:  

Jag har för lätt att döma folks reaktion negativt, som servitriserna igår och likaså när jag tolkar min 

hustrus uttalanden som negativa och reagerar på dem. 

Slutsatser:  

Jag måste sluta att reagera negativt på Monicas ibland snabba kommentarer.  

Slutfundering: 

Nu nästan framme kom jag i mål med mina tankar: Började gråta! Det är snart slut. Vad är vad? Då 

slog det mig att jag har bara gått EN camino. Det finns också bara en JAG. Den kanske dubbla person-

ligheten är EN, och jag skall alltid försöka vara hela mig. Det finns bara EN beskrivning av denna 

vandring. Vill någon veta, så vinklar jag inte alls beroende på åhöraren, så som jag funderat på tidiga-

re, utan då blir det den camino som jag verkligen gjorde med kjol och damtopp. Det är som de säger: 

caminon slutar inte när man kommer till Santiago, utan det är då den personliga caminon börjar. 

Söndag 25 sep 
Sista vandringsdagen. Kom fram till katedralen kl 10.30 och satte mig att 

lyssna på mässan. Den var direkt tillägnad pilgrimerna och den hölls på 

spanska. Sökte upp pilgrimscentrat för att visa upp mitt credencial med alla 

stämplar och därigenom få mitt ”Compostelana”, dvs diplom. Vet inte om 

detta ger extra poäng när man ska summera sitt liv, men det kändes i alla 

fall att vandringen hade gjort mig gott och hjälp mig framåt i livet.  

Avslutning med dusch på hotellet och en skön dag i i Santiago de Compos-

telas trevliga centrum. Sovvagn till Madrid och sen några sköna dagar i 

Madrid som Cilla innan jag flög hem. Jag hade extra kläder, peruk etc. i 

Madrid, så jag mådde riktigt bra under dessa dagar. Väl hemma blev det 

stora chocken när min hustru fick se att jag hade hål i öronen. Det blev en 

del ”hårda ord” under ett par månader. Nu efter jul har hålen växt igen, vi 

har hittat varandra på ett nytt sätt och de hårda orden är borta.  Vandringen 

har alltså betytt mycket, även utan hål. 

 

Åter i Madrid 
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En påminnelse för de som glömt betala 
Av Cilla Winblad, kassör 

 
Du som bytt adress eller e-post-adress måste anmäla det till medlemsansvarig (adress FPES, Box 139, 

62316 Havdhem eller med e-post cilla1@telia.com). 

 

      

 

      …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 Hemmeslövs Herrgård med försäljning och makeup 

rådgivning. 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 

mailto:cilla1@telia.com
http://www.zabella/shop
http://www.zabella.se/
mailto:sabina@zabella.se
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Många vattenhål i Stockholm 
Text och foto: Jane Nylund 

 

FPES inriktning har förändrats de senaste åren 

och politisk påverkan för att förbättra alla 

transpersoners villkor har blivit en central del 

av verksamheten. Men den sociala och kamrat-

stödjande caféverksamhet som bedrivs i våra 

fem lokalavdelningar, ofta i samarbete med 

RFSL på respektive ort, är en grund för en 

livaktig förening och viktig för mångas komma 

ut-process. 

I lokalavdelningarna drivs också verksamhet 

för att hjälpa oss alla, både nya och erfarna, att 

utvecklas vidare. Här några ord om den del av 

detta som handlar om utvecklingen av ett per-

sonligt uttryck. Det som i föreningens stadgar 

är det första av föreningens ändamål: Att verka 

för transvestiter, könsöverskridare och andra 

transpersoner genom att ge dem möjlighet att 

fritt uttrycka sin hela personlighet utan hänsyn 

till den könsroll samhället tilldelat dem. Det 

handlar inte bara om att förändra könsnormati-

viteten i samhället utan också om att utvecklas 

i sitt uttryck som transperson. Uttryck kan då 

bland annat handla om hur man beter sig, talar 

och rör sig, och hur man klär sig.  

För en stor del av det personliga uttrycket be-

höver man handla och ibland pratar man bland 

oss som är transpersoner MtF om transvänliga 

butiker, där man vet att man accepteras med 

sitt könsuttryck och kan få hjälp med till ex-

empel klädval. Många tycker dock att i princip 

är alla butiker transvänliga och att man inte ska 

skämmas för hur man är.  

Men att konsekvent hävda att samhället min-

sann ska respektera oss kan många gånger vara 

att skjuta vis sidan av målet. Det kan finnas 

behov av tips om ”vattenhål” där man kan 

känna sig trygg. För visst är det känsligt och 

svårt i början av en komma ut-process, och 

kanske även senare om man håller sin upplev-

da identitet hemlig till exempel på jobbet. Det 

gäller inte bara transvestiter utan även trans-

sexuella i början av processen, särskilt på 

mindre orter. För transpersoner FtM är det inte 

lika känsligt pga den acceptens för kvinnor 

med manlig frisyr och klädsel som funnits 

ända sedan tidigt 1900-tal. Därför handlar den 

här artikeln om behovet hos transpersoner 

MtF, som också är det stora flertalet i före-

ningen. 

En annan aspekt på temat transvänliga butiker 

är fackkunskapen. Om man inte kom ut redan i 

tonåren behöver man råd om allt möjligt, som 

att lägga mascaran rätt, eller vilken frisyr och 

hårfärg man kan passa i. Då behövs butiker 

med intresserad och kompetent personal. Det 

betyder i och för sig också att förhållandena 

kan förändras när personal slutar. Men jag vill 

ändå nämna en del ”vattenhål” i Stockholm, 

där jag bor och har ordnat kvällar med aktivite-

ter i samarbete med ett par butiker. Jag hoppas 

denna ”konsumentvägledning” kan vara till 

nytta för andra. 

Frisyrer 

Frisyrer är ett högaktuellt område för många av 

oss. I ett par år har besök på Carl M Lundhs 

butik på Storgatan och Perukshopen på Gamla 

Brogatan varit en del av aktiviteterna i FPES 

Stockholmsavdelning. De har en fantastiskt 

trevlig personal och kan varmt rekommende-

ras. Vi brukar vara ett dussin på provningarna 

och de flesta kommer hem med en ny frisyr.  

 
Stockholmsavdelningens sekreterare Janine Lind 

får ny frisyr. 

 

Carl M Lundh har också haft provningar även 

bland annat i Göteborg och ordnar sedan i fjol 

provningskvällar med bubbel och snittar i flera 

butiker i landet. Kontakta din närmaste butik 

för att komma med på deras inbjudningslista. 

Samarbetet med FPES har stärkts och har lett 

till att Carl M Lundh har gått in som sponsor 

av FPES verksamhet. Ett avtal mellan parterna 

ger företaget plats att synas via en banner på 

www.fpes.se och annons i Transinform. Med-

lemmar i FPES får tio procents rabatt på ordi-

narie priser i Carl M Lundhs butiker. 

Egen frisyr 

Frisyrer är ett viktigt område. De som kan 

använder ofta sitt eget hår, även om det inte är 

lika tätt som i tonåren, så även jag. Via re-
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kommendation från Stureplanskliniken hittade 

jag salongen Tre Klippare på Scheelegatan och 

Maria. Hon visade sig vara mycket duktig både 

på att klippa till en damfrisyr som passar och 

att tona bort den lite grådaskiga valör håret fått 

med åren. Redan innan jag gick dit hade hon 

viss erfarenhet av transkunders önskemål, 

bland annat ett barn. Dit kan man gå både som 

det födda och det upplevda könet och de jag 

rekommenderat henne har blivit nöjda. Fredag 

eftermiddag händer det att Tre Klippare bjuder 

kunderna på bubbel. 

 

Hårborttagning 

Många av oss vill ha mer hår på huvudet och 

mindre på kroppen. Det har blivit allt vanligare 

att gå på permanent hårborttagning med laser 

eller IPL, intensivt pulserande ljus. Jag har gått 

i två år hos Maria på Aktiv Hudvård i City och 

fått behandling med IPL förstärkt med radio-

vågor. Det gör ont i början men har varit 

mycket effektivt och nästan alla svarta skägg-

strån är nu borta. De ljusa måste tas strå för 

strå med diatermi, en mer långdragen process 

eftersom varje strå måste tas flera gånger innan 

återväxten upphör. 

Nyligen kostade jag också på mig lyxen att ta 

manikyr på Aktiv Hudvård, inklusive nagel-

stärkning med något som kallas shellack men 

är något annat än den klassiska möbellacken. 

Resultatet blev mycket bra med släta starka 

naglar. 

 
Efter lyckad manikyr på Aktiv Hudvård. 

 

Make up 

Make up är ett brett område där man nog aldrig 

kan bli fullärd. En butik jag ofta gått till, för att 

handa och få tips, är Kicks affär på PUB i 

Stockholms city. De flickor som jobbar där är 

kunniga och trevliga men de har en viss perso-

nalomsättning mellan sina butiker.  

 

Det jobbar för övrigt flera transor och drag-

queens på Kicks butiker och på Make Up Sto-

re. Flera av FPES lokalavdelningar har haft 

kurser på Make Up Store, i Stockholm har vi 

hållit till i en butik som ligger på den lugnare 

norra delen av city, Drottninggatan 82. Den 

kan verkligen rekommenderas. De som jobbar 

där är intresserade och kunniga och numera 

väldigt vana vid transpersoner.  

Skor och reparationer 

Skor är speciellt område av flera skäl, bland 

annat storleken och reparationsbehovet. Tidi-

gare har det varit svårt att hitta damskor i stör-

re storlekar än 41 i vanliga skobutiker men nu 

har flera kedjor och butiker börjat ta in större. I 

Stockholm finns specialaffären King Size  

Shoes på Kungstensgatan som har bra klassis-

ka skor. Deichmann har också en del större 

storlekar. Skor med drag queenstuk finns på 

Eve Collection på St Eriksgatan. 

Sedan ska skodonen repareras och klackas och 

när det gäller stövlar kan det finnas ett behov 

att anpassa skaftet till rätt vidd genom att sy in 

det. Klackning är egentligen inget problem att 

få utförd på vilket skomakeri som helst, men 

att behöva måttsy in stövelskaftet och mötas av 

en hånfull min och en kommentar som ”ska du 

ha de där” är inte så trevligt.  

Jag minns inte hur jag fann Framåt Skorepara-

tioner på Sven Vintappares gränd i Gamla 

Stan. Men det är verkligen skönt att ha en 

skomakare som behandlar en som folk och har 

hög skokompetens. Ja, det är inte en skomaka-

re där utan tre, och alla är kvinnor. Plus ofta en 

kvinnlig ung skomakarlärling.  

 
Framåt Skoreparationer 
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Framåt är ett klassiskt skomakeri av bästa snitt. Detta skomakeri i Gamla Stan anlitas av många transpersoner. 

 

När det gäller damskor kan det vara en fördel 

om de repareras av kvinnor som vet hur det är 

att gå i dem och tänker på att de ska vara skö-

na. Jag har också fått goda tips om skötsel där, 

bland annat rådet att behandla alla uteskor och 

stövlar med mockaspray för att skydda dem 

mot väta. 

 
Kunglig hovleverantör! 

 

På Framåt kan man få sina skor och stövlar 

utlästade på trånga platser och insydda i skaftet 

och reparerade på alla sätt. Där finns till och 

med kompetensen att sy ortopediska skor, men 

det är inte billigt. Jag har låtit dem fixa mina 

skodon många gånger och alltid blivit nöjd. 

Framåt är också kunglig hovleverantör, så det 

känns tryggt att få skorna omhändertagna av 

samma skomakare som riktiga prinsessor anli-

tar! 

Kläder 

Kläder finns det överallt, jag handlar oftast på 

rea. Många av oss börjar med att handla på 

postorder för att finna att det är helt OK att 

handla könskonträra kläder i vanliga butiker. 

Ingen bryr sig, i alla fall inte i Stockholm. Ty-

värr kan det fortfarande kännas svårt att handla 

kläder på många mindre orter och då är Haléns 

ett gott alternativ. 
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TGEU-mötet 10-12 september i 

Edinburgh 
Text och foto Anne Colt 

 

Om mötet 

TGEU bjöd i oktober via Scottish Transgender 

Alliance in till seminarier ”Transgender Capa-

city Building ”, d.v.s. ungefär allmän kompe-

tenshöjning för transfolk. Deltagarna var till 

antalet tjugo med representanter från bl. a. 

Turkiet, Grekland, Serbien, Ungern och Litau-

en varav de flesta var FtM-personer. Vi var två 

deltagare från Sverige, Aleks Sigfridsson från 

RFSL och undertecknad. På deltagarlistan 

fanns också sju funktionärer/föreläsare, bland 

andra Richard Köhler som är ordförande för 

TGEU samt Sam Rankin och James Morton 

från The Scottish Transgender Alliance i Edin-

burgh. Sam och James stod för de lokala ar-

rangemangen med hotellval, pubbesök mm. 

Inför mötet hade de sammanställt program 

samt en hel del information om Edinburgh, om 

det positiva läget för transpersoner i Skottland 

med en ”egen” parlamentsledamot och goda 

kontakter med polisen, vart man kan vända sig 

om problem skulle uppstå etc.  

 

TGEU kunde använda ett EU-bidrag för delta-

garnas resor o logi. Den något ocentrala placer-

ingen i Europa begränsade antalet deltagare. Vi 

två svenska deltagare kunde dock flyga med 

Ryanair direkt från Nyköping till Edinburgh. 

Man hade förlagt mötet med start lördag kväll 

och slut måndag kväll för att kunna besöka 

parlamentet en vardag, viket av någon anled-

ning dock inte kunde genomföras. 

 

Bland seminarierna var huvudpunkterna dels 

en genomgång av de människorättsdokument 

som kan åberopas politiskt, dels en lång före-

läsning om konflikthantering, något som tydli-

gen ses som ett allmänt behov för ideella orga-

nisationer. (Edinburghmötet sågs för övrigt av 

en av deltagarna som ett ovanligt konfliktfritt 

möte). Utöver dessa presenterades resultatet av 

projektet ”…And Others” som väl kan sägas 

utgöra en samling argument för transinklude-

ring i olika sammanhang. Resultatet kan i sin 

helhet återfinnas på www.tgeu.org. Dokumen-

tet är på engelska och innehåller en hel del att 

begrunda. I övrigt förekom workshops där 

deltagarna informerade sinsemellan om sina 

verksamheter. Ett av syftena med möten av 

denna typ är att lära känna andra aktivister. För 

FPES del har kontakten med Aleks resulterat i 

att vi har fått tag i en hemsidessnickare.  

 

De deltagare som var på plats tidigt på lörda-

gen erbjöds att delta i en motdemonstration 

mot nynazister under eftermiddagen. Motde-

monstrationen visade sig ha flera hundra delta-

gare som samlats centralt i staden, utanför 

National Art Museum. Eldande mångfaldstal 

hölls där av engagerade kvinnor och män. Vi 

såg dock aldrig några nassar, de hade enligt 

vissa uppgifter varit ett tiotal som aldrig kom 

sig för att verkligen demonstrera. Lördagen 

avslutades på en lite sunkig pub med transvari-

eté och märkvärdigt låga ölpriser. Även mån-

dagen avslutades på en garanterat transvänlig 

pub, nu med något högre ölpriser och dito 

standard. 

 

 
Motdemonstranter i Edinburgh – James, Sam, 

okänd, Jay Stewart. 

 

Resan – jag hade från början inte tänkt mig 

mer än några ord om denna, bara att det var det 

vanliga, man åker tillsammans med ett antal 

andra i olika plåtrör. Denna gång fordrades 

dock att man legitimerade sig ordentligt, dvs 

med pass eller möjligen körkort. Nåja, det har 

andra gjort förut så det skulle väl jag också 

klara. Det gick bra vid incheckningen men vid 

passkontrollen hände något oväntat. Den 

kvinnliga passpolisen kollade passet, sa att det 

var OK och så sa hon ”Får jag fråga en sak?” 

”Visst!” sa jag. ”Var du på Stockholm Pride?” 

”Ja”. ”Stod du vid ett av tälten och delade ut 

broschyrer?” Jag medgav att detta var med 

verkligheten överensstämmande. ”Då har vi 

pratats vid i minst en kvart, du och jag och min 

kille”. Jag kunde inte förneka att så skett, men 

kom tyvärr inte ihåg just dem, det blev ju rätt 

många samtal under pridedagarna. ”Får jag 

hälsa till min kille från dej?” ”Ja, gör det!” Och 
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sen avslutade hon med ”Jag tycker om dej!”. 

Jag sa ”Jag gillar dej också!” och vandrade 

vidare till gaten (heter det så på svengelska?) 

funderande över om hon, passpolisen, möjligen 

begått ett tjänstefel. 

  

Resten av resan förlöpte inte heller ointressant, 

en dam som satt på andra sidan mittgången 

frågade mig om jag möjligen bott på Narvavä-

gen 4 i Stockholm, som liten flicka hade hon 

nämligen en transvän där som hon besökte då 

och då. Nej, jag har aldrig bott där och känner 

heller ingen som gjort det. Sen pratade jag 

vidare med henne och hennes medföljande 

dotter och dennas amerikanska kompis som 

båda var i 20-årsåldern. Den senare rekom-

menderade ett besök i Floridas Key West där 

allt är ”very relaxed”. Jaha, nu hade jag träffat 

fyra garanterat hbt-vänliga personer under de 

tre första restimmarna.  

 

Som avslutning serverar jag en fråga – har 

någon av våra medlemmar möjligen bott på 

Narvavägen 4 i Stockholm? 

 

 
Milan (han med keps) skickade efteråt denna bild - 

detta var Belgrads hela Pridefestival.  

Foto Srecko Sekeljic 

 

Nyheter från Lokalavdelningen  
Örhänget Örebro 
Av Jan-Eric Borneblad 

 
Det har varit väldigt tyst från Örebroregionen 

ett tag och det har sina orsaker. Man har märkt 

ett sviktande besöksantal till träffarna och all 

organisation har i stor sett fallit på en person 

och det håller inte i längden.  

Därför beslutades det att hösten 2011 skulle 

vikas till planeringsarbete samt staka ut färd-

riktningen för Örhänget. Samtidigt så behövde 

styrelsen lära känna varandra.  

 
Jan-Eric Borneblad 

Ordförande Lokalavdelning Örhänget  

 

Nu är styrelsen på det klara med vad man vill 

åstadkomma inom avdelningen.  

Då medlemmar är utspridda över ett stort om-

råde är ambitionen att söka upp orter där det 

finns flest medlemmar i närheten. Ett slags 

uppsökande verksamhet. Det har eftersökts 

datakurser och sådana kommer också att kom-

ma igång. 

Vårens träffar är tematräffar som kommer att 

innehålla det man behöver för att hitta sin stil, 

oavsett det gäller kläder och smycken eller hur 

man beter sig och för sig i det offentliga rum-

met som kvinna. Den som kommer att hjälpa 

till med det och mycket mer heter Helena, en 

erfaren cirkelledare från ABF. En mångsyssla-

re som kan allt ifrån att sy och sy om kläder till 

att göra smycken. Hon följer gärna med ut till 

affären för att ge tips och råd då det gäller 

klädval. Detta är lite av vad hon kan. 

2012 innebär att vi byter lokal igen. Den nya 

lokalen ligger på Storgatan 24 i Örebro och 

heter Ideellt utvecklingscentrum.  

En lokal med många möjligheter. 

Följande datum gäller för tematräffarna 

3 mars  16.00 -20.00 

14 april 13.00 -16.00 

12 maj 13.00 -16.00 

Mer information om träffarna kommer man att 

hitta på www.fpes.se under länken lokalavdel-

ning Örebro samt Örhängets Facebook sida. 

  

http://www.fpes.se/
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Finska vänner –  

Suomalaiset ystävät.   

Arbetsresa till Finland 
Text: Angelica Löwdin 

Foto: Ines Westermark och Jane Nylund 

 

FPES styrelse förstärkt med representanter för 

de lokalavdelningar som inte har någon med-

lem i styrelsen hade ett arbetsmöte från fredag 

em den 27 januari till söndag em den 29 janua-

ri. Mötet hade vi dels ombord på Viking Lines 

finlandsbåt Mariella, dels i Helsingfors till-

sammans med transpersoner från flera finska 

föreningar. Vi var också några som hade möte 

med FPES forskningsgrupp AFTO (Akademi 

för Forskning inom TransgenderOmrådet) i 

RFSL:s lokaler på Sveavägen i Stockholm. 

Under sammanlagt fyra innehållsrika fyratim-

marspass bearbetades frågor av betydelse för 

inriktningen av föreningens fortsatta arbete. 

Möte med Seta 

Här skall redogöras för ett av dessa, nämligen 

mötet i Setas lokaler på Mannerheimvägen 170 

i Helsingfors. Seta, eller Z, är närmast en mot-

svarighet till RFSL med den skillnaden att det 

har föreningar som medlemmar och inte en-

skilda personer. Det är alltså ett slags toppor-

gan. Det uppbär statsbidrag och har sju anställ-

da. I Seta ingår också en hjälp- och stödgrupp 

för transpersoner, Transgender Support Centre, 

med tre anställda. 

 

 
Från vänster Jane Nylund, FPES, Ines Westermark, 

Dreamwear Club, Sami Suhonen, Transgender 

Support Center på Seta, Arja Vopio, Transek, och 

Anne Colt, FPES. 

 

Våra finska vänner hade mitt på blanka lörda-

gen ställt upp med sex personer: representanter 

för Seta, för Transgender Support Center, för 

Dreamwear Club (en transvestitförening som 

är medlem i Seta) och för Transek (en förening 

för transsexuella som lämnade Seta för några 

år sedan när Seta inte ansågs arbeta tillräckligt 

med ts-frågor men som nu samarbetar med 

Seta som blivit aktivare på området). Som 

fallet är i Sverige känner man varandra i de 

olika föreningarna och samarbetar i gemen-

samma frågor. 

Support och kontakttelefoner 

Mötet började med att vi från respektive land 

beskrev organisationssstrukturen inom T-

området i det egna landet. Som framgått är den 

ganska olika. Någon motsvarighet till Finlands 

Transgender Support Center med anställd per-

sonal finns t ex inte i Sverige. De finska före-

ningarna har kontakttelefoner på olika orter 

men inte namngivna kontaktpersoner. För 

medlemmarna och deras anhöriga finns i Fin-

land särskilda kontakttelefoner. Man uppskat-

tar antalet samtal till omkring 60 om året. Den 

som söker hjälp kan hänvisas till transsupport-

centret eller till någon medlem som kan den 

speciella frågan eller är villig att fungera som 

samtalspartner. 

När vi kom in på enskilda sakfrågor kunde vi 

konstatera att det finns många likheter. I båda 

länderna har HBT-organisationer plats i statli-

ga kommittéer, departementsinitiativ och så 

vidare, och är därmed aktiva deltagare vid 

utformningen av bestämmelser och liknande. 

Antalet medlemmar i de båda ländernas orga-

nisationer och grupper uppfattades som ganska 

jämförbara. Situation och faktorer som spelar 

roll vid föreningarnas medlemsrekrytering och 

medlemsvård uppfattades som mycket likarta-

de.  

I Finland finns ett landsgemensamt sommarlä-

ger och en årlig träff. Detta kan jämföras med 

de årliga svenska träffarna i Båstad. Bemötan-

det av transpersoner uppfattades som relativt 

lika. I större städer är situationen tämligen 

neutral. På mindre orter verkar det dock som 

om läget skulle vara något svårare i Finland. 

Det finns också vissa städer i väster och norr 

som inte är ”bra”, delvis beroende på religiösa 

faktorer. 

Det blev mycket talat om könskorrigering för 

transsexuella, inte bara med anledning av det 

svenska steriliseringskravet och det internatio-

nella fördömandet av detta. Det finska trans-

supportcentret har de senaste tre åren bland 

annat fokuserat på förbättring av situationen 
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beträffande könskorrigering för unga transsex-

uella. Antalet unga som söker hjälp har ökat 

starkt. Det totala antalet personer som söker 

könskorrigering uppgår till 200 om året i Fin-

land mot 60 i Sverige. Detta är mycket högt i 

förhållande till befolkningsmängden som ju är 

ungefär hälften av Sveriges. Jämförelsen av 

lagstiftningen gav vid handen att det finns 

åtskilliga skillnader som möjligen kan ligga 

bakom skillnaden i antalet registrerade ansök-

ningar. 

Samarbete. 

En idé som vi tog upp vid mötet är att ha ge-

mensamma arrangemang eller gästseminarier 

på varandras Pridefestival, till exempel för att 

jämföra lagstiftning och praxis vad gäller 

könskorrigering. Den som besöker grannlandet 

bör ta kontakt. Transpersoner är ju omedelbart 

goda vänner vilket också visade sig vid  

helsingforsmötet. Då överenskoms också att 

besökare från Helsingfors skulle träffa FPES 

lokalavdelning i Stockholm en vecka senare i 

samband med en redan planerad stockholmsre-

sa. 

Vi från FPES hade väntat oss att få höra något 

om hur det finska samarbetet med Estland och 

Ryssland ser ut. Det fick vi också. Det visade 

sig att det i Estland inte funnits någon förening 

att samarbeta med förrän i höstas och att det är 

tveksamt om den fortfarande existerar. Man 

har heller inte någon kontakt med Sankt Pe-

tersburg. Det är för farligt helt enkelt.  Stöd för 

HBT-grupper i Baltikum och Ryssland hante-

ras centralt från TGEU (den europeiska organi-

sationen Transgender Europe), från EU i Brys-

sel och från människorättsgruppen i EU-

parlamentet. 

Givande möte 

Detta var ett mycket innehållsrikt, mycket 

nyttigt och givande kontaktmöte som lägger 

grunden till vidare samarbete. Båda parter 

lärde sig mycket om den andra. Rent mänskligt 

och personligt var det fantastiskt att känna den 

vänlighet, värme och självklara gästfrihet de 

finska värdarna visade oss. Vi som var där blev 

goda vänner helt enkelt. Nu känner vi varandra 

och det känns som om vi har gjort det länge. 

 

 

 

 
Alla mötesdeltagare är inte med på bild men här 

syns Ines Westermark och Patricia Karlsson från  

Dreamwear Club.  Jeanette Andersson, Christina 

Kieri, Cilla Winblad, Liza Olsson och Tinahåkan 

Jönsson, FPES. 

 

 
Bortifrån och hitåt finns Jonas Mattsson, Seta, 

Linda E, FPES, Sophia Lopez, FPES, Ines Wester-

mark, Dreamwear Club, Angelica Löwdin, FPES. 

 

Nya medlemmar önskas välkomna 
Av Liza Olsson 

 

Nr NAMN ORT 

1206 PETRA HALLSTRÖM ÖREBRO 

1207 EWA ADAMSSON BORLÄNGE 

1208 EMELIE GUSTAFSON GÖTEBORG 

1209 JANE ZIMANON LINKÖPING 

1210 LEILA ÖSTHER ENKÖPING 

1211 BETTY LINDH ÖREBRO 

1212 MIRELLE ROCHER LINKÖPING 

1213 HELEN SANDSTRÖM HÄRNÖSAND 

1214 MIKAELA WEST LUND 

1215 ELIZABETH DOMARCHI GÖTEBORG 

1216 SUSANNE F FENTON STOCKHOLM 

1217 MARIELLA SVENSSON FORSHAGA 

1218 KIA STEN UMEÅ 
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Välbesökt transcafé i Stockholm 
Text och foto: Jane Nylund, värdinna på transcaféet 

och ordförande för FPES Stockholm 

 
Stockholms transcafé har i genomsnitt lockat 

11 deltagare per gång till de 11 träffar som 

hölls i fjol. Transcaféet arrangeras i samarbete 

med RFSL Stockholm den andra tisdagen varje 

månad utom i juli. 

 

Den sociala och kamratstödjande funktionen 

har prioriterats. Oftast kommer det en eller ett 

par nya deltagare och caféträffarna har funge-

rat som en komma ut-hjälp för flera transper-

soner. Träffarna har lockat deltagare från hela 

transområdet, såsom transvestiter, transsexuel-

la, MtF och FtM. 

 

Förutom den sociala verksamheten har vi haft 

fyra träffar med programpunkter som främst 

berört transsexuella men lockat deltagare från 

hela transgruppen: Linda Almkvist på Social-

styrelsen talade om den vidare behandlingen av 

utredningen om transvården. 

 

 
Endokrinolog Stefan Arver berättar om medicine-

ring med könshormoner. Sittande Cecilia Dhejne, 

överläkare på enheten för könsbytesutredningar på 

Karolinska Sjukhuset i Huddinge. 

 

Endokrinolog Stefan Arver vid Karolinska 

sjukhuset talade om medicinering med köns-

hormoner, Jojo Stenberg på RFSL Stockholm 

berättade om ungdomshänget Egalia, och Kia 

Sigge från Transform training berättade om 

fysisk träning för transpersoner.  

 

FPES Stockholm har också hos externa samar-

betande företag arrangerat en sminkkurs, en 

perukprovning och en kurs i att gå kvinnligt i 

höga klackar. Dessa arrangemang har främst 

besökts av transvestiter och transsexuella MtF 

men även en FtM som har deltagit i samtliga. 

Medlemmar i lokalavdelningen har också gått 

ut då och då för att träffas och prata på en re-

staurang.  

 

En enkät gjordes i januari bland de 55 med-

lemmarna på Stockholmsavdelningens lista 

och ett dussin icke-medlemmar. Den besvara-

des bara av 5 personer och man kan förmoda 

att den tysta majoriteten inte har några syn-

punkter. De svarande hade olika förslag i linje 

med den nuvarande verksamheten – en kombi-

nation av det sociala umgänget och kurser. Det 

ska vi jobba vidare med under året med målet 

att engagera fler medlemmar och att värva nya.  

Närmare information om caféträffarna 2012 

finns i kalendariet på www.fpes.se.  

 

Ett stort tack 
Av Cilla Winblad, kassör FPES 

 

till nedanstående medlemmar för gåvor till 

föreningen under 2011: 

Medl.nr. Namn Ort 

136 Monica Berg Stockholm 

207 Marianne Berg Stockholm 

293 Anna-Lena From Stockholm 

320 Yvonne Lind Stockholm 

425 Yvonne Lambert Eskilstuna 

461 Minna Wendt Nybro 

495 Yvonne Larsson Stockholm 

603 Marie Lahti Södertälje 

771 Jennie Andersén Stockholm 

776 Görel Lilja Eskilstuna 

923 Paulina Schmidt Sollefteå 

927 J N Christensson Malmö 

976 Beatrice Jones Falun 

1009 Linda E Uppsala 

1098 Jennie Olofsdotter Malmö 

1156 Hans-Olof Sjölund Stockholm 

1157 Anna Wort Eslöv 

 

http://www.fpes.se/
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Fullt hus på transtemadagen 
Text och foto: Jane Nylund  

 
Det blev mycket god uppslutning på temadagen.  

 

Höstens transtemadag samlade hela 53 deltaga-

re till RFSL Stockholm lokaler på Sveavägen. 

Det blev en välfylld dag om politik, aktivism 

och olika transfrågor.  

Följande punkter stod på programmet: 

Mina Gäredal och Carolina Orre på RFSL 

presenterade en ny enkätstudie om transperso-

ners sexuella hälsa. 

RFSL:s antologi om unga transpersoner pre-

senterades – se förra numret av transinform – 

liksom metodmaterialet Kompassen, som är 

gjort för att starta diskussioner i grupper med 

unga hbt-personer. 

Sofia Kuno från RFSL:s brottsofferjour gjorde 

en genomgång av frågor kring hatbrott, heders-

relaterat våld och partnervåld. 

Sist höll RFSL ungdom en namn-workshop, 

Som avslutning på transtemadagen bjöd RFSL 

på vegansoppa och bröd. 

På kvällen uppmärksammades Transgender 

Day of Remembrance under en varieté på Tea-

ter Pero en bit ifrån RFSL på Sveavägen. 

Transgender Day of Remembrance är en inter-

nationell högtidsdag för att minnas de transper-

soner som blivit offer för transfobiska hatbrott, 

och uppmärksammas över hela världen med 

manifestationer, demonstrationer och föreläs-

ningar.  

I Stockholm arrangerades dagen av RFSL, 

RFSL Ungdom, RFSL Ungdom Öst, RFSL 

Stockholm, Transföreningen FPES, Förening-

en KIM (Kön, Identitet, Mångfald), ANSO 

(Förenade hbtq-studenter kring Östersjön), 

SFQ (Sveriges förenade hbtq-studenter) samt 

enskilda transaktivister. 

Vi var ett hyggligt stort gäng från FPES som 

deltog. Ett deltagande på 2012 års arrange-

mang i november kan verkligen rekommende-

ras! 

FPES i protest mot tvångssterilise-
ringarna 
Av Jane Nylund  

 

FPES styrelseledamot Linda E höll en välfor-

mulerad appell vid manifestationen ”Stoppa 

tvångssteriliseringarna” som hölls utanför riks-

dagen på morgonen onsdagen den 18 januari. 

Cirka 400 personer slöt upp för att protestera 

mot att det, enligt ett kd-utspel föregående 

vecka, skulle finnas en alliansöverenskommel-

se ang. en ny utredning om huruvida kravet på 

sterilisering för byte av juridiskt kön ska av-

skaffas.  

Uppgiften om en sådan överenskommelse de-

menterades visserligen av hbt-minister Erik 

Ullenhag men det faktum att det verkar som 

om kd kan fortsätta att förhala ett avskaffande 

av tvångssteriliseringskravet vållade stor vrede 

bland hbt-organisationerna, som därför beslu-

tade att hålla manifestationen utanför riksda-

gen. 

Förutom en lång rad talare från organisationer-

na, förutom Linda E bland andra Ulrika Wes-

terlund för RFSL och Lukas Romson från 

KIM, talade också flera politiker. Vänsterns 

partiledare Jonas Sjöstedt höll ett flammande 

tal, och han tog också upp tvångssterilisering-

arna i partiledardebatten inne i riksdagen en 

stund senare. Andra talare på manifestationen 

mot tvångssteriliseringarna var Miljöpartiets 

språkrör Åsa Romson, riksdagsledmöterna 

Fredrick Federley (c) och Lena Hallengren (s), 

vice ordförande i socialutskottet. Transaktivis-

ten Warren Kunce skrek fram en protest om 

makten över sin egen kropp och klädde samti-

digt av sig, en gripande appell. 

Det var många organisationer som stod bakom 

manifestationen: RFSL, RFSL Ungdom, FPES, 

KIM, HBT-socialdemokrater, HBT-liberaler, 

Centerpartiets HBT-nätverk, HBTQ-vänstern, 

Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ), 

Association of Nordic and Pol-Balt Lesbian 

Gay Bisexual Transgender and Queer Student 

Oranisations (Anso). 

Protester mot tvångssteriliseringarna hölls på 

flera håll i landet, i Göteborg, Malmö och 

Uppsala. 

Den europeiska HBT-kampanjsajten All Out 

hade vid pressläggningen av detta nummer av 

Transinform fått ihop 65 000 underskrifter i en 

appell till statsminister Fredrik Reinfelt att 

stoppa tvångssteriliseringarna. 
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Finskt besök i Stockholm  
Text och foto: Jane Nylund  

 

 

 

Den första helgen i februari gästades Stock-

holm av 13 medlemmar i den finska transve-

stitföreningen Dreamwear Club. Vi bestämde 

att träffas fredagskvällen efter deras besök på 

Perukshopen. Av de drygt 60 transpersoner 

med stockholmsanknytning som jag bjudit in 

att vara med på middagen blev vi tyvärr bara 3 

som kom, kanske för att det var minus 15 gra-

der ute. 

 Men vi hade himla trevligt ändå! Flickorna 

pratade svenska men föredrog oftast engelska. 

Vi började med en middag på Asia City dit vi 

ofta går efter transcaféet. Sedan fick besökarna 

en helkväll på tre ställen till: Först taxi till det 

lebdominerade Roxy, stans kanske mysigaste 

krog. Sedan till det gaydominerade Torget, och 

till sist HBT-diskoteket Paradise på Kolings-

borg. Besöket ska återgäldas under Helsingfors 

Pridefestival, som hålls veckan efter midsom-

mar.  

 

Vårens Båstadsträff går av stapeln vecka 18 

på Hemmeslövs Herrgård 

Mer info på vår hemsida www.fpes.se  

inom kort. 

 

Lena Eriksson 

 
 

FPES kan behöva Din kompetens 
Av Angelica Löwdin 

 
FPES har för 2012 fått ett mycket större stats-

bidrag än tidigare år. Det innebär att vi kan bli 

aktivare på många områden . Det är här du och 

din kompetens kommer in. 

Genom att använda den kompetens medlem-

marna har på olika områden kan föreningen 

uträtta mer och på ett bättre sätt än om vi vän-

der oss till utomstående. Som medlem förstår 

du bättre vad en planerad verksamhet innebär 

och syftar till. Fler medlemmar blir aktiva i 

föreningen om vår gemensamma kompetens 

utnyttjas. Detta är bakgrunden till den förfrå-

gan som nu följer. 

Har du kompetens inom något av de områden 

som nämns nedan eller något annat som du 

bedömer kan komma till nytta och kan du tän-

ka dig att ställa den kompetensen till förening-

ens förfogande om det behövs?  

Skriv i så fall ett mejl till ordföranden  

Tinahåkan Jönsson,  

tinaadolfsson@hotmail.com, 

och beskriv kortfattat vad du kan bidra med. 

Den information du ger läggs inte in i med-

lemsregistret utan kommer att förvaras i en 

förteckning på papper hos ordföranden för att 

kunna tas fram när behov uppstår. 

Det rör sig främst om följande områden: eko-

nomi, upphandling (t.ex. kravspecifikation), 

sociala medier, kulturen inom offentlig sektor, 

politisk lobbying, näringslivskulturen, PR och 

marknadsföring, mediestrategi, psykologi och 

rådgivning. 

Har du andra specialiteter, t.ex. juridik, än de 

uppräknade och kan tänka dig att vid behov 

ställa upp, så meddela dem. 

Styrelsen hoppas att du inser finessen så att du 

är villig att hjälpa till. 
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