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Foto: Gia 

Tidningen har fått en ny redaktion  

och redaktrisen är jag, Liza Ohlson, med endast dryga 
året i föreningen och utan någon som helst journalistisk 
bakgrund, tagit på mig att ansvara för att insänt material 
sammanställs och publiceras. Till min hjälp har jag de 
mer erfarna Hildur de Besche och Lena Berg. 

Att vara transvestit öppet i vårt samhälle är att vara stolt 
och orädd. För att våga ta det steget behöver man ofta ett 
stöd från likasinnade. Därför är det väldigt viktigt att en 
förening som FPE-S finns. Jag personligen fick kontakt 
med föreningen genom en väninna och när jag fått mitt 
medlemsbevis kändes det betydelsefullt för min fortsatta 
utveckling. 

Kanske behöver man även vara lite orädd och kanske 
t.o.m. dumdristig att ta på sig ansvaret för 
medlemstidningen? Men en förening utan tidning är som 
en transvestit utan hjärta, så det får bära eller brista. 
Öppen och konstruktiv kritik är välkommen, men jag 
hoppas att ni har lite överseende med mina stapplande  

______________________________________ 
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Omslagsbild: Rut Falk 

Baksidebild: Gruppbild under Båstadträffens 
Vårträff. Första träffen på pensionat Enehall 

steg på denna bana, med även ett nytt gränssnitt i Word 
2007-programmet som bjuder på idel överraskningar. 

Men det är försommar och livet känns hoppfullt. De 
flesta av oss som i mars var med på årsmötet i Gävle fick 
nog även en känsla att tiden jobbar för oss transvestiter, 
att vår tid är nu. Nadja, vår ordförande, gjorde en 
strålande insats, med att informera pressen veckan innan 
mötet, så vi blev verkligen uppmärksammade på ett 
positivt sätt som kanske aldrig tidigare av lokalpress och 
befolkning. 

Eller vad sägs om nedanstående dagens ros, införd i 
Arbetarbladet den 18 mars 2008: 

Dagens ros …till alla ni härliga transvestiter som 
förgyllde min söndagspromenad! Tuffare brudar får man 
leta efter, som inte bryr sig om inskränkta människors 
blickar utan stolta går gatan fram. För min del får ni ha 
konferens i Gävle lite oftare! 

  Sussie   

Visst blir man varm om hjärtat när man läser sådana 
insändare!? Att vara transvestit är att våga. Är man ärlig 
och står för den man är blir man ofta väl bemött och 
respekterad. Det ger den råg i ryggen som behövs den 
dagen då man har otur att träffa på ”fel” person. 

_________________________________________ 
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Vi transvestiter vill ha respekt men då är det ju också 
viktigt, som Lina Qvist skrev i sin sista ledare, att vi 
föregår med gott exempel och visar att vi, i den brokiga 
skara som vi tillhör, kan hålla ihop och även locka nya 
medlemmar. Det behöver ju naturligtvis inte betyda att 
man ska vara rädd att kritisera, men visst är det klädsamt 
att vara vänlig och omtänksam oss transvestiter emellan? 
Vi är ju trots allt en mycket liten grupp och vi behöver 
nog varandras stöd. 

Alla som gått med i Pride-paraden under ”Stolta transor” 
banderollen vet hur mäktigt det känns att bli så tydligt 
uppskattad av tusentals människor. Det är stort, och jag 
kan inte hålla mig därifrån i år heller när det dessutom är 
EuroPride. Boka alltså vecka 31 för Priden, och anslut till 
paraden, så vi blir ännu fler transvestiter och att vi slår 
förra årets rekordnotering. 

  Liza Oh 

______________________________________________ 

Äntligen mig själv! 
Text: Nadja Karlsson 

 

Bild 1 (Sydney 6 feb 2007 kl 09.55) en nervös Stefan skall fixa 
hårförlängning 

 Denna artikel skrivs dagen efter! Igår så höll jag en 
föreläsning som heter ”från rosa bubbel till 

årgångschampagne”, en dryckesprovning ur queer 
perspektiv. Ja visst, jag har jobbat som Nadja förut. Men 
detta var en provning jag började skissa på för över ett år 
sedan. Sedan blev denna idé ”dissad” av mina ordinarie 
arbetsgivare. Så det krävdes list och tålamod för att kunna 
genomdriva denna idé. Jag lanserade en idé för mig själv 
för något år sedan. I framtiden kommer jag att kunna 
sätta ”transa” i mitt CV. Så sakta har jag lyckats, trots all 
rädsla och fruktan kunnat bli den som jag verkligen är! 
När jag för några år sedan bestämde mig ”outa” mig 
offentligt genom utställning ”God smak”. Så var det med 
en kalkylerad risk. Jag jobbar på frilansbasis och genom 
kontraktsskrivande får jag den största del av min inkomst. 
Ingen a-kassa eller något annat att falla tillbaka på. 
Samtidigt så jobbar jag inom en bransch där man har 
svårt att öppet vara intolerant. Så sakta faller bitarna på 
plats. Kanske inte så sakta, jag har gått från förnekande 
till öppen transvestit på tre år. Tanken för tre år sedan att 
jag skulle kunna jobba som Nadja var totalt orimlig. Men 
denna livsresa liksom lever sitt eget liv och jag följer 
villigt med. 2007 reste jag med en av mina närmaste 
vänner till Australien på en kombinerad jobb/semester 
resa. Denna vän heter Sara och hon kom in i mitt liv 
genom en arbetsplats. Hon fick träffa Nadja på 
invigningen av ”God smak”. Sara diggade Nadja från 
början. Snabbt växte ett systerskap fram och hon 
uppmuntrade mig ta ytterligare steg. Just nere i 
Australien feminiserades jag ytterligare och lite mer på 
permanent basis. Hårförlängning och fixar naglar mm. 
Innan detta kunde jag när jag behövde backa in i min 
trygga manlighet och passa in. Vad vinner jag då på att 
leva mer androgynt? Egentligen inte så mycket förutom 
att jag för första gången i mitt liv känner mig ärlig. Så 
försök finna det som ni är! Låt inte samhällets normer 
tvinga oss leva på ett ”felaktigt” sätt. Så därför bjuder jag 
er på två bilder från 2007.  

 

Bild 2 (Sydney 6 feb kl 12.55) Nadja går självsäkert ut.  

Kanske detta kan ses som en ytlig betraktelse, men detta 
är som sagt min livsresa! Lev väl ni vackra transsystrar 
och ni coola transbröder och allt däremellan.   
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Vilka sitter i styrelsen? 

Så här ser styrelsen ut i Fpe-s efter 
årsmötet i mars 2008: 

 

• Ordförande: Nadja Karlsson 
• Medlem nr: 1078 
• Stockholm 

 

• Registeransvarig: Lisa Tulin 
• Medlem nr: 712 
• Malmö 

 

• Medlemsvärvare: Gunilla Strand 
• Medlem nr: 1092 
• Stockholm 

 

• Redaktör: Liza Ohlson 
• Medlem nr: 1102 
• Norrköping 

 

 

 

 

 

• Sekreterare: Anne Colt 
• Medlem nr: 1088 
• Nyköping 

 

• Simon de Generes 
• Medlem nr: 1118 
• Malmö 

 

 

• Suppleant: Linda E 
• Medlem nr: 1009 
• Uppsala 

 

• Suppleant: Julia Inkarö 
• Medlem nr: 1034 
• Göteborg 
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Konferensbesök 
Text: Anna-Karin Kournikova – Örebro 

 
Foto: Liza Oh 

Anna-Karin har några få laster. En är att bevista 
diverse konferenser och möten. Här kommer referat 
från tre av dessa med min personliga tolkning av vad 
som där skedde. 

Ett offentligt samtal om könsneutralt 
äktenskap 

mellan Åsa Regnér, generalsekreterare RFSU, och 
Sören Juvas, förbundsordförande RFSL. 

Det lät inte så spännande, då jag trodde att de två 
organisationerna var helt överens i frågan. I stort sett 
de det, även om RFSU hade föredragit att 
äktenskapet förändrats till en civilrättslig 
registrering, något som jag också skulle föredra. 

Det intressantaste under kvällen var synpunkterna 
från ett par i 60-årsåldern. De verkade vara ett helt 
vanligt gift heterosexuellt par utan starka religiösa 
anknytningar. Paret var starkt kritiska till att göra 
äktenskapet könsneutralt. De ansåg, att deras eget 
äktenskap skulle påverkas negativt om så skedde. 

Jag blev först mycket förvånad. Att religiösa grupper 
är motståndare är ju inte ovanligt men ett vanligt 
äldre par? 

När jag tänker efter så är det inte så förvånande. Ett 
könsneutralt äktenskap innebär, att den homogena 
gruppen av personer som ingått äktenskap kommer 
att utökas och lite grann förändras och alla är vi ju 
lite tveksamma till förändringar.  

Jag ser en parallell i den förändring, som 
genomfördes inom försvaret 1972. Då slogs det tre 
personalgrupperna, officerare, underofficerare och 
underbefäl ihop. Underofficerarna blev 
kompaniofficerare och underbefälen blev 
plutonsofficerare. Under ett antal år pratade de 
ursprungliga officerarna och deras fruar om ”riktiga 
officerare” och ”övriga officerare”.  

Förmodligen kommer vi att få höra talas om ”riktiga 
äktenskap” och ”homoäktenskap”, om propositionen går 
igenom. Lärdomen blir, att inför en förändring är det 
viktigt, att identifiera alla, som kan tänkas vara 
motståndare till förändringen. 

Den nya diskrimineringslagstiftningen 

hade Moderaterna bjudit in till i ett lunchmöte. 

Inbjudna var, trodde jag, ideella organisationer. Jag blev 
överraskad, när det visade sig att bland deltagarna fanns 
Örebro kommuns personalchef, chefen för 
Arbetsförmedlingen i Örebro län och en del andra 
personer i liknande samhällsställning. 

Mötet började med att Lennart Rohdin, politisk 
sakkunnig hos Integrations- och jämställdhetsministern, 
gick igenom arbetet med den nya lagstiftningen. Därefter 
följde lunchbagett och frågestund. Det blev många frågor 
om den nya diskrimineringsgrunden ålder. Jag tog 
chansen och tog upp transfrågorna och möttes av ett 
ganska bra gensvar från de närvarande. Jag tror också att 
det var bra, att jag gick på mötet som Anna-Karin, då 
flera av deltagarna aldrig tidigare trodde sig ha mött en 
transperson. 

Jag pratade med Örebro kommuns personalchef om, att 
göra en artikel för TransInform. En artikel om hur 
kommunens äldreomsorg förbereder personalen för att i 
framtiden möta öppna  transvestiter – Kommer 
hemtjänstpersonalen att hjälpa till med att limma 
lösögonfransar eller följa med mig för att köpa en ny 
blommig klänning? 

Jag tror, att det är först när transvestiter födda på 30-, 40- 
och 50-talet blir i behov av äldreomsorg, som personalen 
kommer att möta öppna transvestiter. Personalchefen 
positiv till mitt förslag – Vi får se vad det blir. 

RFSL hade kongress i början av maj och jag deltog 
som en av ca 120 röstberättigade delegater. Bland 
deltagarna syntes ytterligare tre transvestiter, alla kända 
från FPE-sammanhang. Några andra transvestiter såg jag 
inte till. Visst, det fanns andra slags transpersoner och 
som vanligt i RFSL-sammanhang är dessa reaktivt unga. 
Några närvarande flator frågade mig varför inga unga 
transvestiter fanns närvarande – Jag hade tyvärr inget 
svar.  

Bland besluten som togs kan väl följande tre vara av 
intresse för tidningens läsare. 

Kongressen beslutade, att förbundsstyrelsen skall arbeta 
för att diagnoserna transvestism och fetischistisk 
transvestism skall strykas ur Socialstyrelsens 
klassifikationer över psykiska sjukdomar och ur WHO:s 
internationella sjukdomsregister. 

Själv har jag under senaste året blivit mera tveksam till  
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att ta bort diagnoserna. Kan de möjligen vara till hjälp, 
om man som transvestit vill få hormoner utskrivna, bröst 
bortopererade eller inplantat inopererade?  

Diagnoserna är ju inget som med automatik ges till oss 
transvestiter. Det krävs ju ändå att vi uppsöker en 
psykolog och hävdar någon form av problem innan vi får 
någon av diagnoserna. Jag yrkade därför på en 
”konsekvensanalys” men röstades ner. 

Beträffande BDSM och fetischer beslutade kongressen, 
att förbundsstyrelsen skall fortsätta sitt 
kunskapsinhämtande arbete och utifrån detta inleda ett 
påverkansarbete om BDSM och fetischer. Beslutades 
också att ett samarbete skall upprättas med olika 
BDSM/fetischföreningar. 

Den fråga som överraskande lockade flest personer till 
talarstolen handlade om att införa någon form av HBT-
certifiering av organisationer, exempelvis vårdcentraler. 
Beslutet blev att en certifiering skall erbjudas och 
förbundsstyrelsen fick i uppdrag att utarbeta kriterier och 
metoder – Bra! 

 
Foto: Liza Oh 

Utanför de formella förhandlingarna hände förstås också 
både allvarliga och mindre allvarliga händelser. Till de 
senare kan väl räknas att tre av de närvarande flatorna 
från Örebro ville känna och klämma på mina tuttar. 
Undersökningen resulterade i positiva uttalanden som 
”kändes precis som mina egna” - Jo, man tackar! 

Till de allvarligare räknar jag att flera närvarande 
transpersoner reagerade mycket negativt på en sångtext, 
som framfördes av en showgrupp under lördagskvällen. 
Texten, i vilken man försökte beskriva olika 
transpersonsgrupper, ansågs befästa fördomar och 
schabloner. Själv berördes jag inte illa, då jag tycker att 
man skall skilja på underhållning inom HBT-familjen och 
folkupplysning.  

På följande dag framfördes det ett formellt uttalande från 
en grupp transpersoner om att transpersoner behandlas 
som avvikande inom RFSL, där homosexualitet är 
normen - En lite onormal och svårförstådd 
minoritet inom minoriteten. Jag håller med om att 
den uppfattningen finns hos ett antal RFSL:are. Det är 
därför viktigt att vi blir fler transpersoner inom RFSL. 
Inte minst fler aktiva transvestiter. 

En trevlig sommar önskar! 

Anna-Karin Kournikova – Örebro 

______________________________________________ 

Kåseri                     Av Hildur de Besche                     

        

Jag har alltid hakat upp mej på påståendet att transvestiter 
är personer som klär sej i det motsatta könets kläder för 
att få enbart sexuell upphetsning! 

I min värld stämmer detta inte alls- när man transar 
utvecklar man ju sin kvinnliga sida- man vill gärna 
umgås med kvinnor för att ”lära sej kvinnlighet”. En 
kvinnlighet som både omfattar yttre saker som t.ex.  
makeup, kläder men också   beteende i stort. 

Som kvinna /transa kan man ju skippa en stor del av 
mansrollens begränsande krav och tillåta sej 
känsloutlevnad  och ett mjukt sätt som inte en man kan 
.Om man som jag gått ut mycket på vanliga heteroställen 
lär man sej också hur man ska bete sej som kvinna på en 
överfull pub t.ex. 

Vad jag menar är att för mej och många av oss är 
transandet nått mycket djupare än bara yta som kläder, 
smink o peruk!  

Vad den sexuella upphetsningen beträffar tror jag att den 
kanske  i vissa fall finns där i början, men längre fram, 
när man klär om, infinner sej i stället ett lugn och ett 
välbefinnande något som många väninnor kan vittna om. 
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Det talas bland oss mycket om vissa trannies som 
”kommit ut” i tidningar och tv och visat upp både sin 
manliga o kvinnliga sida- men det är egentligen ett litet 
fåtal bland oss. Den andra gruppen som också ofta nämns 
är hemmatransorna, de som har hela sin verksamhet 
hemma och som inte går utanför dörren, utan håller på 
oftast i ensamhet. 

 Men det finns en stor grupp däremellan som bl a jag 
tillhör- de transor som vågar gå ut på sta´n i olika 
sammanhang, men som ändå inte avslöjat sin manliga 
identitet. Och som inte har berättat sin story i pressen. 

En lämplig indelning blir därför: 

      1 Kommit-ut transor 

      2 Gå-ut transor 

      3 Hemma transor 

Naturligtvis finns mellanformer, alla vi transpersoner är 
ju unika. Det finns ju  hemmatransor som bara går ut vid 
speciella tidpunkter, t.ex. besöker vårt transcafe´. En del 
transor i grupp 2 har kanske berättat för utvalda vänner 
och anhöriga och är därför halvoffentliga. Andra, som 
undertecknad, är kända i kvarteret där dom bor. 

Man kan ju också tänka sej en ”transkarriär” från grupp 3 
till grupp 2 eller 1 

Acceptansen i samhället för transpersoner är numera hög 
i allmänhet – åtminstone har jag upplevt det så. Vi 
betraktas ofta som modiga, intressanta personer. 

Det största hindret för vår transutveckling finns i 
våra egna huvuden!  

 

Perukprat                   av Hildur de Besche 

När makeupen är klar och man har kammat peruken och 
drar på sej den.. det är då den riktiga transformationen 
sker- från ett målat mansansikte till ett kvinnligare och 
snyggare face  som ofta är helt olika det ursprungliga- 
och där det ofta är svårt att känna igen ”mannen bakom 
transan”. 

Ingen överdrift därför att säja att peruken är vårt 
viktigaste attribut..nått som man måste lägga ner en del 
tid ( och pengar) på om man vill va snygg transa tycker 
jag. 
 
Det gäller alltså att hitta peruken som passar just ditt 
ansikte. Vi biol. män har ju ofta grövre drag än kvinnor 
har större hakor o näsor t.ex. Det är därför lite farligt att 
gå på en bild av en snygg kvinna i peruk o tro att den 
skulle se lika bra ut på dej själv. Jag och säkert många 
väninnor har beställt (lite billigare) peruker på 

internetsiter som t.ex. wigs.com, för att sen upptäcka att 
dom inte alls passade mej utan blev liggande i en låda.. 
nej det riktiga är att gå till en perukshop för att prova ut 
framför en spegel..Dom flesta perukförsäljare tar 
självklart emot transor , ev.  kan man beställa tid i förväg, 
och det brukar finnas bås att sitta i, där man kan hitta en 
modell som passar mitt ansikte, vilket kan ta en hel del 
tid.  

Kommer ihåg från en transresa till Malmö/Cph som Lina 
arrangerade (kan du inte fortsätta som researrangör 
Lina?) att jag besökte Carl M Lundh där och provade 
peruker både länge o väl, för att till sist köpa en rödtonad 
variant.. men den har sen  blivit liggande hemma som inte 
användbar. Så lätt är det inte att hitta en snygg ”mössa” 

Det lär nog finnas en hel del inte använda peruker i 
transornas garderober. Nått som jag provat några gånger 
är att man träffas några väninnor och tar med sej dom 
perukerna och sen byter med varann, har man lite tur kan 
man då gratis få en peruk som passar bra el i alla fall 
bättre 

Sen är ju frågan hur peruken ska se ut; färg, modell, 
längd..Om man kollar på biol. kvinnor ute på stan ser 
man ju att långt hår mest has av yngre tjejer och ju äldre 
kvinnor desto kortare hår.. Så ska man passera (till 
vardags)  är kanske inte en lång peruk att föredra och bäst 
är nog en färg, inte alltför långt från det egna hårets, fast 
det kan va kul med en lite längre blond variant om man 
ska gå ut på klubb t.ex. 
Syntet el äkta hår? Syntet är billigare o mer lättskött och 
dom flesta transor bär syntetperuker tror jag. 

Peruk kan vara varmt på sommaren men värmer gott på 
vintern ”S” 

 

Nya medlemmar 2008 

1121        Vera Persson Stockholm 

1122        Leena Bona Filipstad 

1123        Berit Mark Trollhättan 

1124        Monicka Svensson Norrköping 

1125        Rebecca Quist Halmstad 

1126        Cilla Winblad Göteborg 

1127        Anette Nylund Stockholm 

1128        Pia Hagman Göteborg 
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Internet butiken: www.aoj.nu 

Express your self. 

ViV-medlemmar på opera och 
teater under jul- och 
trettonhelgerna 
Text Rut Falk 

På annandag jul förra vintern var vi två transor, Gunilla 
och jag, som var på Göteborgsoperan och såg musicalen 
Cats.  
Innan föreställningen hade vi avätit en läcker supé i 
operans restaurang med utsikt ut över Göteborgs hamn 
genom panoramarutorna.  
Vi hade båda, för tio, resp. tjugo år sedan, sett tidigare 
uppsättningar av denna musikal men med Andrew Lloyd 
Webbers medryckande musik är den lika trevlig att se på 
nytt och här i Göteborg uppfördes den med en helt ny 
scenografi. 
Biljetterna till Cats har varit så gott som utsålda sedan 
lång tid tillbaka men genom flitigt ringande till 
biljettkassan hade jag lyckats få tag på några stycken 
återbudsbiljetter.  

 

På trettondagsafton var vi tre andra, Sophia, Helene och 
jag, på Göteborgs Stadsteater och såg turnépremiären av 
pjäsen ”Jag är min egen fru” med Björn Kjellman i alla 
rollerna. 
Även vid detta tillfället hade vi börjat med lekamlig spis, 
denna gången på restaurangen Rumpan Bar och Kök. 
Sophia och jag hann med att äta men Helene hade 
dessvärre missbedömt möjligheterna till parkering i 
området runt Linnégatan och anlände så sent att hon bara 
hann ta en öl i baren.  
Även till Jag är min egen fru hade biljetterna en rykande 
åtgång så jag hade i princip fått tag på de sista bra 
platserna som fanns kvar trots att jag denna gång hade 
varit ute i god tid. 

 

Bilderna visar Gunilla och mig på vägen ut från 
Göteborgsoperan. 

 



 Transinform                                                                                       Nr 9-10 maj 2008 
 

9 

 

 

Mode för din personlighet

 

Litteraturtips 

HE or SHE av Vicky Lee, engelsk transa o 
scenperson. Innehåller massor av transtips, 
intervjuer m transpersoner och också en del om 
transors relationer med kvinnor o män. 

ART & ILLUSION av JoAnn Roberts, A 
Guide to Crossdressing, En klassisk am. 
publikation om tex kläder, smink, kvinnligt 
beteende mm 

HEAD OVER HEELS av Virginia Erhardt, 
Wives Who Stay with Cross-Dressers and 
Transsexuals, en utmärkt samling av 28 
berättelser ur verkliga livet av hustrur/sambon 
till crossdressers och transsexuella. 

MY HUSBAND WEARS MY CLOTHES av 
Peggy J. Rudd, Crossdressing from the 
Perspective of a Wife. Boken är skriven av 
hustrun till en crossdresser. 

 

 

 

CROSSDRESSING WITH DIGNITY av 
Peggy J. Rudd, The Case for Transcending 
Gender Lines. Boken bigger på en enkät de 
gjort I USA bland mer än 800 crossdressers. 
Massvis med korta berättelser för hur man 
lever, problem man har och hur man löst dem. 

MY HUSBAND BETTY av Helen Boyd, 
Love, Sex and Life with a Crossdresser. 
Författaren är journalist och gift med en 
crossdresser som är skådespelare.  

COPING WITH CROSSDRESSING av 
JoAnn Roberts, Tools & Strategies For 
Partners In Committed Relationships. 
Författaren är själv crossdresser och rådgivare 
till andra i liknande situation. 
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Museitågsresor i tidstypisk klädsel 
Text: Rut Falk 

 

På plattformen i Värnamo. Foto: Affe, BJs 

Ända sedan barndomen har jag varit intresserad av 
järnvägar. In i vuxen ålder så har intresset fortsatt bl a 
genom att jag varit ute och fotograferat, mestadels 
förbipasserande tåg men även en del stationsmiljöer och 
stillastående fordon. Dessutom har jag sedan sju års ålder, 
i mån av tillgängligt utrymme byggt och kört 
modelljärnväg.  
Någon gång, ungefär 2004, när jag köpt något nytt 
modellok och tvingats konstatera att på modelljärnvägen, 
som numera står hemma i villakällaren, så var spåren så 
fullpackade att det inte fanns plats för ett fordon till. 
Vitrinskåpet i vardagsrummet var också fullbelagt och 
likaså överskåpet till nästan varenda garderob i huset.  
I samma veva räknade jag över mina diabilder och 
resultatet för kategorin tåg- och järnvägsmotiv blev 56 
hela magasin.  
Då väcktes tanken hos mig att kunna hitta på något ny att 
fritidssyssla som fortfarande skulle ha 
järnvägsanknytning. Varför inte då börja samla på gamla 
eller gammalliknande kläder och andra accessoarer för att 
kunna uppträda som en tidstypiskt klädd resenär vid olika 
resor med museitåg? 
Inspiration hade jag fått då jag sett bilder i reportage från 
olika jubileumsresor, t ex i tidningen Allt om Hobby från 
tågparaden vid Värtan på järnvägarnas 125-årsjubileum 
1981.  Även olika gamla bilder på stationsmiljöer med 
passagerare bidrog till uppslag hur man skulle se ut och 
vad man behövde anskaffa.  
Detta var ju på "garderobstiden" så i första varvet så fick 
det bli herrkläder till brorsan. Så småningom hade jag fått 
ihop en bonjour, en jackett samt en gammal 
häradshövdingsuniform. Till detta hade jag också kubb 
eller cylinderhatt som huvudbonad samt tillbehör såsom 
fickur med kedja, spatserkäpp osv.  

Parallellt med detta hade jag också börjat skissa på någon 
form av gammaldags kvinnlig klädsel. Uppslagsändar 
hämtades så som jag beskrivit ovan. Dessutom satt jag 

och tittade på damernas kläder i filmen "Dessa fantastiska 
män i sina flygande maskiner" som jag har på 
videokassett. 
På en tidigare arbetsplats hade jag haft tillfälle att ta vara 
på ett draperi som skulle kasseras. Eftersom draperiet var 
tio meter långt och fyra meter högt så blev det ganska 
mycket tyg. Jag tog mått och ritade mallar på 
omslagspapper, klippte till och sydde ihop med hjälp av 
hustruns två symaskiner, en vanlig och en overlock. 
Dessa hade jag provat på att använda tidigare när jag 
fabricerade en Snövit-kostym som jag berättat om vid ett 
annat tillfälle. Hustruns inställning när jag behövde få 
gjort något sömnadsarbete var: "Gör det själv. 
Maskinerna står där och bruksanvisningarna ligger i 
nedersta lådan."  
Jag justerade passformen på mina alster, gjorde nya 
mallar, klippte till och sydde ihop nya prototyper. 
Draperityg hade jag ju gott om!  
Till sist hade jag fått ihop en figursydd jacka med 
avskuren midja. Delen nedanför midjan var 
volangliknande för att kamouflera min avsaknad av smal 
midja och breda höfter. Jackan hade puffärmar med 
manschetter i samma volangstil. Den knäpptes med tolv 
små knappar. Till detta en nästan fotsid kjol med liknande 
volang nedtill. Jackan hade ingen krage utan 
halsöppningen var anpassat för att ha en vit blus, köpt på 
second hand, med spetskragen utanpå. Jag tyckte det var 
praktiskt att kunna tvätta blusen med sin krage separat.  
När jag tyckte att resultatet började likna någonting så 
sparade jag den sista upplagan av mallar. Med hjälp av 
dem klippte jag till tyg av ett annat tillvarataget, mindre 
draperi som jag tyckte hade snyggare färg. Av detta 
sydde jag ytterligare en prototypdräkt.  

De här två prototyperna bedömde jag var modell från 
någon gång 1905 - 1910. Jag hade tagit mycket intryck 
från den omnämnda filmen där handlingen utspelas under 
flygets barndom vid denna tidsperiod.  
Jag ville också gå vidare med att göra någon dräkt från 
ungefär 1860, dvs då järnvägarna var alldeles nya i 
Sverige, samtidigt som jag kunde få användning för så 
mycket som möjligt av de mallar som jag redan gjort.  
Resultatet blev en dubbel kjol där den innersta var nästan 
fotsid fastän utan volang. Utanpå den en kjol till som var 
vidare och c:a 40 cm kortare. Till detta sydde jag en jacka 
som var likadan ovanför midjan som den första men utan 
volanger på ärmarna. Nederdelen av jackan var avpassad 
så att den slutade ytterligare c:a 40 cm ovanför 
ytterkjolen och var motsvarande ännu något vidare. Den 
här jackan knäpptes med inte mindre än 21 små knappar.  

 
Prototypen sydde jag i tyg från det stora draperiet som jag 
fortfarande hade mycket kvar av. På sikt hade jag annars 
tänkt mig att jackan skulle vara i en kontrasterande färg 
till dubbelkjolen. Det hela skulle föreställa en resdräkt 
från 1860-talet.  
Som alternativ att använda tillsammans med dubbelkjolen 
har jag också gjort en klänningsöverdel med precis 
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samma skärning som jackan men med blixtlås i ryggen i 
stället för knappraden fram och med halslinning som 
passar till en annan second-hand-blus med spetskrage.  
Som huvudbonad hittade jag en gång på rea på Rowells 
en vidbrättad halmhatt som jag har dekorerat med 
blommor. Blommorna är i form av ljusmanschetter i plast 
med blommor som jag sytt fast runt kullen på hatten. Jag 
har också sytt på den ett brett band att knyta under hakan.  
För att få fotbeklädnad i som går i stil med kläderna så 
har jag efter mycket letande i skoaffärerna lyckats hitta 
ett par mormorskängor i tillräckligt stor storlek för mina 
fötter. Jag har också lyckats få tag på en gammal lornjett 
som till och med hade samma styrka på linserna som 
mina läsglasögon. Till sist har jag köpt ett helt nytt 
spetsklätt paraply i en affär.  
Jag har också köpt ett mönster till en bahytt som jag ska 
försöka göra i ordning för att få en alternativ 
huvudbonad. 

 

Prototypsdräkt nr 2 

År 2006 kom jag att ta steget ut ur garderoben. Då tyckte 
jag det var dags att börja göra i ordning en "riktig" 
version av 1860-tals resdräkten i köpt tyg så att jag kunde 
välja färg. 

Jag köpte tyg och började sy så smått när det fanns lediga 
stunder och så småningom var resdräkten klar.  
Så gällde det att få användning för den. Min hustru har 
egna gammaldags kläder brukar följa med ut på en och 
annan museitågsresa när jag uppträder med brorsans 
garderob men eftersom hon inte vill komma med när jag 
går ut omklädd så gällde det att ”kvotera” fram någon 
resa där hon sannolikt ändå inte skulle åka med.  
Valet föll på arrangemangen med anledning av 125-
årsjubiléet sedan Halmstad – Nässjö Järnväg invigdes. 
Tre museitågsföreningar och två länstrafiksbolag i 
samarbete arrangerade ett flertal resor, mestadels med 
ånglok utefter banan under sista lördagen/söndagen i 
september 2007.  
Studium av tidtabellen för jubiléet visade att man skulle 
hinna med två resor tur och retur Landeryd – Värnamo 
under lördagen.  

Flera månader i förväg hade jag skrivit till 
”projektledningen” för jubileet och föreslagit att man 
skulle peka ut en eller ett par turer i annonseringen där 
man speciellt välkomnade resenärer i tidstypiska kläder 
och eventuellt locka med fria eller rabatterade resor. Det 
blir ju trevligare om alla i gamla kläder kommer till en 
och samma tur. Vi brukar bli ett populärt fotomotiv för 
övriga resenärer och åskådare. På jubileets speciella 
hemsida fanns bilder från det tidigare 100-årsjubiléet. Där 
kunde man se ett antal passagerare i gamla kläder på ett 
par av bilderna.  
Först fick jag ett svar från arrangörerna att det var en god 
idé som man skulle bearbeta vidare men sedan rann 
tydligen det hela ut i sanden för jag hörde aldrig något 
mer och såg inte heller något nämnas i annonseringen. 
Troligen hade man så mycket arbete med att få ihop 
tillräckligt många funktionsdugliga ånglok och personal 
för att bemanna dessa samt allt övrig tågpersonal som 
skulle krävas att man inte orkade engagera sig i denna 
sidofråga.  

Efter en del kompletterande forskning på Internet 
(Använde man nagellack på 1880-talet, t ex?) Så var då 
dagen inne att göra sig i ordning, sätta sig i bilen och köra 
till påstigningsstationen Landeryd. Vädret var mulet med 
regnskurar under resan. Strax innan ankomsten så började 
solen bryta igenom som väl var.  
Redan på vägen från parkeringen till stationshuset, där 
jag skulle lösa en dagbiljett, så fick jag stanna till flera 
gånger för att jag såg någon höja kameran. Några fler i 
gammaldags kläder såg jag emellertid inte till där.  
Senare när tåget anlänt till Värnamo så kom de en liten 
grupp i gammaldags kläder från den lokala hembygds-
föreningen som uppvaktade arrangörerna med ett par 
presenter men jag såg aldrig att de följde med tåget. Inte 
sedan på hela dagen så såg jag någon mer som hade 
anammat idén att komma i tidstypiska kläder, men jag 
hade lika trevligt för mig själv ändå.  
Under denna enda dagen så tror jag att det var fler 
människor som kom fram och pratade än jag stött på 
under hela tiden innan som jag rört mig omklädd ute 
bland allmänheten. Det vanliga brukar vara annars att 
människor bara tittar, speciellt när de tror att man hunnit 
vända ryggen till.  

En del såg väl direkt, men andra fick fråga om jag var 
man eller kvinna. Gång på gång fick jag berätta att jag är 
intresserad av järnvägar och brukar försöka ge ett bidrag 
till den totala miljön vid sådana här arrangemang genom 
att komma i gammaldags kläder och att jag dessutom är 
transvestit och det då blir ett naturligt resultat att komma 
omklädd i gamla kläder.  
Totalt sett så tycker jag att den här utflykten blev mycket 
lyckad. Jag hade kunnat prova på en ny variant av att vara 
ute ombytt och kunnat kombinera det med mitt 
järnvägsintresse. 

                                                     Rut Falk 
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Från 0 till nästan 100 på drygt 15 år
 Text: Madeleine Ågren 

 

Från Attitude nr 10 2005    Foto: Daryoush Tahmasebi 

Hösten 1991, 28 år gammal, blev jag medlem i FPE-S. 
Under namnet Madeleine Nordenstam. Som många andra 
nya medlemmar var jag rätt passiv. Jag var glad att 
föreningen fanns, att jag fick en del kontakter jag annars 
inte hade fått. Innan Internets genombrott var 
kontaktmöjligheterna transvestiter emellan inte stora. 
Glad över att få Feminform, som medlemstidningen då 
hette, var jag under några år nöjd med det som erbjöds 
och bidrog så småningom själv till tidningens innehåll.  

Samma höst tog min utdragna kom ut-process fart. Starkt 
påverkad av all energi jag fick av att äntligen bejaka min 
länge nedtryckta transvestism, hann jag med en hel del 
äventyr innan verkligheten hann ifatt mig. Jag var bl a ut 
ensam som Madeleine en lördag kväll på Stadshotellet i 
Luleå. En minnesvärd kväll med flera nya, trevliga 
bekantskaper. Alla kvinnor. En inte så trevlig ny 
bekantskap var vaktchefen. Han noterade att min närvaro 
orsakade en del uppståndelse, somliga kände sig 
provocerade. Enklaste sättet att lösa problemet för honom 
var att lägga skulden för detta på mig. Jag blev inte 
utslängd men när jag gick hem fick jag veta att jag inte 
var välkommen tillbaka som Madeleine. Punkt. Ett 
ganska tydligt fall av diskriminering eftersom det inte var 
jag som var otrevlig, som betedde mig dumt, utan andra 
gäster. Nästan sjutton år senare kan jag konstatera att jag 
faktiskt inte sen dess använt mig av Stadshotellets 
”nöjestjänster”. Har varit där som Madeleine på 
konferens men inte för nöjes skull. Vaktchefen är sedan 
länge pensionerad.  

Kvällen innan föreningens 25-årsjubileumsfest i 
Stockholm i november 1991 var jag ut ensam på 
Fasching som Madeleine. Jag minns inte vilka som 
spelade där den kvällen. Jag träffade dock en luletjej som 
nyligen flyttat ner och dristade mig till att inför henne 
komma ut som transvestit. Det gick alldeles utmärkt. Vi 

har fortfarande kontakt då och då. Under kvällen behövde 
jag uppsöka toalett. När garderobspersonalen, som hade 
uppsikt över toaletterna, fick syn på mig i kön till 
damtoan fick jag veta att det inte var lämpligt. Jag 
ombads uppsöka handikapptoan istället eftersom jag 
föredrog den framför herrtoan. Också ett fall av 
diskriminering kan man tycka.  

När detta hände reflekterade jag inte över att göra något 
åt saken. Att påtala det inträffade, att ta reda på om det 
gick att anmäla. Att på något sätt i något sammanhang 
lyfta det orimliga i att sådant händer. Jag såg händelserna 
som intressanta erfarenheter, uttryck för enstaka 
personers sätt att lösa besvärliga situationer. Inte som 
uttryck för något större, ett allmänt attitydproblem, hur de 
innanför normen hanterar dem som faller utanför. Snarare 
något för mig att dra slutsatser av. Att fundera på vad jag 
bör och inte bör göra.  

Knappt tio år senare, i april 2001, befann jag mig i 
Riksdagens Ledamotshus vid Mynttorget i Stockholm. 
Jag skulle under ungefär en kvart av mitt liv, inför 
riksdagsledamöter, -tjänstemän och annat folk, berätta om 
”Transvestiters livssituation och problematik”. 
Fruktansvärt nervöst. Men jag var väl förberedd. Efteråt 
hade jag inte mycket koll på vad jag sagt. Men en av de 
saker jag vet att jag lyfte var just bristen på skydd mot 
diskriminering för transvestiter. För mig var detta 
seminarium, förberedelserna inför det och 
färdigställandet av kompendiet som ackompanjerade 
seminariet startskottet för vad som senare skulle visa sig 
bli en viktig del av mitt liv. Till och med mitt arbetsliv. 
Arbete mot diskriminering. Men det kunde jag inte i min 
vildaste fantasi föreställa mig då. 

Under åren fram till riksdagsseminariet 2001 var jag bl a 
ett par år suppleant i FPE-S’ styrelse. Ett slags alibi för 
att styrelsen skulle ha en viss geografisk spridning med i 
praktiken mycket små möjligheter att påverka något i en 
förening hårt styrd av Anette Hall. Så småningom, efter 
att ha varit med och dragit igång föreningens hemsida 
1996 och argumenterat för att hemsidan skulle ha en 
öppen kanal mot omvärlden, en kanal som stängdes av 
styrelsen 1997, kom jag så småningom alltmer på kant 
med Anette och sökte mig istället till RFSL 1999 där jag 
året efter blev medlem i det som 2001 formellt blev 
RFSL:s centrala transarbetsgrupp. Den grupp som hade 
huvudansvaret för innehållet i nyss nämnda 
riksdagsseminarium. Tack vare mig blev FPE-S också en 
del av seminariet. Våren 2001 fattade RFSL:s kongress i 
Piteå beslutet att officiellt arbeta för transpersoner. Att 
vara med där som kongressombud kändes stort. 

Under åren efter detta var jag aktiv i både RFSL (satt ett 
par år i RFSL Piteås, senare Nords, styrelse) och i FPE-S 
(höll bl a i föreningens seminarier om transpersoners 
utsatthet och om att komma ut under Stockholm Pride 
2002 resp 2004). Våren 2002 var tiden för mig mogen att 
på allvar komma ut i Luleå, den stad jag vuxit upp i och 
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bott i nästan hela mitt liv. I princip i alla sammanhang 
utom på jobbet. Detta föregicks av en viktig förändring i 
mitt liv. Min sambo 1992-1999 ville absolut inte att min 
transvestism skulle bli känd i Luleå. Hennes gränser var 
snävare än mina. Min sambo från 2000 tyckte att jag själv 
skulle bestämma hur jag skulle leva. Tänka sig. Mina 
gränser var snävare än hennes. Det tog tid för mig att 
förstå och smälta detta. Det var frustrerande att inte 
längre kunna skylla på någon annan men också befriande. 
När polletten väl trillat ner.  

För FPE-S räkning engagerade jag mig hösten 2004 i den 
grupp som tillsammans med RFSL skulle förbereda och 
genomföra ett seminarium inför Diskriminerings-
kommittén, som sedan 2002 hade utrett hur en ny 
sammanhållen diskrimineringslagstiftning skulle se ut. I 
direktiven ingick att fundera på skydd mot diskriminering 
för transpersoner. Därför behövde kommittén tillföra 
kompetens utifrån vilket skedde bl a genom seminariet 
”Transpersoner och diskriminering” i januari 2005 ännu 
en gång i Riksdagens Ledamotshus. Denna gång använde 
vi oss, på mitt förslag, mindre av föreläsningsformen och 
mer av diskussionsformen i mindre grupper. 

 

 

Seminarium ”Transpersoners utsatthet” med Carin Götblad 
(th), tf länspolismästare o Anneli Svensson (mitten), kurator vid 
RFSL:s brottsofferjour.  Foto: Lena Edenbrink 

Antalet åhörare var också färre än förra gången, vilket 
inbjöd till detta. Ett mycket lyckat seminarium som 
tillsammans med tillhörande kompendium satte tydliga 
spår i kommitténs betänkande ungefär ett år senare.  

Diskrimineringskommittén förordade införandet av en ny 
diskrimineringsgrund, ”Könsidentitet”, som omfattade 
såväl könsidentitet (mentalt kön, din egen uppfattning om 
vilket kön du har) som könsuttryck (som kan kopplas till 
socialt kön, hur du uttrycker eller uppfattas uttrycka kön 
genom beteende, utseende etc). Namnet på 
diskrimineringsgrunden var lite underligt valt men ändå 
ett klart fall framåt. Dock inte det seminariegruppen 
önskade. Vår idé var att den befintliga grunden ”Kön” 
skulle vidgas till att inte enbart handla om 
könstillhörighet (biologiskt kön eller i praktiken juridiskt 
kön, näst sista siffran i personnumret) dvs om 
jämställdhet och enligt en dom i EU-domstolen även om 
transsexualism. Utan också om könsidentitet och 
könsuttryck. Att man skulle integrera alla aspekterna av 

kön i en och samma diskrimineringsgrund för att på det 
viset förenkla tillämpningen eftersom man då slipper dra 
gränser mellan den gamla och den nya grunden. Något 
som torde visa sig bli knepigt.  

Vårt förslag föll alltså inte Diskrimineringskommittén 
helt på läppen. Den såg alltför stora komplikationer för 
att kunna förorda denna lösning. Tolkningen av ”kön” i 
många andra lagar skulle påverkas och ytterligare 
utredande skulle behövas. I övrigt ansåg kommittén att 
den nya grunden ska gälla inom samma samhällsområden 
som redan befintliga grunder, dvs inom arbetslivet, 
utbildningssektorn, varor och tjänster, samhällsservice m 
m. Det var förstås precis i linje med vårt önskemål. 

Betänkandet skickades ut på remiss våren 2006. FPE-S 
som aktivt engagerat sig i kommitténs arbete var en 
självklar remissinstans. En grupp tillsattes och 
remissvaret skrivet av Lena Edenbrink, mig själv och 
Sara Lund var klart i oktober. Via Sara, då medlem i 
RFSL:s förbundsstyrelse, hämtade gruppen en hel del 
inspiration från RFSL:s utkast. Vi lade till en viktig del 
om den nya diskrimineringsgrundens namn. Att liksom 
gömma ”könsuttryck” inne i ”könsidentitet” befarade vi 
skulle skapa ett onödigt pedagogiskt problem och en klar 
risk för att ”identitet” skulle tränga undan ”uttryck” och 
därmed också mycket av vad transvestism handlar om.  

I februari 2006 blev jag uppsagd från mitt lärarjobb på 
Luleå tekniska universitet pga studentbrist. Det kändes 
först som en katastrof . Jag tappade för en tid fotfästet. 
Sen löste det sig i och med att jag kunde återvända till en 
relativt liten arbetsplats, Norrbottensmusiken, där i 
princip alla redan kände till min transvestism och träffat 
mig som Madeleine ”på stan” åren innan. Jag bestämde 
mig för att det nu var läge att ”erövra” även arbetsplatsen. 
När jag slutade där ett knappt år senare var det 
fortfarande ett par av mina manliga arbetskamrater som 
hade svårt att hantera mitt sätt att vara. Men i övrigt gick 
det mycket bra.  

Antidiskrimineringsbyrån i Luleå startades våren 2006 av 
Röda Korset. En förfrågan från projektledaren kom till 
RFSL Nord om att besätta en plats i projektets referens-
grupp för att tillföra kompetens. Jag övertygade såväl 
styrelsen som projektledaren om att RFSL Nord borde få 
besätta två platser, en för ”sexuell läggning” och en för 
”könsidentitet och könsuttryck”. På så sätt blev jag en del 
av projektet som frivillig. Våren efter, 2007, ville Röda 
Korset utöka byrån med en anställd. Jag sökte jobbet och 
fick det! I det sammanhanget var mitt tidigare 
engagemang i diskrimineringsfrågor ett klart plus. Min 
transvestism blev i sammanhanget närmast en merit, inget 
som varken kunde eller borde ifrågasättas. Visst, inte 
heller de anställda på Röda Korset är så öppna och 
accepterande som de borde vara alla gånger. Men något 
öppet motstånd har jag inte stött på. Däremot har nyligen 
en av länets Röda Kors-föreningar valt en öppet 
transsexuell kvinna till ordförande. I samband med 
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anställningen på Röda Korset och den ytterligare 
öppenheten var tiden mogen att skippaefternamnet 
Nordenstam. I många sammanhang (visitkort, namnskylt 
på jobbet, media, konferenser etc) heter jag nu Jan-Olov 
Madeleine Ågren. En viktig markör. Jag är en hel 
människa med integrerade sidor. Inte en människa med 
två separata delar. Det officiella förnamnstillägget 
kommer nog också. 

 

Kulturens Hus i Luleå januari 2008  Foto: Kjell Öberg 

Tack vare att jag genom jobbet träffat moderatorn tog jag 
i sista minuten plats i en paneldebatt under Stockholm 
Pride 2007 som representant för FPE-S. Den handlade 
om den nya diskrimineringsgrunden (enligt betänkandet) 
och där deltog även bl a JämO Claes Borgström och 
RFSL:s representant i Diskrimineringskommittén, 
Madelaine Vilgren. Liksom min kollega på 
antidiskrimineringsbyrån i Kista, Kerstin Burman, som 
tidigare skrivit en uppsats om just detta. Panelen var rätt 
enig om att kommitténs förslag var ett stort steg framåt 
men att två grunder, båda om kön, där den ena inte fått ett 
namn som tydligt anger vad den handlar om, bäddar för 
problem. Det ultimata hade varit en enda integrerad 
grund, ”Kön”, men på det lär vi få vänta ytterligare en tid.  

Under 2008 har den nya regeringen tagit ytterligare ett 
par steg mot färdigt lagförslag. Man har tagit hand om 
betänkandet samt alla remissvaren med avsikt att den nya 
diskrimineringslagstiftningen ska träda i kraft den 1 
januari 2009. ”Vår” diskrimineringsgrund har på vägen 
bytt namn till ”Könsöverskridande identitet och uttryck”, 
vilket är både bra och dåligt. Bra för att ”uttryck” nu lyfts 
fram tydligare. Dåligt för att man valt en särlagstiftning. 
Grunden och därmed skyddet gäller inte alla. Grunderna 
”sexuell läggning”, ”etnisk tillhörighet” och ”kön” gäller 
alla människor. Alla har dessa egenskaper. Alla har också 
”Könsidentitet och könsuttryck” men alla har inte 
”Könsöverskridande identitet och uttryck”. Man har 
därmed skapat ett annat problem, att avgöra vad som är 
”könsöverskridande”. Var går gränsen? Vem drar den? 
Varför inte hålla fast vid den allmängiltiga grund som 
betänkandet föreslog? Allas lika rätt …  

Nu är möjligheterna att påverka lagförslaget obefintliga. 
Det kommer att antas av Riksdagen inom kort. För mig 
har det varit ett privilegium att få vara med på denna resa. 
Föga anade jag när den startade att jag skulle få vara med 
om allt detta. Att jag faktiskt skulle kunna påverka 
förloppet och dessutom yrkesmässigt skulle jobba med 
frågorna när lagen införs. Stundtals känns det lite 
overkligt, stundtals helt otroligt, stundtals som en 
besvikelse. Riktigt ända fram har vi ju inte nått. Men vi 
får glädjas över det som åstadkommits och påpeka 
bristerna i lagen på lämpligt sätt när den trätt i kraft.  

När integrations- och jämställdhetsministern Nyamku 
Sabuni presenterade lagförslaget i januari 2008 strök hon 
under att detta är första steget i en översyn av 
diskrimineringslagstiftningen. Ytterligare utredningar i 
ämnet har redan tillsatts. Propositionens definition av 
”vår” grund är märkligt otydlig och till synes snävare än 
definitionen i betänkandet. Kompetensen inom 
Regeringskansliet hos dem som skrev lagförslaget känns 
sämre än Diskrimineringskommitténs. Å andra sidan är 
det praxis som avgör hur lagen tillämpas. För att praxis 
ska uppstå krävs att vi efter den 1 januari 2009 använder 
oss av lagen och anmäler det vi uppfattar som 
diskriminering. Tveka inte heller att använda dig av din 
lokala antidiskrimineringsbyrå för hjälp och stöd. Och 
kom ihåg: det går att påverka men det tar tid! 

Madeleine Ågren 

Länkar 

Transpersoners levnadsvillkor, seminarium i april 2001: 
www.fpes.se/vilka_ar_vi/levnadsvillkor/ 

Diskrimineringslagstiftning, seminarium i januari 2005 
och remissvar i oktober 2006: www.fpes.se/lagar/ 

Diskrimineringskommitténs betänkande SOU 2006:22, 
februari 2006: www.regeringen.se/sb/d/108/a/58696  

Regeringens proposition, 2007/08:95, mars 2008: 
www.regeringen.se/sb/d/108/a/100634  

Sveriges antidiskrimineringsbyråer. www.adbsverige.se  

Faktaruta 

Diskrimineringskommitténs definition av 
”Könsidentitet”, februari 2006, kap 4 s 255 i betänkandet: 
”en persons identitet, utseende eller beteende med 
avseende på kön, oavsett om identiteten, utseendet eller 
beteendet skiljer sig från vad som traditionellt ansetts 
utgöra normen för kvinnor respektive män” 
Regeringskansliets definition av ”Könsöverskridande 
identitet och uttryck”, mars 2008, kap 7 s 114 i 
propositionen: 
"att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller 
genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att 
tillhöra ett annat kön." 
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Kring årsmötet i Gävle  
Text: Lena Berg 

 

Foto: Lisa Tulin 

Som rubriken antyder så kommer det inte att handla om 
själva årsmötet utan istället om det som hände runt 
omkring. Vad som avhandlades och beslöts under 
årsmötesförhandlingarna finns ju dokumenterat på vår 
hemsida. 

I bilen på vägen upp till Gävle satt vi, Nadja och Gunilla 
åkte med mig, och pratade om hur vi skulle bli mottagna 
av Gävleborna. Nadja hade under veckan varit i kontakt 
med den lokala pressen, TV och radio. Det första som 
mötte oss var en mycket trevlig och korrekt 
hotellpersonal som hälsade oss välkomna till Hotell 
Aveny. 

Väl incheckade begav vi oss till pub och nattklubben 
O´Learys som låg vägg i vägg med hotellet för en öl och 
lite att äta. Bara positiva kommentarer från personal och 
andra gäster. 

Senare gick vi till ”innestället” Bishop Arms för att 
fortsätta kvällen. Mycket folk och trevlig stämning. Visst 
tittade man på oss men på ett vänligt sätt och många kom 
fram och sa att de tyckte det var trevligt att se oss. Nästan 
utan undantag så hade de aldrig sett, än mindre träffat en 
transa tidigare. Gav ett utmärkt tillfälle till att missionera. 

Lite senare på kvällen kom ett helt gäng med tjejer in 
genom dörren och när dom fick se oss skrek dom i kör, 
”Där är ni ju, vi har letat i hela stan efter er!” 

Tjejerna hävdade att det kunde inte ha undgått 
någon Gävlebo att vi skulle komma. Dagarna före 
årsmötet hade Gefle Dagblad och Arbetarbladet 
skrivit om oss och vårt möte. SR Gävleborg hade också 
ett inslag.  

På lördagen före årsmötet årsmötets början genomfördes 
en pressträff med lokaltidningarna där vi fick tillfälle att 
informera mer om vår verksamhet. En reporter från 
Arbetarbladet följde dessutom Ylva under hela dagen. 

Detta resulterade i att i söndagsnumren av de båda 
tidningarna fanns stora artiklar införda samt en särskild 
artikel i Arbetarbladet om Ylva Persson. Ylva som är från 
Gävle kom på så sätt ut officiellt. 

 

Foto: Lisa Tulin 

För er som inte läst artiklarna eller vill läsa dom igen så 
finns länkar på vår hemsida under ”Mediaklipp”. 

På lördagskvällen efter årsmötet åt vi en gemensam 
middag på restaurang Matilda. Många andra gäster var 
också där och vi möttes enbart av positiva reaktioner och 
frågor. Efter middagen gick de flesta till Bishop Arms 
igen och hade ytterligare en trevlig kväll. 

Sammanfattningsvis så kan sägas att vi blev mottagna på 
ett helt fantastiskt sätt. 

För mig personligen som hade de mindre trevliga 
erfarenheterna från Göteborg i färskt minne var 
skillnaden som natt och dag. 

Se också ”Dagens ros” (sid 2) som en dam i Gävle gav 
oss några dagar efter vårt besök. Önskar att det hade varit 
fler deltagare vid årsmötet så dom också hade fått vara 
med om allt det positiva vi fick uppleva. 
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Allt eller inget 
Text: Jessica Lind                      Foto: Lisa Tulin 

 

Det var så jag resonerade när jag bestämde mig för att 
åka till årsmötet som Jessica.  
 
Innan årsmötet hade jag inte varit ute som Jessica  många 
gånger, och de gånger jag varit ute hade varit efter 
mörkrets inbrott, förutom en gång i december 2007. I 
december träffade jag Puck och Nadja i Stockholm, men 
inte som Jessica, och när vi gick bland andra människor 
och jag såg att ingen direkt reagerade på Nadja eller 
Puck, så började mina egna fördomar att rasa, och dagen 
efter gick jag ut som Jessica vid 11-tiden. Det var en solig 
men lite kall dag (-7). Jag gick visserligen mest på 
cykelvägarna men mötte en hel del människor. Det gick 
mycket bra. Visst fick man en blick extra från några av 
dem, men ändå. Jag kan bara säga att jag var mycket 
nervös, men det var samtidigt en helt underbar känsla att 
kunna gå ute som Jessica dagtid. 
 
Två veckor innan årsmötet hade jag inte en tanke på att 
åka dit, utan det var när jag pratade med Puck på tisdagen 
veckan innan årsmötet, som jag började tänka på att åka 
till Gävle och att det skulle vara en bra erfarenhet samt att 
träffa några fler inom FPE-S. 
 
Det stora problemet var nu… smink. Det var något som 
jag inte hade laget ner mycket tid på tidigare. Hmm, var 
ska man göra inköpen? Jo, då jag ändå var i Stockholm 
dagen efter, och hade lite tid över, gick jag till Makeup 
Store och inhandlade en hel del samt frågade vilka färger 
som passade mig. Då detta gick mycket bra raserades en 
del av mina sista fördomar och barriärer och bestämde 
mig för att ”Gävle here I come”. 
 
Innan jag ringde och beställde rum så var jag ju tvungen 
att göra några försök med sminket och se om jag lyckades 
åstadkomma något acceptabelt resultat för att kunna visa 
mig ute bland folk. Jag blev tillräckligt nöjd för att ringa 
och beställa rum samt att jag bestämde mig för att åka tåg 
och som Jessica till Gävle tur och retur. 
 
Nu inhandlades en ny resväska, då jag inte ägde någon 
innan, samt en plånbok som mer passade Jessica än den 
jag brukar ha. Kollade även på en ny handväska men 
kunde inte bestämma mig utan den jag hade fick följa 
med.   
 

Jag började ett par dagar innan att kolla vilka kläder jag 
skulle ta med ta med. En sak som jag märkte tidigt är att 
jag fått en viss förståelse för varför tjejer/kvinnor har 
problem med att bestämma sig vad de ska ta mig sig, och 
att jag nu ångrade alla suckar jag gett dem tidigare. När 
jag köpte resväskan tyckte jag att den var sååååå stor. 
Men helt plötsligt var den sååå liten, hade nog behövt en 
som var minst dubbelt så stor *skratt*. 
 
På torsdagen innan jobbet, började jag göra i ordning 
mina peruker och såg att den jag ville ha var inte i bästa 
skick. Suck, vad göra nu, tänkte jag. Det blev inte bättre 
än att jag tog beslutet att jag skulle åka som kille. 
Samtidigt som jag blev lite besviken så kändes det som 
en lättnad då jag inte visste hur jag skulle uppfattas. Jag 
åkte till jobbet och sov över i Stockholm. Började 05:19 
på fredagen och på väg från Stockholm så bestämde jag 
mig för att ta min andra peruk även om den inte var den 
mest färgneutrala som finns (ni som var med på årsmötet 
kan nog instämma med). Nu blev jag MYCKET nervös. 
Svårt att andas, men jag klarade av jobbet i alla fall, och 
det var ju huvudsaken. Men ju närmare arbetspassets slut, 
ju mindre nervös blev jag, och sedan var det fullfart hem 
för att göra mig i ordning samt packa det sista. Jag antar 
att man kan säga att som vanligt hamnade man i 
situationen, ”vad ska jag ha på mig?” *skratt* och 
givetvis tog det tid att bestämma sig vad jag skulle ha på 
mig och blev sen. 
 
Nu står jag vid ytterdörren och ska bege mig iväg. Ska 
jag våga öppna dörren? Står det någon utanför? Kommer 
jag att träffa på grannarna? Vad kommer de att tänka när 
de ser en tjej, som de aldrig tidigare har sett, stiga in i 
bilen och köra iväg. Det var några av mina tankar innan 
jag väl öppnade ytterdörren. Men allt gick bra. Jag mötte 
visserligen inga grannar, men väl några andra personer 
som inte reagerade alls. I alla fall inte som jag märkte, 
men med den färgen på peruken måste det ha varit några 
som kollat till en extra gång. 
 
Bilresan till stationen gick bra. Kom inte försent, även 
om det var på håret. Tågresan gick mycket bra. Visst fick 
jag några blickar på mig, men jag försökte läsa min 
tidning och inte låtsas om deras blickar. För jag vet ju att 
blickarna inte var för att det var något skönt de kollade på 
i alla fall *skratt* 
 
Nu fick jag en timme i Stockholm innan tåget till Gävle 
skulle avgå. Vad skulle jag göra? Först gick jag bara runt 
men hamnade tillslut på en coffe shop där jag köpte mig 
en Ice tea och en muffins (mums) och fortsatte att läsa 
min tidning för att fördriva tiden lite. Satt bredvid ett 
gäng äldre människor som pratade teckenspråk. Man kan 
verkligen undra om de sa något om mig. Men då jag inte 
kan teckenspråk så kan man bara gissa. 
 
På tåget till Gävle hamnade jag bredvid en kille som 
kollade lite skumt på mig och troligen inte visste i vilket 
fack han skulle passa in mig i *skratt*. Men även den 
resan gick mycket bra. 
 
Min vana trogen glömde jag givetvis några saker hemma. 
Min laddare till mobilen, vägbeskrivning och adress till 
hotellet. Jag hade ju kollat upp tidigare vart det låg och 
började gå åt det hållet. Men det slutade med att jag fick 
ringa Puck, som är den enda transan jag hade 
telefonnummer till, och frågade om adress eller 
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telefonnummer till hotellet. Efter mycket om och men så 
fick jag en adress och då visade det sig att jag stod på rätt 
gata och ca 150 m från hotellet *skratt*. Ja, vad ska man 
säga. Inte mycket. Jag hade bara behövt gå en liten bit 
till. Men, men, det löste sig ju. När jag kom till hotellet så 
hade bara tre transor checkat in innan mig, och dessa tre 
såg man inte skymten av, så det bar av till rummet för att 
packa upp och göra mig i ordning inför kvällen. 
Misstänker dock att tjejerna i receptionen log inom sig 
när jag kommer inklampandes med min lite mindre 
färgneutrala peruk, men de visade ingen utåt i alla fall. 
Men visst kan detta antagande bara finnas i min egen 
skalle. Jag hoppas det i alla fall. 
 
Vid 19-tiden vågade jag mig ut från rummet och träffade 
då på Anne, Bea och Ruth. Trevligt. Vi gick ner till 
O’Leary’s, där de flesta andra redan satt, och beställde 
något att äta. De tog vår beställning, vad vi ville ha och 
dricka, men sen vet jag inte vart vår beställning tog 
vägen. Anne sa till två gånger innan vi fick något att 
dricka. Det var några stycken som var mycket törstiga 
*skratt*. Efter en trevlig stund på O’Leary’s blev det en 
liten paus för att göra sig i ordning innan vi gick vidare 
till The Bishop Arms.  
 

 
 
Där var det folksamling då det visade sig att de lokala 
tidningarna hade skrivit om att vi skulle komma till stan 
och det var en del nyfikna där. Vi träffade på två helt 
underbara och mycket trevliga tjejer, Monica och 
Elisabet, som var ute och firade Elisabets födelsedag. De 
ville verkligen att vi skulle komma till deras bord och det 
var en mycket trevlig stämning. Det var några andra som 
också tog kontakt med oss och pratade, medan andra 
verkade bara ha kommit dit för att vi skulle komma och 
vissa av dem bara ”blängde” på oss. Det var inte på ett 
otrevligt sätt utan mer att de kollade lite extra länge för 
att se hur vi såg ut *skratt* Ja, det blir nog lätt ibland när 
man ser något man inte har sett tidigare eller om man ser 
något man tycker om. Vilket av dessa två det var kan jag 
bara gissa mig till *ler*, men det var bara roligt att se 
dem kolla på det sättet *skratt* Det var i alla fall en 
mycket trevlig stämning där och alla vi träffade var 
mycket trevliga och roliga människor.  
När jag gick hem på natten så passerade jag två tjejer i 
20-års åldern som kommenterade mina kläder och 
småfnittrande gick över gatan. Då kan man verkligen 
undra om jag hade sådan taskig klädsmak den kvällen, 
eller om det var för att jag är en transa. Men, men, 
huvudsaken var ju att jag hade en rolig och trevlig kväll 
samt att jag trivdes med mig själv så jag lät inte två små 

tjejer störa en underbar kväll. Men visst tänkte man till, 
då allt detta fortfarande var mycket nytt för mig. 
 
På lördagen skulle det vara shopping med guidning av 
den lokala transan Ylva, men eftersom några från media 
skulle komma gick vi till Folkets Hus för att ställa upp på 
några bilder.  
 
Men detta drog ut på tiden, så då försvann tråkigt nog 
även tiden för shopping. 
 
Årsmötet blev långt, men vi hann med det vi skulle. 
Sedan full fart tillbaka till hotellet för att göra oss i 
ordning för en trevlig middag på Matilda. Som vanligt 
var jag sent ute och kom iväg bland de sista och gjorde 
Pia och Caroline skällskap till restaurangen. Det var ännu 
en mycket trevlig och underbar kväll även om jag 
hoppade i bingen lite tidigare än vad de andra i sällskapet 
gjorde. 
 

 
 
På söndagen blev det bara att äta frukost och vara med på 
det första styrelsemötet innan jag var tvungen att rusa till 
stationen. Jag hade på mig samma stövlar som på 
fredagen men idag vet jag inte vad jag gjorde för jag 
önskade på min väg till stationen att jag hade valt 
skor/stövlar med lite mindre klack på ☺ Mina fötter 
överlevde och jag kom i tid till stationen. På stationen 
kom två kvinnor med afrikanskt ursprung fram och 
frågade om jag visste från vilket spår tåget till Borlänge 
gick från. Det satte verkligen myror i mitt huvud då det 
fanns många andra att fråga och så valde de mig. Men de 
var väl nyfikna på vad jag var för något och min röst 
bekräftade nog för dem vad de kanske misstänkte. Men 
en rolig situation var det i alla fall. 
 
Tågresan till Stockholm gick mycket bra. Nu hade jag ca 
90 min att spendera i Stockholm innan nästa tåg gick och 
vad är inte mer lämpligt än att gå runt på stan och kolla 
runt. Hittade en ledig box där jag ställde min resväska. 
 
Det var en fin solig dag och det var mycket trevligt att gå 
runt både i och utanför affärerna. Nu försvann de sista av 
mina egna fördomar för det var absolut ingen som brydde 
sig om mig eller kollade konstigt på mig. Det var faktiskt 
en mycket skön känsla att kunna gå runt som Jessica och 
inga direkta reaktioner alls. Tänk bara om man hade tagit 
det här steget tidigare. Men det är bättre sent än aldrig. 
Jag köpte inget, utan bara njöt av att kunna gå runt i 
affärerna som Jessica mitt på dagen bland många andra 
människor. 
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Hemresan gick mycket bra och visst mötte jag några 
grannar, utanför huset där jag bor, men det var inget som 
jag brydde mig om nu för jag gick verkligen på molnen 
av lycka. De kollade till någon extra gång, men vem bryr 
sig? Inte jag i det läget. 
 
Detta var en mycket trevlig, rolig och helt underbar helg. 
Jag var lite osäker på om jag skulle till Båstad, innan 
denna helg, men nu tvekade jag inte utan ansökte om 
semester på torsdagen och fredagen till helgen i Båstad så 
man kunde vara där större delen. Jag fick min ledighet 
och hur min vistelse i Båstad var, är en helt annan 
historia. 
 
Jag vill som avslutning tacka alla nya underbara vänner 
jag har fått som har hjälpt mig och gjort mina första steg 
ute som Jessica helt underbara. 
 

Jessica 
______________________________________________ 

 

Min första Båstadsträff april 
2008 Text: Cilla Winblad 

 

Jag kom ut till min hustru i september 2007 och redan då 
såg jag fram emot att vara med på en Båstadsträff, som 
jag hört så mycket om. Ju närmare jag kom avresan, så 
blev det mindre och mindre tid för att byta om. Istället 
var det ju fullt av planering, inköp och klädprovning. 

Ja jag hade stora förväntningar. Förberedelserna började 
faktiskt runt jul och tog fart i slutet av januari. En lista 
med vad jag skulle ha på mig för varje förmiddag, 
eftermiddag och kväll gjordes upp. Det som behövdes 
köptes in både i lokala butiker och på internet. Fick bl.a. 
tag i två billiga aftonklänningar från Thailand via Internet 
och de var i rätt storlek. Ja sen gick förberedelserna 
vidare med att kompletteringar såsom nattlinne, smycken, 
skor, smink och andra tillbehör. Fick även tag i en bra 
peruk på Tradera. Jag hade bestämt mig för att åka till 
Båstad redan på tisdag och hem på söndag. Ville ha och 

behövde verkligen en period med trevlig miljö, inga krav 
och omklädd hela tiden. Hade också haft kontakt med 
Katja i Båstadsgruppen och föreslagit att jag kunde 
arrangera ett Translopp på några kilometer, så där blev 
det en del extra föreberedelser. Jag hade ju aldrig varit i 
Båstad, men med hjälp av kommunens hemsida, samt 
kartor från Eniro och Google Earth så fick jag ihop en 
trevlig runda nära hotellet.  

Så på måndag den 7 april åkte resväskan fram + en större 
sportbag. De fylldes snabbt under dagen och för att få 
plats med allt så blev det också en bärkasse med skor, en 
med peruker, en med diverse samt en resegarderob med 
allt som behövde hållas skrynkelfritt. Lastade in en del i 
bilen sent på kvällen för att inte väcka uppseende med att 
bära ut all packning samtidigt. Tisdag morgon klädde jag 
om samt sminkade mig hemma så långt det gick. Sen ut i 
garaget och av med min brors ytterkläder. Därefter iväg 
till en fridfull P-plats där jag avslutade med peruk och 
resterande sminkning. Så vid 11-tiden var jag på väg. 
Hade tänkt mig en njutbar resa från Göteborg till Båstad 
som skulle inkludera vininköp, tankning lunch och lite 
shopping. Allt jag tänkt fick jag gjort och jag var på 
toppenhumör när jag kom till Pensionat Enehall i Båstad 
vid 15-tiden. Jag lastade ur allt bagage och fick in det på 
rummet. På vägen dit såg jag en transa som satt med 
Internet och det blev en kort nick, men jag var för spänd 
för att vara artig och presentera mig. Hotellet var ju också 
fullt av personer från region Skåne. Det visade sig senare 
att vi totalt var 3 transor på tisdag kväll. Sen behövde jag 
en hel del tid för att få allt på rätt plats i rummet. Det var 
ett toppenrum ovanför receptionen med en himmelssäng 
vars toppknoppar var perfekta att hänga peruker på. Efter 
ett avslappnande glas vin på rummet samt ombyte så 
försökte jag få kontakt med någon annan transa genom att 
finnas i receptionen. Tyvärr inget napp och jag bannade 
mig själv för att jag inte tagit kontakt när jag kom. 
Promenerade sen in mot centrum vid halvåttatiden för att 
få en bit mat. Såg tre öppna restauranger och valde den 
som verkade bäst. Det visade sig vara den populära 
Centercourten, men det visste jag inte då. Döm om min 
förvåning när jag såg samma transa som tidigare inne på 
restaurangen. Det visade sig vara Michaela och hon hade 
kommit redan på måndag. Det blev en mycket trevlig 
pratstund och en underbar start för mig i Båstad. Vi åkte 
tillbaka till Enehall och där tog vi in något drickbart från 
baren och fick en fin avslutning på kvällen där vi satt och 
pratade i hotellets sällskapsrum. Vi hade en soffgrupp 
och vid en annan satt 4 gentlemän från region Skåne. 
Klockan 11 kom en tjej från hotellpersonalen och lade en 
nyckel samt meddelade att ”siste MAN får låsa”. Det 
följdes genast av en trevlig kommentar från bordet med 
de 4 gentlemännen där någon sa: ”Ja men om siste man är 
en kvinna?” Vi två kvinnor avslutade vårt samtal en 
halvtimma senare innan herrarna gick, så de fick låsa. 

Onsdag frukost träffade vi ytterligare en transa som var 
från Norge. Det visade sig att hon hade varit och ätit på 
samma restaurang en timma tidigare. Troligen hade hon 
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och Michaela precis gått om varandra. Den dagen gick 
för min del åt till att planera klädseln för resten av 
veckan, samt lite shopping i centrum. Fick bl.a. tag i en 
grå sommarkjol på rea. Åt en enkel lunch då det ju skulle 
bli plankstek på kvällen. På eftermiddagen anlände Katja 
med alla sina peruker och Julia med stora sminklådan. De 
packade upp i konferensrummet och det var trevligt att få 
en chans att prata med bägge så här lite offline eftersom 
de ju var omtalade, men jag hade aldrig träffat dem. Som 
alltid när man träffar nya transor så förvånas man över 
hur trevliga alla är och hur lätt man kommer i samspråk.  

 

Ann och Linus      Foto: Nadja 

Det blir ombyte för kvällen och vi träffas alla i 
receptionen. 14 personer var föranmälda men vi verkar 
bara bli 9. Ok vi ringer och ändrar till 11 för det verkar 
komma 2 till. När vi anländer till restaurang Centercourt 
så är vi faktiskt nästan omgående uppe i 13 och när de tar 
upp beställningen så kommer en danska in som nr 14, så 
nu stämmer det faktiskt med ursprungligt antal. Att Katja 
och Julia var så bra på att förutse händelserna visste jag 
inte. Planksteken var utsökt och stämningen runt bordet 
var på toppen. Även onsdagskväll blev det en del trevligt 
babblande i hotellets sällskapsrum över ett glas vin eller 
en öl. Region Skåne hade lämnat under dagen så nu hade 
vi hotellet nästan för oss själva. 

 

Skål Lisa och Julia!      Foto: Nadja 

Torsdag frukost fanns det genast mycket fler transor 
närvarande och stämningen steg. Det blev en det 
vandrande med fika i centrum ihop med en norsk transa, 
samt lite närmare titt på Katjas peruker och Julias smink. 
På förmiddagen kom också 6feet4 med sin mobila 

klädshop så vi hjälpte till med urlastningen. Strax före 3 
på eftermiddagen skulle vi alla åka och besöka Åsa och 
Bengt, Rivieras tidigare innehavare, d.v.s. värdar för alla 
tidigare Båstadsträffar. Efter lite räknande och 
taxiavbokningar så kom alla iväg i våra egna bilar. Vi 
åkte den så kallade Italienvägen och Katja, som satt i min 
bil, sa att alla, utom jag som var chaufför, borde se på 
utsikten. Jag sa då att sedan jag kom ut ur garderoben så 
har jag blivit så vidsynt att jag klarar att se det utan att ta 
ögonen från vägen. De bodde en bit utanför Båstad vid 
landsvägen i ett trevligt hus med åkermark runt. Vi kände 
oss verkligen välkomna, även jag som inte varit med på 
Riviera, och vi bjöds först på vin och därefter fixades det 
varm korv i mängder. Underbart att stå ute i 
eftermiddagssolen i högklackat, och bara ha trevligt bland 
vänner. Både kläder och skoval var varierande, så som 
det ska vara när en grupp tjejer är ute på vift. Lite efter 5 
åkte vi tillbaka till hotellet för ombyte inför middagen. 
Det hade kommit en del nya transor under tiden vi var 
hos Åsa och Bengt så nu började vi fylla upp hotellet. Nu 
skulle jag ha den kortare av de två aftonklänningarna jag 
hade med, så jag var spänd på hur det skulle gå. Skulle 
allt sitta som det borde, utan att ha bh? Det gick som 
planerat och med lite lagom smink samt ett glas vin så 
var jag redo för kvällen. Vi hälsades välkomna av Katja 
och middagen avnjöts med fin musik från Stephanies 
anläggning. Helt underbart att efter middagen vandra 
runt, slå sig ner prata med några trevliga nyvunna vänner. 
Sen ett nytt glas vin (öl för en del) och lite mer 
minglande. När jag slutligen kom i säng i mitt nya röda 
nattlinne, så var jag helt överväldigad av allt jag upplevt 
denna första dag med flera aktiviteter och så många 
närvarande.   

Fredag morgon med frukost. Ja kanske lite tight att hinna 
till före 10.00 som var sluttid för frukost, men det gick. 
Dagen gick åt till minglande och en kortare tripp in till 
centrum. Tog mig också ner till hamnen där jag hittade en 
bänk. Underbar känsla att sitta i nya kjolen och titta ut 
över havet, med lite båstadsbor passerande. Sedan bar det 
åter till hotellet där vi hade tillfälle att se en 
demonstration av en ny Spa-apparat som tar bort rynkor 
med galvaniska strömmar. Det var Margaretha och en 
dam till från Nuskin som demonstrerade på en 
ansiktshalva av Katja och en ansiktshalva av Alexandra. 
Den kvällen fick vi bara se den sidan av dem för de såg 
10 år yngre ut just där. Visserligen kostade utrustningen 
några tusenlappar, men man kunde utföra det själv 
hemma så man styrde ju sin egen föryngring. 

Därefter hade jag beställt en sminkkurs av Sabina vid 3-
tiden. En sådan känsla att sitta där en timma och först av 
allt bli sminkad på ett sätt som man knappast trodde var 
möjligt, samt all värdefull info om hur jag skulle sminka 
mig på bästa sätt, helt underbart. Ja sen kunde man 
mingla lite extra självsäkert med tanke på sminkningen. 
Just denna kväll hade jag tänkt klä upp mig i guldtunika 
och guldtights, samt med en blond lång peruk. Själv var 
jag jättenöjd då jag ju hade en sminkning som kunde 
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matcha denna klädstil. Middagen var i god Enehalls-stil, 
d.v.s. superb. Därefter bjöds vi på en omväxlande och 
charmerande modevisning planerad och proffsigt 
genomförd av Rebecca. De 6 modellerna var helt i klass 
med de bästa i Paris. Bl.a. visades kläder från 6feet4 och 
Rebeccas egna.  

Nu skulle det bära av till Pepes. Jag hade hört mycket om 
stället och att budkavlen gick i Båstad så fort vi kom dit. 
Det blev kappan på för säkerhets skull och sen taxi till 
Pepes. Det var lite halvfullt när vi kom, men som jag 
skrev ovan så gick troligen budkavlen, så efter en stund 
var det fullt röj. Detta var för mig något helt nytt, d.v.s. 
att dansa som tjej, en sådan känsla. Det var dans både 
med transvänner och med Båstadsbor. Jag älskar att 
dansa och det är inget fel på konditionen, så det kändes 
underbart. Blev även bjuden på ett par drinkar av en 
Båstadstjej. När det var tid att gå hem så tog jag på mig 
kappan och letade efter en taxi, men det var tomt. Ingen 
orsak att stå där och slösa bort livet, så jag promenerade 
till Enehall i det svaga duggregnet. Ledsen, nej jag mådde 
toppen och gnolade på en melodi hela vägen tillbaka. 
Kvällen avslutades i pensionatets sällskapsrum. Jag 
lämnade vid 3-tiden men en del satt visst kvar till 4. 

 Lördag morgon innebar nya problem med att klara 
frukostdeadline 10.00, men det gick. Klockan 11 var den 
stora Båstadsträffen då vi, ledda av Katja gick igenom 
hur det fungerade med första träffen på just Enehall samt 
diskuterade förslag till förbättringar. Likaså frågades det 
efter intresserade att vara med i Båstadsgruppen och där 
ställde jag naturligtvis upp (hade fått en hint tidigare om 
detta). Fler anlände under dagen, Bl.a. Ann och Linus 
från Götet, samt Sara Lund från Malmö. Både Sara, Ann 
och Linus gav mig ett underbart stöd under sista delen av 
2007 då jag kom ut till min hustru efter ett långt 
äktenskap. Det var också då jag för första gången lärde 
känna många inom Vänner i Väst och FPE-S. Vid 
middagstid tog jag bilen upp på Hallandsåsen för en 
enklare medhavd lunch och lite fotografering. Avslutade 
med att avnjuta en kopp kaffe på kafé Utsikten. Kändes 
underbart att sitta där med lite nyfikna turister, men det 
var bara lugna trevliga reaktioner så jag trivdes verkligen.  

Foto: Nadja 

 

Foto: Nadja 

Kvällen började med lite mingel och sen den klassiska 
gruppbilden före middagen. Med flera proffsiga 
fotografer som dirigenter så gick det som en dans. Vid 
den påföljande middagen, som också var superb, 
avtackades ansvarig och personalen på Enehall. 

 

Foto: Nadja 

Plommonträdet och kryddväxten som överlämnades 
uppskattades verkligen, då de just nu håller på att göra i 
ordning marken runt pensionatsbyggnaderna. Efter 
middagen bjöds det upp till dans och som tidigare så var  
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det Stephanie som med sin anläggning stod för musiken. 
Det var också en hel del mingel under kvällen/natten. En 
del utnyttjade sista kvällen till sin lilla privata 
modevisning, d.v.s. sprang med jämna mellanrum och 
bytte om till ny kreation. 

Söndag förmiddag var det frukost och sedan tack och 
adjö. Fantastiskt kul att försöka länka ihop alla dessa män 
på morgonen med de chicka kvinnor som fanns på 
festenkvällen före. 

Det hade varit några helt fantastiska dagar och jag var 
som en ny människa på söndag när jag åkte hem. Hade 
tänkt göra hemresan lika långsam och njutbar som 

utresan, men längtan var för stor, så jag åkte vid lunchtid 
och körde raka vägen hem till Götet. Hade inte ens full 
uppsättning med min brors kläder med mig, då jag hade 
tänkt komma hem omklädd senare på söndagskvällen, så 
jag fick vara lite androgynt klädd. 

För mig var detta en fantastisk vecka. Absolut min 
höjdpunkt i år och troligen inte så långt från all time high 
när jag ser tillbaka på mitt liv. Jag kommer ju absolut att 
vara med på höstens träff och de kommande årens, för nu 
har jag hittat hela mig och jag har fått fantastiskt fina 
vänner som jag inte vill mista. 

Cilla Winblad 

 

 

 

Fråga 1: Var har www.SHOE.se  sin butik i 
Stockholm? 

Fråga 2: Vem grundade FPE-S? 

Fråga 3: Hur höga är 4 tums klackar i mm? 

1:a – 3:e Pris Presentkort på 750, 500 och 
250 kr 

Skriv in svaren på www.shoe.se/tavling.html 
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På gång i Göteborg 

Mixxi på Haket 

Andra fredagen i månaden: 13/6, 11/7, 8/8, osv. Transpub på restaurang Haket, Första Långgatan 32 (vid 
Masthuggstorget) 

Högsboträffar 

18 juni, sedan sommaruppehåll och åter i september. Transmöten i Gula Rummet, Högsbo Församlingshem 

Program annonseras i ViV:s kalender 

Pubträffar 

Sista torsdagen i månaden: 26 juni, 24 juli osv. Pubträff. Platsen bestäms vanligtvis vid träffen innan och 
annonseras i Kalendern 

HBT-Gbg festival 

29 maj - 1 juni: ViV planerar någon form av deltagande. Mer info kommer senare. 

Se även http://www.hbt-gbg.se/ 

 

På gång i Stockholmsområdet 

TransCafé, RFSL-huset, Sveavägen 59, sista onsdagen varje månad kl 19:00 

Stockholm Pride / EuroPride 25 juli – 3 augusti, Pride Park, Tantolunden.  

Pride Parad 2 aug, start 13:00 Humlegården till Tantolunden (ca 3 tim) 

Transvandring    Tips av Lena Berg 

Under Priden anordnas en Transvandring i Stockholms stadsmuseums regi. 

Den 28 juli kl 16.00 och den 30 juli kl 18.00. 

Följ med på en historisk vandring bland damimitatörer, fjollprostitution och kvinnor i mansdräkt. Med nedslag i 
transpersoners ganska förbisedda historia får vi bekanta oss på nytt med cross-dressade kändisar som drottning 
Kristina, Lasse-Maja och John Lind. Även mindre bekanta personer får ta plats, för Stockholm har sedan länge 
varit en stad där transvestiter och transsexuella verkat och levt, såväl öppet och stolt som diskret och förklätt. 

Längd: ca 1,5 tim 

Samling: Dramatens trappa 

Guide: Nadja Karlsson 
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