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Redaktören Liza Olsson   Foto: Lena Eriksson 

 

Mars 2010 
När jag skriver det här är det internationella 

kvinnodagen. Men alla andra dagar då? 

 

Jag får åter tacka för alla artiklar som kommit in 

som gör den här tidningen möjlig. 

Nu i helgen har vasaloppet gått av stapeln och jag 

är glad att Regina skriver om sina upplevelser under 

tjejvasan.  

 

När någon man känner går ur tiden blir man alltid 

påmind om hur kort livet egentligen är och hur 

viktigt det är att man tar vara på sin tid medan man 

har chansen. Nu är det alltså en transvestit som 

många av oss kände, som inte längre finns, och som 

Hildur skriver om i tidningen. 

 

I nästa nummer kommer jag troligen att berätta hur 

det är att som transa att få vara med i träffarna som 

Holmens kvinnliga chefer har för hela koncernen. 

Några kvinnor på min arbetsplats har föreslagit att 

jag ska vara med på mötena på huvudkontoret i 

Stockholm. Frågan om könsidentitet och 

könsuttryck är förstås ovanlig i vår 

supertraditionella organisation, skriver Helena, 

ansvarig HR-specialist, till mig. 

 

Häromdagen kom en gammal arbetskamrat på 

besök på jobbet. Han gick i pension för tretton år 

sedan och hade aldrig träffat mig som Liza tidigare. 

Han sa att han läst om mig i lokaltidningen och att 

han beundrade mig (troligen för mitt mod). Jag fick 

en kram och så sa han att jag är mycket snyggare nu 

än tidigare! Det var oväntat att få en så positiv 

reaktion från en äldre man. Att jag vågade ta steget 

att ”komma ut” på min arbetsplats har jag aldrig 

ångrat. Idag fick jag höra av min samåkerska att 

många killar på jobbet frågar henne om jag är 

opererad till kvinna… 

___________________________________ 

Officiellt organ för Transföreningen FPES 

Redaktionen ansvarar inte för sanningshalten i infört 

material. Artiklar, tankar och synpunkter i 
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nödvändigtvis inte återspegla FPES offentliga 

ståndpunkt. 
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reportage. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta 
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Ordföranden har ordet 
Av Nadja Karlsson 

 

En förkyld Nadja sitter sent på söndagskvällen och 

försöker skriva ordförande har ordet. Hon har lite 

dåligt samvete för att hon inte pallade gå på Pride 

mötet denna dag. Men förkylningen kräver sin 

tribut. Den förra ”ordförande har ordet” valdes ut 

bland hennes dryckers krönikor. Men hon fann 

ingen som passade denna gång. Innan Nadja vågade 

ut sig i offentligheten så var jag en ganska bra 

fotograf som ibland tvingades skriva. Men ingen 

bad dåvarande Stefan ge sin syn på mat/dryckers- 

världen. Men nu helt plötsligt är hon en intressant! 

Rent av lite ovanlig, eller ännu hellre en unik vin 

journalist!  

  

Hon tycker lite synd om sig själv när hon sitter där 

och skriver denna sena kväll. Det blir en 

sammanfattning av fyra år som offentlig 

transperson. När hon för fyra sedan vågade börja 

jobba som guide på utställningen ”God Smak” och 

vågade stå där rak i ryggen och accepterade sitt öde 

(eller välsignelse). Där började en resa som 

fortfarande pågår. Hon har aldrig mått så bra i hela 

sitt liv och aldrig känt sig helare. Ibland funderar 

hon på om vår värld blivet mer accepterande. För 

fyra år sedan var hon rädd och tyckte alla tittade på 

henne. Numera tittar folk mindre, eller är det hon 

som inte ser dem längre. Men samtidigt vet hon att 

hennes eget beteende skapat en trygghet som inte 

fanns där way back. Alla jobb som hon fruktade 

skulle försvinna, i och med hennes stil, finns 

fortfarande kvar. Med stor lättnad konstaterar hon 

att en transperson idag accepteras som representant 

utomlands för en av hennes arbetsgivare. Hennes 

frilans jobb strömmar in som aldrig förr. Men hon 

kan konstatera att fler folk tycker mer om hennes 

artiklar nu. Dock klagar fler män på hennes artiklar 

vilket aldrig skedde när hon levde som man. Men 

troligtvis är det inte bara intolerans emot 

könsöverskridare utan vanligt kvinnoförakt. 

Ännu en titel kan numera Nadja tillskriva sig då 

hon blivet ombedd bli biträdande regissör för en ny 

utställning på Vin & Sprithistoriska museet. En 

utställning som skall handla om manligt och 

kvinnligt drickande. Vilken kan veta mer om detta 

än Nadja Karlsson. Detta jobb hade aldrig Stefan 

Karlsson fått.  

  

 

In memoriam Mariannie 
Text och bild: Hildur de Besche 

 
Mariannie t.v. om Hildur 

 

Vår väninna Mariannie i Stockholm har oväntat gått 

bort och vi är många inom hbt-världen som saknar 

henne. 

 

Mariannie, eller Ninni som hon kallade sej tidigare, 

var den första transa jag fick kontakt med när jag 

för ca tio år sen började ta kontakt med andra 

transvestiter. 

Sen blev hennes lägenhet på Katarina Bangata ett 

ställe dit jag många gånger gick för att dricka te och 

prata transfrågor - en trevlig samvaro med en 

intelligent och lyhörd väninna, som hade massor av 

humor. 

 

Mariannie syntes också ute en del -  bl.a. på 

”transresor” till London och Köpenhamn för några 

år sen, men en gammal fotskada, från en tidigare 

idrottskarriär, med operationer och konvalescens 

som följd gjorde att hon mest höll sej hemma de 

senaste åren. 

 

Nu finns hon inte längre men minnet lever… 

 

Hildur de Besche 
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Transgender Conference vid  

Linköpings universitet  

18-20 november  2009 
Text: Angelica Löwdin 

 

 
Artikelförfattaren                                 Foto: Anna-Karin 

 

Under tre hela dagar diskuterades olika aspekter av 

transfenomenet på en konferens vid Tema Genus på 

Linköpings universitet. Mötet hade ett 70-tal 

deltagare från de fem nordiska länderna,Tyskland,  

Österrike, Schweiz, Storbritannien, Irland, USA 

och Canada. Konferensens officiella namn var 

Transgender Studies and Theories: Building up 

the Field in a Nordic Context.  

Man ville föra samman folk i Norden och 

angränsande delar av övriga Europa som sysslar 

med transfrågor i akademiska sammanhang för att 

om möjligt bilda ett nätverk för transforskning. 

Transaktivister och transpersoner var uttryckligen 

välkomna. Deltagarna kom från många olika 

vetenskapsområden: genusforskning, sociologi, 

psykologi, konst- och litteraturvetenskap, 

idéhistoria, organisationsteori, teologi (!) m.fl. 

Bland dem som höll föredrag fanns även 

transaktivister som Madeleine Ågren från vår egen 

förening, Lukas Romson från KIM och andra. 

Dessutom var det en del ”observatörer”: från 

Diskrimineringsombudsmannen,Statens 

ungdomsstyrelse, Polishögskolan, RFSL och andra. 

Som det påpekades i avslutningsdiskussionen 

saknades representanter från läkarvetenskapen och 

från hela den grupp som utgör ”grindvakter” för 

dem som vill ändra könstillhörighet, d.v.s. 

myndigheter av olika slag. 

Det hölls sammanlagt fyra 90-minuters 

plenarföreläsningar av stora internationella namn 

inom transområdet: juristen Stephen Whittle, 

konstaktivisten DelLa Grace Volcano, legenden 

Sandy Stone, genusforskaren Gayle Salamon. 

Utöver detta ägde verksamheten rum i två parallella 

sektioner där varje föredragshållare hade 20 

minuters talartid och 10 minuters diskussion. 

Dessutom fanns tid för sammanfattande diskussion 

vid slutet av varje temapass. Detta är en beprövad 

och bra uppläggning. 

 

Sektionerna omfattade fyra olika teman:  

transpolitik (6 föredrag; här framträdde bland andra 

Madeleine Ågren / med föredrag om 

förnamnsfrågan i Sverige / och Lukas Romson);  

transkroppen (främst ur medicinsk, social och 

juridisk synpunkt, 7 föredrag);  

transpersoners berättelser (”Real life”, 4 föredrag); 

transtemat inom konst, kultur och performance (8 

föredrag). 

Madeleine och jag delade upp temana mellan oss så 

att vi tillsammans täckte hela konferensen (med två 

sektioner måste man ju välja). Jag kommer i det 

följande att behandla plenarföredragen och temana 

Transkroppen och Transpersoners berättelser. För 

de två andra temana kan bara Madeleine redogöra. 

Visserligen fick vi korta abstracts till de flesta 

föredragen men de ersätter inte upplevelsen av 

föredrag med åtföljande diskussion. 

 

Av plenarföreläsningarna var två av (mycket) god 

klass och två var det tyvärr inte. Gayle Salamons 

hade den största räckvidden och allmängiltigheten. 

Titeln ”Withholding the Letter” syftar på den 

bokstavsmarkering för könstillhörighet M för 

”male” och F för ”female”) som görs i en ruta på 

dokument av olika slag: födelseattest, id-kort, pass, 

körkort osv. Föreläsningen handlade mest om 

transsexuellas konflikter i detta sammanhang men 

hade vidare implikationer och komplikationer. 

Kärnpunkten - som jag fattade den - var följande. 

Hur man tillordnas ett kön i vardagslivet är inte så 
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mycket en fråga om hur man själv känner sig utan 

hur andra ser en. Könsorgan är då naturligtvis 

mycket mindre viktigt än andra saker: uppträdande, 

klädsel, sätt att gå osv. Att ändra kön är mycket mer 

en fråga om ändring av markeringsbokstav i 

officiella dokument än om medicinska operationer. 

Bokstaven i rutan anger att kön inte är något som 

tillhör kroppen utan är något som överheten 

bestämmer. Det kan råda en skillnad mellan en 

individs egen upplevelse av sig själv och den 

byråkratiska markeringsuppsättning som kan få 

användas enligt fastställda regler. På så sätt är köns-

/genustillhörighet statligt ägd trots att den påverkar 

individens hela liv. Givetvis bör det vara så att 

överhetens klassifikation av oss skall rätta sig efter 

oss och inte tvärtom . Det enda konstruktiva Gayle 

Salamon kände till i detta sammanhang var ett 

förslag från en kreativ byråkrat: man skulle kunna 

införa en asterisk som säger att M respektive F kan 

ha ett annat könsuttryck (gender). Alltså: M* 

betyder ’född som man men kan visa en annan 

könsidentitet/ett annat könsuttryck’ . Motsvarande 

för F*. 

 

I den anslutande diskussionen (och senare – vilket 

visar att föreläsningen satt igång tankeprocesser hos 

åhörarna -) kom frågan upp varför bokstäverna eller 

deras utskrivna innebörd alls behövs. Ett 

välliknande fotografi, uppgift om längd och 

ögonfärg, en namnteckning som man kan 

reproducera samt ett födelsenummer är väl 

tillräckligt för att identifiera en person? Och det är 

väl bara det som är avsikten med det hela? Någon 

påstod att markering för könstillhörighet infördes 

först efter Christine Jörgensens könsbyte i början 

av 1950-talet. Detta borde kontrolleras. 

Transpersoner har ju alltid funnits. Stater har inte 

förorsakats byråkratiskt krångel – vad man vet 

åtminstone - på den tiden då den officiella 

könsmarkeringen inte var införd (om det nu var så). 

I dagens läge är kanske förslaget med asterisk, det 

längsta överheten kan tänkas kunna sträcka sig till. 

Att avskaffa den byråkratiska markeringen är ett 

mycket svårare företag. ”If you can’t beat them, 

join them !” 

 

Jag uppfattar den här frågan som en naturlig 

konsekvens av den nyligen beslutade ändringen i 

den byråkratiska tillämpningen av namnlagen. I 

Sverige kan det alltså vara befogat att ifrågasätta 

behovet av könsmarkering i dokument liksom den 

rådande praxisen för denna. 

Den andra goda föreläsningen hölls av DelLa 

Grace Volcano : ” rePresenting Intersex in Art 

and Culture and in Daily Life”. Det gavs en 

mycket god översikt över det titeln säger, framförd 

av en konstnär som samtidigt var en kunnig, bildad, 

humoristisk, engagerad, välstrukturerad och 

fängslande föreläsare. Litteratur, film, 

konstutställningar, organisationer o.s.v. inom 

intersexområdet presenterades liksom intersex inom 

idrotten (senaste aktuella exemplet Caster Semenya 

från friidrotts-VM i Berlin) och inom dagligt liv 

(där föreläsaren själv utgjorde stoffet). 

 

Temana ”Transkroppen” och  

”Transpersoners berättelser” 

Jag börjar med temat Transkroppen eftersom det 

ansluter till den just refererade föreläsningen. 

Genomgående för temat var dels att föredragen 

handlade om inter- och transsexuella personer (även 

barn),dels att de genomgående visade i hur liten 

utsträckning ”makthavarna” (psykologer, 

sexologer, lagstiftare, kyrkan(!) ) tar hänsyn till hur 

personen själv uppfattar sig, sin situation, sina 

behov och önskemål. Genomgående pekades på att 

transpersoner faktiskt är experter på sig själva och 

därför inte bara av etiska, allmänhumana 

anledningar (jämbördighet, likställdhet, respekt 

o.s.v.) utan även av rent sakliga skäl bör bli mer 

lyssnade till. Speciellt vid det här temat var det att 

beklaga att inga representanter för ”makthavarna” 

deltog. Detta är något man skall försöka råda bot på 

vid nästa konferens. 

Temat ”Transpersoners berättelser” hade fyra 

bidrag, två på basnivå (vad berättas?) och två på 

metanivå (hur undersöks sådant?) Av de två på 

basnivå handlade ett om en planerad undersökning 

av transpersoner på arbetsplatser och om hur 

konsumtionsnischer skapas med inriktning på 

transvärlden. Det hölls av Torkild Thanem från 

institutionen för organisationsteori vid Stockholms 

handelshögskola. Då han ännu inte hittat personer 

att intervjua påpekade jag att han kunde ta kontakt 

med FPES eftersom vi har ett antal medlemmar 

som kommit ut på sina arbetsplatser. Det andra 

föredraget på basnivå hölls av en konstvetare, 

Tobias Raun från Roskilde universitet, som 

analyserade uppbyggnaden av videobloggar på 

YouTube där yngre transpersoner inscenerar sig 

själva i en sorts självbiografier. Dessa bloggar 

bildar nätverk över stora avstånd, där de olika 

deltagarna påverkar varandra, tar intryck av 
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varandra, skapar aktivism och social gemenskap. 

Det hela är starkt USA-dominerat och begränsat till 

vita. 

 

Så till föredragen på metanivån. Konferensens 

arrangörer, Ulrica Engdahl och Katherine Harrison 

(båda doktorander vid Tema Genus), tog upp frågan 

vilken möjlighet de egentligen har att som icke 

transpersoner forska inom transområdet. Förstår de 

vad de gör, kan de ställa de riktiga frågorna o.s.v.? 

Borde inte transområdet undersökas av 

transpersoner enbart? I diskussionen framhölls 

vikten av att transforskning inte blir hermetiskt 

stängd och marginaliserad genom att enbart få 

utföras av transpersoner. Dessutom berör 

utifrånperspektivet hur transpersoner uppfattas av 

icke transpersoner och är därför viktigt i sig. Vidare 

kräver den nödtvungna distansen till 

forskningsobjektet och avsaknaden av egen intuitiv 

kunskap att man utvecklar rigorösa och 

genomtänkta forskningsstrategier medan 

transpersoner med tillgång till egen upplevelse 

kanske inte gör det i samma grad. Båda 

perspektiven behövs alltså. Dessutom finns alltid 

möjligheten att med transpersoner kontrollera och 

diskutera rimligheten av det man kommit fram till.  

 

Jens Borcherding från Berlin tog ännu ett steg 

uppåt på metanivån genom presentationen av 

området för sin kommande doktorsavhandling om 

hur skandinavisk transforskning är strukturerad, 

d.v.s. vilken typ av kunskap och frågeställningar 

den är inriktad mot. Vad sysslar man med? Vilka 

teorier och forskare utgår man ifrån, hur dras 

medicinska och juridiska aspekter in o.s.v. ? Finns 

det något som är typiskt för skandinavisk transteori 

och i så fall varför o.s.v. ? Detta kan se ut som 

typiskt internt akademiskt sysslande men är viktigt 

ur två synpunkter. Dels kan det bota 

hemmablindhet: kanske letar man under lampan där 

det lyser och missar sådant som är i skugga men är 

viktigt. Dels visar det vilken grad av mognad 

forskningsområdet Transgender Studies har. 

Bådadera kan bidra till att förbättra forskningen 

genom en medvetande-höjning: ”Vad är det vi gör 

när vi håller på?” 

 

Mitt slutomdöme om detta möte är att jag är 

imponerad över bredden, entusiasmen och den 

oftast mycket höga kvalitén på föredragen. De 

flesta som framträdde var unga människor i 20 – 

30årsåldern. Här håller det på att bli något riktigt 

bra. Och fortsättning följer eftersom man 

konstituerade sig som nätverk. Den öppna och 

vänliga atmosfären skapade från början en känsla 

av gemenskap. Kort sagt: mötet var mycket givande 

både i sak och socialt. Jag har fått många nya 

vänner från åtskilliga länder. Vår förening var hela 

tiden synlig genom att en av våra ”reklamskyltar” 

stod uppställd bredvid receptionen under hela 

konferensen. Den utlagda bunten av vår folder 

minskade med ca 20-30 exemplar vilket jag anser 

ganska bra. 

 

 Utanför konferensen var jag litet aktivist och 

pratade med personal på hotellet, med en servitör 

på den högst rekommendabla grekiska restaurangen 

Olympia och med nyfunna vänner på dansstället 

Harry´s, där jag roade mig i två timmar efter den 

gemensamma konferensmiddagen i studenternas 

kårhus. Jag kom åt att dela ut vår folder flera 

gånger. Det känns bra att inte enbart ha varit 

informationsmottagare. 

 
Mingelbild                                          Foto: Anna-Karin 

 

Jag hoppas ha kunnat ge ett litet hum om vad 

transforskning sysslar med. Avslutningsvis vill jag 

framhålla att de icke transpersoner som var med på 

konferensen, alla utan undantag, hade en 

okomplicerad och empatisk hållning till 

transpersoner och på inget sätt såg oss som en sorts 

forsknings-material att betrakta från ovan. 
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FPES PÅ MALTAS 

TRANSRÄTTIGHETKONFERENS 

Text Linda E   Foto Nadja 

 

Den 28 oktober 2009 ordnade den europeiska 

grenen av den internationella HBT-organisationen 

ILGA (International Lesbian and Gay Association) 

tillsammans med Transgender Europé (TGEU) en 

konferens om transrättighetsfrågor på Malta. 

Konferensen, som stöddes av EU, samlade 132 

deltagare från 32 länder. 

 

Från FPES deltog Nadja Karlsson och Linda E. 

RFSL fanns också på plats med en stark delegation. 

Även KIM var där. 

 

Julia Ehrt från TGEU underströk i sin inledning att 

konferensen måst inriktas på bra förslag och 

lyckade exempel och inte bara fokusera på det som 

är dåligt. Detta underströks också av Linda 

Freimani från Litauen (men med ett långt förflutet 

i Sverige). Israel Butler från EU:s byrå för 

grundläggande rättigheter (den heter faktiskt FRA – 

Fundamental Rights Agency; ligger i Wien) 

presenterade två omfattande rapporter om homofobi 

och diskriminering. HBT-personers sociala 

situation i de olika EU-länderna belyses i 

rapporterna. Avsikterna är att EU-länderna ska lära 

av varandra. Rapporternas transdelar tar främst 

sikte på de transsexuellas situation.  Belinda Pyke 

från EU-kommissionen konstaterade att T-frågorna 

ofta kommer i skymundan när HBT-frågor 

diskuteras. Hon hoppades att Barossos nya 

kommission också ska inrymma en kommissionär 

för grundläggande rättigheter. Det borde erbjuda en 

öppning för transrättighetsfrågorna. Det är också 

viktigt att uppmärksamma åtgärder och insatser på 

lokal och regional nivå.  

 

Mandana Zarrehparvar från danska 

människorättsinstitutet har gjort en jämförande 

studie i 26 länder hur så kallade Equality Bodies (i 

Sverige DO) kan arbeta med transgenderfrågor. Här 

har Sverige kommit längst och  DO är den enda 

myndighet i Europa som också kan arbeta med 

transvestiters situation. Peter Tai Christensen från 

DO fanns också på plats på Malta för att presentera 

den nya svenska diskrimineringslagstiftningen. Han 

underströk den goda samverkan DO har med RFSL 

och FPES. 

 

Under ett konferensavsnitt presenterades några 

goda exempel. Hillary Third från den skotska 

regeringen berättade om ett attitydprojekt som men 

bedriver i samverkan med 

transgenderorganisationer. Man vi bland annat lyfta 

fram det faktum att T-personer också kan var en 

tillgång – inte bara ett problem. Regeringen hade en 

bra samverkan med Scottish Transgender Alliance. 

 

En central roll vid konferensen spelade rapporten 

från Europarådets kommissionär för mänskliga 

rättigheter, Thomas Hammarberg, om situationen 

för transgenderpersoner i hela Europa (Human 

Rights and Gender Identity;  

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Inde

x=no&command=com.instranet.CmdBlobGet&Inst

ranetImage=1382167&SecMode=1&DocId=14331

26&Usage=2). Rapporten avslutas med tolv förslag 

rörande transgenderfrågor som kommissionären 

överlämnar till Europarådets medlemsstater. Vid 

konferensen diskuterades förslagen vid tre 

parallella workshops. 

 

Under workshopsarbetet framkom flera intressanta 

idéer som vi borde ta till oss i arbetet i vårt land. En 

tysk T-organisation har tagit fram ett intressant 

informations- och utbildningsmaterial om 

transfrågor för personal inom vårdsektorn. I 

Belgien har man tagit fram material om gender-

bender i skola. 

 

Deltagande i en europeisk konferens av denna typ 

ger goda möjligheter att knyta nya kontakter och 

lära känna förhållandena i andra länder. Intrycket är 

att vi ligger väl framme i Sverige. Vi behöver inte 

gå långt utanför våra gränser för att hitta riktigt 

ruskiga förhållanden. Vi en lunch pratade jag med 

en lesbisk tjej från Litauen (ligger lika långt från 

Stockholm som Skåne!). Jag frågade hur det var 

med transpersoner i Litauen. Då fick jag det 

sorgliga svaret: ”Finns inga! Dom har gått i exil” 

Och det var tyvärr ingen överdrift. En slutsats är 

alltså att det finns all anledning för FPES att 

engagera sig i HBT-frågor även utanför våra 

gränser. 

 

Linda E 

 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Index=no&command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1382167&SecMode=1&DocId=1433126&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Index=no&command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1382167&SecMode=1&DocId=1433126&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Index=no&command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1382167&SecMode=1&DocId=1433126&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Index=no&command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1382167&SecMode=1&DocId=1433126&Usage=2
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TS-utredare drog rekordpublik 
Text Jane Nylund 

 

Över 30 transpersoner och vänner kom till 

januariträffen på transcaféet hos RFSL i Stockholm. 

De var rekord för transcaféet i modern tid, normalt 

kommer ett dussin och som mest var det 20 

deltagare i fjol. Det som lockade var samtal med 

socialstyrelsens utredare av vården av transsexuella 

i Sverige. Utredaren Karin Lindell hade förhinder 

att delta men projektledaren Linda Almquist gav en 

fyllig bild av vad utredningen tittar på och kommit 

fram till. 

FPES har, liksom ett antal andra organisationer och 

transpersoner, redan tidigare träffat utredningen. Nu 

blev det ett tillfälle till mer dialog och många av de 

närvarande passade på att framföra sina synpunkter. 

Utredningen har initierats av socialstyrelsen för att 

åstadkomma en mer enhetlig vård av transsexuella, 

idag kan den variera mycket mellan olika delar av 

landet. Utredningen kommer troligen att föreslå en 

koncentration till ett eller ett par landsting som då 

får möjlighet att bygga upp en större 

specialistkompetens. Linda Almquist berättade 

också att utredningen ofrånkomligt måste lämna 

förslag till förändring av lagstiftningen till 

regeringen, trots att detta inte ingått i uppdraget. 

Den nuvarande lagstiftningen från 1972 är föråldrad 

på många punkter. Utredningen har också tagit del 

av reglerna i andra länder där det bland annat är 

uppmuntrat och inte förbjudet att spara könsceller 

inför en könskorrigering. Det förefaller också som 

om man bland annat kommer att föreslå att det ska 

vara möjligt att nöja sig med hormonbehandling om 

man inte vill göra en kirurgisk korrigering. I juni 

ska utredningens resultat presenteras. 

Perukprovning i Stockholm 
Text Jane Nylund 

 

Vi blev åtta deltagare vid perukprovningen i mars, 

en aktivitet inom FPES lokalgrupp Stockholm. 

Eventet hölls efter ordinarie öppettid på Carl M 

Lundhs butik på Storgatan 11 vid Östermalmstorg 

där vi FPES-medlemmar har tio procents rabatt. 

Fyra perukexperter hjälpte besökarna med 

personliga råd om vad man klär i.  

 

Det gavs också instruktion i perukvård – rätt skötsel 

med perukshampo och perukbalsam gör frisyren 

mycket fräschare och förlänger livslängden. 

Jag har själv köpt de flesta av mina frisyrer hos Carl 

M Lundh. De håller god kvalitet och ser helt ut som 

äkta hår trots att det är syntetiskt. 

 

Provningen var helt utan köptvång, men fyra av 

flickorna gick ändå hem med nya frisyrer. Och vi 

hade jättetrevligt! 

Välbesökt transcafé även i mars 
 
Transcaféet som FPES Stockholm håller i 

samordning med RFSL Stockholm har fortsatt gott 

om besökare. Vid caféet i mars blev vi hela 15 

personer. Då deltog också arbetslivsforskaren Hans 

Robertsson. Han ville komma i kontakt med äldre 

HBT-personer för att göra en intervjustudie om 

deras förhållande till samhället (maila mig på 

jane.nylund@live.se om du vill vara med). 

  

Här är årets återstående cafédatum. Se www.fpes.se 

för senaste nytt - då och då blir det någon speciell 

programpunkt. Välkommen till RFSL-huset, 

Sveavägen 59, 1 trappa upp. Fika till låg kostnad, 

trevligt bemötande och möjlighet att byta om på 

plats finns från kl 19. 

 

Den 14 april, 12 maj, 9 juni. Uppehåll under juli. 11 

augusti, 8 september, 13 oktober, 10 november,  

8 december. 

 

Jan Nylund, cafévärdinna 

 

 

Från politiken 
Text Anna-Karin 

 

Aktiva åtgärderna mot diskriminering ska 

gälla samtliga sju diskrimineringsgrunder. 

 

Det föreslås i det betänkande, SOU 2010:7, som 

den 2 feb överlämnades till integrations- och 

jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.  

Idag finns inom arbetsmarknaden ett sådant krav 

när det gäller kön, etnicitet och religion. Inom 

utbildning även för sexuell läggning och 

funktionshinder. 

 

Utredaren föreslår även att arbetsgivare med minst 

25 anställda, utbildningsväsendet och Försvaret ska 

ha skyldighet att upprätta program mot 

diskriminering vart tredje år och följa upp 

programmet årligen 

 

S säger ja.  

Socialdemokraterna säger 23 feb ja till att 

arbetsgivare ska vara skyldiga att förebygga 

diskriminering av HBT-personer. Därmed så är det 

nu enighet om det inom den röd-gröna 

oppositionen. 

http://bengtheld.blogspot.com/2010/02/s-sager-ja-till-tydligare-krav-pa.html
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Kvinna eller man? 
Text: Anna-Karin 

 

Är du är kvinna, man eller något mitt emellan? 

Inget prov eller test kan avgöra det - Bara du 

själv. Det hävdar Martin Ritzén professor i 

endokrinologi vid Karolinska institutet i 

Stockholm.  

Är frågan värd att ödsla kraft på? Idrotten tycker 

det. På 1960-talet kropps-besiktigades deltagare för 

att klarlägga om de var kvinnor. 1968 började man 

analysera kromosomer. Under Atlanta-OS 1996 

hittades åtta kvinnor med kromosomavvikelser. 

Genetiskt var de män. Överraskande. Inte minst för 

dem själva eftersom de hela livet uppfattat sig 

själva som kvinnor.  

   I somras dök problemet upp igen. Denna gång vid 

OS i Berlin Vinnaren på 800-meter för damer, 

Caster Semenja, visade sig vara intersexuell.  

 
Bild från GoodBadGirl 

 

Varför detta könsdeklarerande? Kaos hos 

Försäkringskassan och Skatteverket. 

Jämställdhetsarbetet försvåras. Blir det 

konsekvenserna om vi inte deklarerar vårt kön?   

Nej, jag tror inte det. Förmodligen köns-

deklarerar vi bara av gammal vana. 

Inget problem att ibland uppge kön, hävdar många 

och tillägger; Osäkra blir vi inför androgyna 

personer.  

Men tänk. I samma ögonblick som du deklarerar 

ditt kön skapar du förväntningar hos omgivningen 

på: hur du skall bete dig, hur du skall vara klädd, 

vad du är intresserad av. Du begränsar dig själv. 

Svårt blir det när man inte alls tycker sig passa i 

den könsroll som ens kön tilldelat en.  

Ungdomsstyrelsens utredning Hon Hen Han visar 

att den höga ohälsan hos unga trans-personer först 

beror på att man inte vet vem man är. När man väl 

insett att man är transperson uppstår lättnad men 

nya problem. Man möts av kränkande behandling, 

konflikter med familj, en oförstående omgivning 

m.m. 

Liv kan sparas och många kommer att må 

bättre om vi fixerar oss mindre vid kön och 

könsroller. Många självmord och mycken ohälsa 

skulle undvikas. 

Med lite ansträngning tror jag myndigheterna skulle 

kunna hantera ett samhälle där individernas kön 

inte är registrerat. Vi medborgare kan säker arbeta 

bort vanan att könsbestämma varandra. 

  Idrotten då? Den får trösta sig med att det är 

ovanligt med en och samma person i både manlig 

och kvinnlig gren. Tänk dig Fredrik Federley ställa 

upp i 100-meter herrar ena dagen och som sitt alter 

ego Ursula i 100-meter damer dagen därpå.  

Om det inte omgående går att ta bort 

könsregisteringen hos myndigheterna; Låt oss 

själva avgöra om det skall stå kvinna eller man i 

passet.  

Ingen annan, inget prov och inget test kan ju 

göra det åt oss!  

Fakta 

Endokrinologi är den medicinska disciplin som 

intresserar sig för kroppens tillverkning, 

insöndrande och påverkan av hormoner.  

Alter ego (lat. "mitt andra jag", "någons andra 

jag"), är ett andra jag, en ställföreträdare, som till 

exempel används av en författare i ett litterärt verk. 

En person med ett alter ego har två identiteter  

Lyssna till professor Ritzén, Idrott och kön på 

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1637

&artikel=3427514 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Medicinsk_vetenskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hormoner
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lat.
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rfattare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Litter%C3%A4r
http://sv.wikipedia.org/wiki/Identitet
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Trans-artikel i Svenska Kyrkans tidning i Göteborgs stift 
Insänt av Cilla Winblad 

Text och foto: Charlott Emgård 

 
Cilla Winblad, Angelika Löwdin, Sophia Lopez och Yvette Chanel träffas regelbundet i Högsbo kyrka. De samtalar, har 

roligt och stöttar varandra, precis som i vilken annan samtalsgrupp i kyrkan som helst. 

 

Ljuset i lokalen är dämpat och det är bara två 

personer där ännu. Det är Maria Gyllenhammar 

och Angelika Löwdin som hunnit hit, men innan 

kvällen är slut har ytterligare sju personer 

anslutit sig till gruppen. 

För de flesta i gruppen innebär kvällen ett tillfälle 

att leva ut en del av personligheten som inte alltid 

syns. Det tar tid att byta om och sminka sig för 

Cilla Winblad, Yvette Chanel, Sophia Lopez, 

Gunilla Nilsson och Alex Jonsson eftersom de i 

andra sammanhang är män. Gunnel Luukkonen 

befinner sig i gränslandet mellan den man hon var 

och den kvinna hon håller på att bli. Gruppen heter 

Vänner i väst och består av transpersoner som ses 

en gång i månaden i Högsbo kyrka. Maria 

Gyllenhammar är värdinna med egen erfarenhet av 

att resa från ett fysiskt kön till ett annat. 

– Egentligen är jag ju ingen transperson längre, för 

nu är jag kvinna, säger hon. 

Att gruppen till största delen består av män som 

korsar gränsen till det kvinnliga är inte så konstigt. 

Det är så det ser ut i transvärlden, mycket för att 

tjejer som vill klä sig i manskläder kan göra det 

utan att någon reagerar särskilt mycket. För männen 

är det klart svårare, till en del på grund av 

kroppsbyggnaden. 

– Jag har tur som är liten till växten, säger Angelika 

Löwdin, det är lättare för mig att smälta in som 

kvinna. 

Hon tycker att det är synd att det bara finns två kön 

när det finns ett så stort spektrum av 

könsidentiteter. Men i kväll är det en annan fråga 

som står i fokus, nämligen Kyrkomötets beslut att 

Svenska kyrkan ska viga samkönade par. 

På vilket sätt påverkar detta beslut er? 

– Det som är bra för en del i HBTQ-gruppen är bra 

för oss alla, säger Angelika Löwdin. 

– För oss transsexuella är det ett viktigt beslut, 

säger Maria Gyllenhammar. Tidigare var en gift 

transsexuell person tvungen att skilja sig för att få 

igenom ett könsbyte. 

– De homosexuella har gått först i öppenheten, 

säger Cilla Winblad. Det är positivt och ett steg mot 

att acceptera olikheter. Svenska kyrkan är en så stor 

del av vår kultur och därför är beslutet viktigt. 
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– Jag har väntat på det här beslutet, säger Alex 

Jonsson. Kyrkan dröjde länge med detta när det 

borde vara självklart om kärleksbudskapet och 

empatin får stå i centrum. 

– Alternativet hade varit ett civilt äktenskap för alla 

och välsignelse för dem som vill, säger Angelika 

Löwdin. Kyrkan har blandat ihop mainstream-livet 

med religion förut och det här är ett steg i rätt 

riktning, bort från det. 

– Jag tror inte på revolution utan evolution, och vill 

ha en utveckling med dialog, man kan inte förändra 

allt på väldigt kort tid, säger Cilla Winblad. 

– Men tog det egentligen så lång tid, undrar Maria 

Gyllenhammar. Staten tillät samkönade äktenskap i 

maj. Kyrkan kan inte gå före lagen och detta var det 

första kyrkomötet efter lagändringen. 

– Jag är förvånad över att frågan har drivits så starkt 

av de homosexuella, säger Gunilla Nilsson. Den 

kyrkliga vigseln är en ceremoni för man och kvinna 

av tradition och hävd. HBT-rörelsen har ansträngt 

sig för att ta över en heteronormativ tradition. Det 

hade varit bättre att samkönade par skapade en egen 

tradition i stället för att ta över någon annans. 

– Fast i kyrkan får man ju Guds välsignelse, säger 

Maria Gyllenhammar. 

– Ceremonin är väl egentligen oväsentlig, säger 

Alex Jonsson, det är ju Gud som ger välsignelsen, 

prästen är väl bara en förmedlare. 

– Men det handlar om att få vara en del av 

totaliteten precis som alla andra på samma villkor, 

säger Angelika Löwdin. Att vara innesluten, inte 

utesluten. 

 

 

Sophia Lopez går ännu längre. 

– Två troende homosexuella som blir nekade en 

kyrklig vigsel – för mig är det samma sak som 

rasism, säger hon. En präst som inte vill viga 

samkönade par borde hitta ett annat jobb! 

Både Maria Gyllenhammar och Alex Jonsson ger 

henne mothugg. 

– Svenska kyrkan som organisation viger 

samkönade par, men enskilda präster kan neka, 

säger Maria Gyllenhammar. Det ska vara en kyrka 

för alla och beslutet ska inte splittra kyrkan. 

– Jag är superliberal, säger Alex Jonsson. Alla ska 

bemöta andra som de själva vill bli bemötta. Det 

måste vara helt fritt om man vill viga samkönade 

par eller inte.  

 

Det är dags att lämna diskussionen och gruppen 

som denna kväll delar Högsbo kyrka med Anonyma 

Alkoholister, ungdomsgrupp, frigörande dans, en 

bostadsrättsförening i grannskapet och 

samtalsgruppen Att leva i nuet. 

– Och utanför bökar Stadsjordsgrisarna – här får 

alla plats, säger Angelika Löwdin. 

Fotnot: Alex Jonsson heter egentligen något annat, 

men vill inte framträda med sitt namn. 

 

Charlott Emgård 

 

 

En utmärkt Leonora 
Text och foto: Jane Nylund 

 

Leonora har tilldelats ILGCN:s utmärkelse 

Rainbow Warrior för sin mångåriga 

klubbverksamhet. Hon fick priset i samband med 

Kinks & Queens 16-årsjubileum.  

 

Utmärkelsen delades ut av Bill Shiller, som är aktiv 

inom ILGCN, International Lesbian & Gay Cultural 

Network, när organisationen i februari höll ett 

internationellt möte i Stockholm.  
 

 
Bill Shiller och Leonora 

 

Se www.kinksqueens.com för information om nästa 

klubbfest! 
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I korthet 
Text: Anna-Karin 

 

Ny utredning 

Ungdomsstyrelsens utredningen HON HEN HAN, 

2010-02-10, ger en dyster bild av hälsosituationen 

för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för 

unga transpersoner. Unga HBT:are utsätts också i 

högre grad än befolkningen i övrigt för kränkningar 

samt våld och hot om våld. 

De vanligaste platserna för hatbrott är 

skola/arbetsplats följt av allmän plats och sedan 

hemmet. 

En slutsats är att unga transpersoner upplever 

stigmatisering och osynliggörande på grund av 

heteronormativa föreställningar om kön.  

Innan insikten om att vara transperson har nåtts, 

upplevs den psykiska ohälsan bero på att man inte 

vet vem man är. När man väl insett att man är 

transperson uppstår lättnad men nya problem. Man 

möts av kränkande behandling, konflikter med 

familj, en oförstående omgivning m.m. 

-Det handlar om att synliggöra normer och 

värderingar för att kunna åstadkomma förändringar, 

säger projektledaren. 

Kravet på planer och förebyggande arbete 

för att främja lika rättigheter och 

möjligheter ska gälla samtliga sju 

diskrimineringsgrunder. 

 

Det föreslås i det betänkande, SOU 2010:7, som 

den 2 feb överlämnades till integrations- och 

jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.  

Idag finns inom arbetsmarknaden sådana krav 

när det gäller kön, etnicitet och religion. Inom 

utbildning även för sexuell läggning och 

funktionshinder. När det gäller 

Könsöverskridande identitet eller uttryck finns 

idag inga sådana krav hos någon. 

Förslaget innebär att arbetsgivare med fler än 

25 anställda, utbildningsanordnare (förskolor, 

skolor, folkhögskolor, högskolor, 

studieförbund etc) och försvaret (som 

utbildningsanordnare, värnplikt) blir skyldiga 

att bedriva planerat förebyggande arbete till 

gagn för transpersoner. Min kommentar - Ett 

jättestort framsteg och ett synliggörande av 

transpersoners existens på bred front. 

 

Nytt projekt 

 

Arbetet går ut på att skaffa sig kunskap om såväl 

omfattning som de behov bögar, bisexuella, 

lesbiska och transpersoner som säljer och köper sex 

kan ha.  

RFSL fick uppdraget i somras av regeringen att 

granska HBT-prostitution. Suzanne Larsdotter och 

Jonas Jonsson har nyligen färdigställt en 

forskningsöversikt på området. I dagarna har ett 

nytt steg tagits i arbetet med att ta fram en bild av 

homo-, bisexuella och transpersoner som säljer och 

köper sexuella tjänster. 

Suzanne och Jonas vill gärna ha kontakt med 

personer som har erfarenheter och kunskaper inom 

området.  

 

Ny studie 

 

RFSL Ungdom har tagit fram studien ”Effekter av 

heteronormen” om unga hbt-personers utsatthet för 

sexuella övergrepp och hatbrott och om sexuell 

gränssättning. 

Studien har genomförts under med ekonomiskt stöd 

från Ungdomsstyrelsen och Brottsofferfonden 

mitten av 2009. Den bygger på 3 094 enkätsvar från 

hbt-personer mellan 15-26 år. Svaren har samlats in 

genom nätcommunityt Qruiser på qx.se. 

De mellan 15-18 år i undersökningen svarade i 

större utsträckning att de tvingats till sexuella 

handlingar jämfört med de äldre. Hela 67 procent 

av transpersonerna och personerna med osäker 

transidentitet i undersökningen uppgav att de någon 

gång blivit utsatta för ett sexuellt övergrepp. 

Läs mer på: http://www.rfslungdom.se/effekter-av-

heteronormen 

 

Regeringen vill utreda namnlagen 

Regeringen har beslutat att tillsätta en 

parlamentarisk utredning för översyn av 

namnlagen. I direktiven (Dir. 2009:129) konstateras 

att den nuvarande lagen trädde i kraft 1983 och att 

den således har varit i kraft i mer än 25 år utan att 

några större ändringar har gjorts i den samt att 

lagen utsatts för kritik under senare år för att den i 

alltför stor utsträckning begränsar enskildas 

möjlighet att fritt välja namn. 

http://www.rfslungdom.se/index.taf?_page=object&object_auid=17748&EnsureNoCache=2534
http://www.rfslungdom.se/index.taf?_page=object&object_auid=17748&EnsureNoCache=2534
http://www.rfslungdom.se/index.taf?_page=object&object_auid=17748&EnsureNoCache=2534
http://www.rfslungdom.se/effekter-av-heteronormen
http://www.rfslungdom.se/effekter-av-heteronormen
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I direktiven nämns inget särskilt om översynen av 

transpersoners namnfrågor utan regeringen hänvisar 

enbart till att namnlagsutredningen ska hålla sig 

informerad om beredningen av 

könstillhörighetsutredningens betänkande. 

Utredningen ska inte avslutas förrän 2013. Den 

långa utredningstiden uppmärksammas av Börje 

Vestlund (S) som i riksdagsfråga 2009/10:521 till 

justitieminister Beatrice Ask (M) undrar om hon 

avser att ta några initiativ till att skynda på 

översynen av namnlagen.  

Av justitieministerns svar framgår bl.a. att förra 

gången en översyn av namnlagen gjordes tog 

utredningen nästan sju år. Mot denna bakgrund och 

med hänsyn till antalet och karaktären av de frågor 

som ryms inom ramen för en allmän översyn av 

namnlagen anser justitieministern att 

utredningstiden är motiverad. Min kommentar - Hur 

lång tid tar det då att utreda något komplicerat? 

Könstillhörighetsutredningen  

Riksdagsfråga 2009/10:454 har nu besvarats av 

socialminister Göran Hägglund (KD). Bakgrunden 

till frågan är att regeringen fortfarande inte har tagit 

ställning till Könstillhörighetsutredningens 

betänkande efter det att remissbehandlingen 

avslutades i november 2007. Frågan har tidigare 

aktualiserats vid flera tillfällen i riksdagen.  

Socialministerns svar innebär ett återupprepande av 

tidigare svar nämligen att betänkandet inbegriper en 

rad komplicerade frågeställningar där konsekvenser 

av olika slag behöver belysas. Beredningsarbetet 

fortsätter och socialministern kan fortfarande inte 

ange någon närmare tidsplan för det fortsatta 

arbetet. (Min kommentar – Inte ens en tidplan!! Hur 

går det till? Någon som jobbar med frågan på 

lediga stunder?) 

 

 
Båstad – som vi inte brukar uppleva den.  Foto Lena E 

Båstadträffen Vinter 2010 
Text och bild: Lena Eriksson 

 

 

Då har vi åter samlats till en helmysig weekend i 

Båstad och pensionat Enehall. 

Vi var ca 20 personer. Förutom transor och några 

fruar så var Sabina, sminkartisten, och Åsa och 

Bengt från gamla Hotell Riviera med, som 

förgyllde tillvaron. 

Det var som vanligt hög stämning och galanta 

damer i sina fina festkläder. Vi började på 

torsdagskvällen med en mindre skara och det 

kändes mysigt att träffa gamla bekanta. Den 

inglasade verandan är den givna samlingspunkten 

när man vill prata med någon om allt mellan 

himmel och jord. 

Ute tornar snödrivorna upp sig i en bitande 

snöstorm, man skulle tro att man var i Sälen och 

inte i Båstad. Båstadgruppen hade som vanligt fixat 

ett späckat program som passade de flesta. Vädret 

ställde till det, men vi alla fick ut underbara 

upplevelser av träffen. På fredagen åkte vi till 

Halmstad för att glädja Halmstadsborna och det 

blev lunch på Olssons skafferi och besök i 

klädbutiker.  Även Myrorna fick besök av det glada 

damsällskapet. Det snöade oavbrutet, men tappra 

kvinnor genomlevde dessa fasor och som tur var 

hade vi lämnat pumpsen hemma för mer 

väderriktiga skor och stövlar. Fredagskvällen var 

det galamiddag och vi samspråkade långt fram på 

småtimmarna. 
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Lördagen: Sabina höll en sminkkurs för alla och det 

var uppskattat. På eftermiddagen så var det tänkt att 

vi skulle skrinna på den fina konståkningsbanan 

(vid tennisbanorna) iförda fina 

skridskoprinsessdräkter men det blev inställt pga 

för mycket snö på banan. Kan ni tänka er, för 

mycket snö i Båstad! Sveriges Riviera är inte sig 

lik. Massor med snö och inget vågskvalp vid 

stranden för det är is så långt ögat kan nå ut i 

Laholmsbukten. 

 

Katja visade filmen om transorna i Båstad från 

Dansk synvinkel  Mænd i høje hæle. Ca 20 minuter 

av filmen, som är 50 minuter lång, handlar om 

Båstadsträffen inspelad på senaste Höstträffen. 

Filmen kommer till SVT i sommar. Efter filmen var 

det galamiddag med hedersgästerna Åsa och Bengt 

från Gamla hotell Riviera där träffarna var förr. På 

söndagen åkte alla hem men längtade redan tillbaka 

till Transornas fristad och himmelrike Båstad.  

Nästa träff är 28/4 till 2/5. Den 29/4 är det Båstad 

Fashionshow på nattklubb Madison. Boka i tid till 

träffen! 

 

Lena Eriksson, Båstad 

  

 

 
Från vänster: Katja, Julia, Åsa och Bengt Anderberg (Riviera), Anna och Alice från Danmark och så fröken X. 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.dr.dk%252FDR1%252FDokumentar%252F2010%252F0211093902.htm&h=44ef70d3bb00d5a176ab796b9a34235e&ref=mf#_blank
http://www.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.dr.dk%252FDR1%252FDokumentar%252F2010%252F0211093902.htm&h=44ef70d3bb00d5a176ab796b9a34235e&ref=mf#_blank
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TRANSFÖRENINGEN FPES 
BUDGET 2010 samt RESULTAT 2009 
 
Presenterat av Lisa Tulin, kassör 

 
INTÄKTER   Budget 2010   Resultat -09   Budget 2009 

Medlemsavgifter  54 000 kr   72 600 kr   61 000 kr 

Gåvor   4 600 kr   3 800 kr   5 000 kr 

Bidrag från Ungdomsst.  150 000 kr   155 021 kr   150 000 kr 

Sålda foldrar o Dvd  0 kr   150 kr 

Annonsintäkt   0 kr    2 000 kr 

Räntor  0 kr    3 000 kr 

208 600 kr   231 571 kr   221 000 kr 

 

 

UTGIFTER   Budget 2010   Resultat -09   Budget 2009 

Porto   800 kr   801 kr   500 kr 

Telefon   3 000 kr   12 992 kr   3 000 kr 

Transinform   33 000 kr   31 275 kr   33 000 kr 

Årsmöteskostnad  2 000 kr   1 117 kr   10 000 kr 

Resekostnader       5 000 kr 

Postbox   6 000 kr   5 683 kr   3 000 kr 

Pridefestival   9 000 kr   9 000 kr   9 000 kr 

Kontor, kopiering  1 300 kr   1 267 kr   2 500 kr 

IT   2 000 kr   1 118 kr   4 000 kr 

Bank- o PGkostnad  1 500 kr   1 332 kr   1 000 kr 

58 600 kr   64 585 kr   71 000 kr 

 

 

Nedanstående utgifter behandlar Bidraget från Ungdomsstyrelsen 

 

Framtidskonvent  0 kr   37 456 kr   30 000 kr 

Lokalgrupper   15 000 kr   5 502 kr   5 000 kr 

Anhöriggrupp   5 000 kr   6 476 kr   10 000 kr 

Informatörer   10 000 kr   361 kr   5 000 kr 

Uppdatering Hemsidan  15 000 kr   20 441 kr   20 000 kr 

Marknadsföring  30 000 kr   19 375 kr   30 000 kr 

Internationella Kontakter  10 000 kr   10 436 kr 

AFTO-seminarier  20 000 kr   0 kr   20 000 kr 

Lokala transsmöten   0 kr   10 000 kr 

Xtra Transinfo   15 000 kr 

Xtra till Stockholm Pride  20 000 kr   20 946 kr   10 000 kr 

Evenmangssamverkan  10 000 kr   8 160 kr   10 000 kr 

150 000 kr   129 153 kr   150 000 kr 

 

 

Utgifter totalt   208 600 kr   193 737 kr   221 000 kr 

 

 

 

2009 

EGET KAPITAL  debet/kredit 

 

Ingående Balans  101 699 kr 

Vinst   38 315 kr 

Förlust    

Utgående Balans  140 014 kr 
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Tjejvasan 
Text:Regina Losell       Foto: Marie 

 

 

 

Mitt namn är Regina Losell och jag har blivit 

ombedd att göra ett reportage om ett av mina 

äventyr som transa.  

Vem är Då Regina? Jag har varit med i föreningen 

sen 1996 och en del vet nog vem jag är då jag har 

varit med på bild i tidningen någon gång men aldrig 

skrivit någon artikel så det här blir ännu ett nytt 

äventyr. 

Det har ju varit en riktig vinter i år och det har nog 

alla lagt märke till så därför ska jag berätta om när 

jag genomförde Tjejvasan 2006. Den här idén hade 

jag väl funderat på någon gång innan men aldrig 

riktigt kommit till skott med. Nu kändes det i alla 

fall helt rätt. Jag har åkt ett antal vasalopp men efter 

2005 års vasalopp tyckte jag att det fick vara bra så 

det passad perfekt att genomföra en tjejvasa.  

Vid tidpunkten var jag bosatt i Älvdalen så det 

skulle ju inte bli några problem med långa resor.  

  

Två veckor innan start började planeringen. Ringde 

en god vän och arbetskamrat och frågade om hon 

kunde tänka sig att ställa upp och köra till start och 

hämta mig efter målgång så jag kom hem efter 

loppet. Jag vågade faktiskt inte gå och duscha 

tillsammans med alla dessa skidåkerskor. Hur det 

hade slutat kan man bara sia om.  Svaret jag fick 

löd självklart och hon kommenterade med "fan vad 

häftig Du är ".  

Nästa steg var att ge mig ut på nätet och skaffa mig 

ett startnummer. Det låter väl inte som en speciellt 

svår uppgift men för mig som är allergisk mot 

datorer så var det väl lika svårt som för en som inte 

vet vad en motor är och försöka renovera den. Efter 

lite arbete framför datorn och några telefonsamtal 

så fick jag kontakt men en tjej som skulle sälja sitt 

startnummer. Vi stämde träff i Mora så jag kunde 

hämta min nummer lapp där. När hon fått sina 

pengar och jag min nummerlapp så fanns det ingen 

återvändo. Innan hon gick så sa hon att hon önskade 

min tjej lycka till i skidspåret. Jag tittade på henne 

en stund sen sa jag nej, det är jag som ska ha den. 

Hon log och skrattade lite lätt. 

  

Nu var det bara att åka hem och valla och ladda lite. 

Natten innan sov jag inte mycket. Det var många 

funderingar och lika många förväntningar. Det gick 

lätt att hoppa ur sängen när klockan ringde men det 

blev att stiga upp tidigare än normalt vid andra 

skidlopp. Regina ville ju givetvis vara lite fin när 

hon ska åka tjejvasan. Först frukost, sen fram med 

sminkväskan och en stund framför spegeln . Det 

blev som vanligt en lång stund..., på med 

skidkläderna och peruk. Tillbaka till spegeln och 

betrakta och godkänna resultatet. 

Nu var det dax att åka ner tillstartplatsen i Oxberg. 

Befinner mig på plats ca 30 minuter innan start och 

ska starta i startled 3 av 10. Varje startled startar 

med 15 minuters mellanrum och eliten startar som 

vanligt först. 

Jag går in fålla nr 3 och ställer mig längst fram. 

Ingen varken tittar eller säjer något men när jag 

börjar tilltala några tjejer så tittar de extra noggrant 

på mig, skrattar sen och önskar mig lycka till .  

På sidan av spåret strax intill mig står en funktionär, 

en bekant till mig från Älvdalen. Han reagerar inte 

alls så jag förstår att jag smälter nog in bra här 

bland alla tjejer.  
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Så går startskottet och tjejerna i startled 3 får bara 

se Reginas häck fara i väg i spåret. Efter 3 km vid  

matkontrollen i Oxberg så hör jag i högtalarna 

ropas ut att "Här kommer det en tjej med bra fart, 

fortsätter hon så här så hinner hon nog i fatt 

eliten". I den stunden tänker jag att jag får nog hålla 

igen lite så det inte blir för svettigt och snorigt. Det 

skulle inte vara så fint om allt spackel skulle börja 

flyta omkring i hela ansiktet. Efter ytterligare några 

kilometer är jag ikapp tjejerna i startgrupp 2. Det 

blir trångt och jag får börja hoppa mellan spåren för 

att komma fram. Jag sänker farten lite och får en 

underbar resa ner till målet i Mora. I en uppförsluta 

drar jag förbi ett flertal tjejer och får många heja 

rop. Från ett grabbgäng hör jag någon säja "Det var 

en djälva fart den kärringen hade på skidorna". 

  

Nu skymtar jag kyrktornet i Mora. Bara några 

kilometer kvar till målgången och det känns 

fantastiskt bra. När jag är inne på upploppet så hör 

jag speakern läsa upp mitt nummer och namn. Vid 

målgången står min arbetskompis Marie och hejar 

på och tar lite kort. 

 

 

 

Det här var en väldigt fin upplevelse. Det var bara 

glada och trevliga tjejer hela vägen från Oxberg till 

Mora. Ett lopp som jag verkligen kan 

rekommendera andra transor att göra.  

 

Regina skidade de tre milen på 1 timme och 50 

minuter. Var väldigt nöjd och belåten med den här 

dagen och insatsen. Inte nog med det vann Regina 

Tjejvasans Motionsklass 2006 !!! 
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Diskriminering av transsexuella 
Av Liza O  

 

 
Li-Sam                                           Foto: Li-Sam 

 
Trots att vi har en ny lag i Sverige, sedan maj 2009, 

som godkänner samkönade äktenskap så anser 

Socialstyrelsens Rättsliga Råd att Li-Sam måste 

skilja sig från sin fru för att få kvinnlig identitet i 

svenska personregistret.  

 

Hon är opererad till kvinna 2007 i Phoenix, USA, 

utan någon som helst hjälp av den svenska 

sjukvården. 

 

Li-Sam har varit tillsammans med sin fru i 25 år 

och de har varit gifta sedan 2005. Det känns 

förnedrande och diskriminerande att behöva skilja 

sig under sådana omständigheter. Varför ska 

transsexuella som enda grupp i Sverige inte 

omfattas av den nya lagen om samkönade 

äktenskap? 

 

Det som är mycket tråkigt i sammanhanget är att 

handläggarna visar ingen som helst förståelse utan 

helt taktlöst benämner Li-Sam som ”han”.  Det är 

helt onödigt att på det här viset dela ut ”nålstick” 

som känns fruktansvärt att få i hennes situation.  

 

Amsterdam 
Av Liza O 

 

Varför inte åka till Amsterdam nu till våren? Jag 

och Beth är nyss hemkomna därifrån och kan starkt 

rekommendera det. När vi åkte härifrån låg 

snötäcket halvmetertjockt hemma i trädgården, men 

där kvittrade fåglarna och man såg mattor av 

krokus, liljor och andra blommor i olika nyanser .  

 

Nu åkte vi av en mycket speciell anledning 

eftersom Beths mamma skulle begravas. För mig 

som Beths partner kändes det väldigt fint och 

hedrande att få delta som den jag är och ingen bland 

de ca 60 begravningsgästerna tyckte att det var 

något särskilt. Jag kramades om och kysstes av 

Beths äldre släktingar precis som vilken partner 

som helst. Så är man transgender (mtf) behöver 

man inte ha en svart kostym undanstoppad för att 

kunna gå på begravning. 

 

Dagen efter kunde vi ha en avslappnad dag i 

Amsterdam och kunde sitta ute på en gatuservering 

och dricka kaffe. Helt underbart i mitten av mars.  

När Arjan, Beths äldste son, slutat sitt arbete anslöt 

han sig till oss. Vi tog först en öl på en gammeldags 

pub där stämningen var mycket vänlig. Sedan en tur 

i Red Light District för besök på RoB och MrB där 

min Mistress gjorde vissa inköp… 

 

 
I hörnet av Rembrandtplein ligger transbaren Lellebel 

som tyvärr var stängt vid vårt besök.       Foto: Beth Nelin 
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Transkåseri                                                     
Hildur de Besche   hildurtv@yahoo.se 

 

Vi är för få som går ut och visar upp oss 

Det är mycket som under senare år har gått åt rätt 

håll för oss transor. Myndigheter har ökad kontakt 

med oss och fpes har blivit remissinstans. Jag 

behöver bara nämna förbättringar som den nya 

diskrimineringslagstiftningen och möjligheten att 

välja ett kvinnligt förnamn att lägga till dom gamla 

namnen. Vi har också blivit ”friskförklarade”av 

Socialstyrelsen. 

Dessutom har vi två år fått ett rätt stort anslag från 

staten för att föra ut transfrågorna i samhället, 

skolinformation mm.  

 

Det borde alltså vara frid och fröjd- men jag tycker 

inte det! 

 

Föreningen har fortfarande bara ca 180 medlemmar 

och det antalet har inte ökat-tvärtom minskat 

jämfört med tidigare. Man kan fråga sej varför-vi 

kan ju inte påstå att vi är okända efter 43 år! Jag 

tror inte heller så mycket på förklaringen att yngre 

inte vill var med i föreningar osv. Många yngre är 

för rädda för att avvika det minsta och vågar inte 

ens tänka tanken- heteronormen är väldigt stark där. 

Jag talar nu om transor- inte om transsexuella. Nej 

min åsikt är att det inte är dom yngre som är vår 

bästa målgrupp utan lite äldre män- se bara på vilka 

som är aktiva inom föreningen -inga barnrumpor 

direkt! 

  

En annan åsikt som jag inte heller tror ett ögonblick 

på är att det nu skulle vara så lätt och okomplicerat 

att vara transvestit i samhället att man inte tycker 

sej behöva hjälp av nån förening och kan lägga 

medlemsavgiften på öl istället… 

 

Jag och någon väninna till brukar gå ut ofta på 

vanliga heteroställen ( typ pub/musikställe) och vi 

är nästan alltid ensamma där som transor. Jag är 

själv som transa också med i två ideella föreningar- 

no problems. 

 

De hemmatransor som skulle kunna ta steget ut 

vågar oftast inte –ibland på grund av 

”vanföreställningar” att man tex skulle bli 

nedslagen eller utskrattad på gatan..att man måste  

stappla fram på skyhöga klackar (förutom i 

Båstads- racet). Man ser faror och problem där det i 

praktiken inte finns några tycker jag 

 

Nej jag tror orsaken till både vårt låga medlemstal 

och frånvaron av trannies ute (frankly speaking) 

beror på överdriven rädsla eller feghet. 

 

Att gå ut på ”vanliga” ställen och där träffa folk är 

nog det bästa sättet att synliggöra vår lilla grupp. 

Dessutom är det oftast väldigt roligt. Och många 

kvinnor gillar oss . 

Om man inte vågar gå ut ensam kan man ta kontakt 

med nån mer erfaren väninna. 

 

Så gå ut på stan och visa att vi finns!   

  

mailto:hildurtv@yahoo.se
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Stockholmsmötet 
Text Liza O    Foto Lena Eriksson (där inget annat anges) 

 

FPES hade arbetsmöte 5-6 december huvudsakligen 

för att besluta om vår nya modernare hemsida. 

Någon vecka efter mötet premiäröppnade Jessica, 

vår eminenta webmistress, den nya sidan. Det 

känns kanske lite ovant i början att navigera sig 

genom menyerna men helt klart känns det 

bekvämare än tidigare. Framför allt är det lättare att 

underhålla och fler kan hjälpa till utan att behöva 

vara ”dataproffs”. 

 

Mötet hade vi på RFSL på Sveavägen som gratis 

ställde upp med lokaler. Vi bodde på det närbelägna 

Hotel Hellsten (även nära till Kinks & Queens). 

 

Själva hemsidan ska jag inte orda så mycket om 

utan ni som har möjlighet besöker den ju ändå på 

www.fpes.se. Dock vill jag säga att mötet var 

mycket strukturerat och vi fick mycket gjort i 

arbetsgrupperna framför medhavda laptops. 

 

 
I baren på Hotel Hellsten på fredagskvällen. Foto Liza O. 

 Fr.v. Jeanette (tror jag), Jessica, Gunilla, Anne o Lena.  
 

 
Sophia och Nadja lägger upp strategin. Foto Liza O. 

 

Efter minglet på baren blev det gemensamt avtåg 

till en närbelägen grekisk restaurang. 

 

 
Fr.v. Jeanette, Jessica och Lisa T   

 

Lisa T är fotogenisk (som vanligt) medan Linda E 

serveras och Anne Colt väntar på sin tur. 

 

 
Jane Nylund och Jeanette Mingelpingla. 

 

 
Visst är dom väl söta? 

http://www.fpes.se/
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Möte med Björn Kjellman 
Av Liza O 

 

Nadja hade träffat Björn Kjellman, på en fest tror 

jag det var, och när han hörde att vi i föreningen 

skulle ha arbetsmöte i Stockholm ville han gärna 

träffa oss. 

 

Och vilken transa vill inte träffa Björn Kjellman? 

Han som bl.a. gjort en så lysande tolkning av 

Charlotte von Mahlsdorf i pjäsen ”Jag är min egen 

fru”. Själv missade jag den pjäsen våren 2007 när 

den spelades i Norrköping. Jag hade beställt 

biljetter till mig och min dåvarande fru. Men så 

blev det skilsmässa men min son ville gärna följa 

med. Dagen innan blir han knallförkyld så jag 

tänker åka ensam. Omklädd och med peruken på 

plats i sista minuten skyndar jag ut till bilen. Den 

har aldrig strejkat tidigare, men varför just nu??? 

Jag gråter nästan blod, så som jag har sett fram 

emot denna omtalade pjäs där Björn Kjellman gör 

samtliga 30 roller. Pjäsen recenserades av Lindali 

redan i första numret av Transinform som kom ut i 

juli 2005. 

 

 
FPES träffade Charlotte under en vårweekend 1998 i 

Porla Brunn enligt Rut Bånnsgård som har en 

uppsättning gamla Feminform. Bilden är från Nr9 1998. 

På besök hos Charlotte von Mahlsdorf i hennes museum. 

Fr.v. Sara Lund, Charlotte och Sara Leon. 

 

Björn saknar ibland tiden när han spelade rollen 

som transvestiten Charlotte. Han berättade med 

värme att en av hennes egenheter (som inte 

framkommer i pjäsen) var att hon tyckte om att få 

smisk. Vem gör inte det, tänkte jag… 

 

Björn har även spelat en transsexuell roll i filmen 

”Livet är en schlager”, som många av oss sett på 

TV. 

 

När jag ser en transa på stan blir jag så lycklig, sa 

Björn. Så inte undra på att han ser så glad ut här 

bland alla transorna (se även baksidan): 

 

 
Fr.v. Linda E, Nadja, Björn Kjellman, Jeanette o Lisa T 

 

Redan i första rollen när Björn kom ut som skådis 

var han transvestit. Den gjorde han så trovärdigt att 

hans kompis bland publiken blev riktigt kåt på 

honom!  

 

Men teaterfolk är kanske inte så frisinnade som 

man skulle tro, berättar Björn. Att spela transroller 

påverkar ens status negativt.  

 

 
Liza O och Björn Kjellman 

 

Det var ett mycket trevligt avbrott när Björn tittade 

upp till oss transor under en paus på vårt arbetsmöte 

den 5 december 2009.  
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På gång i Örebro    T-Caféer 
Av Anna Karin 

 

Datum & tid Program Värd 

Fredag 16 april 19.00–22.00 Styling utifrån din figur, färg och 

personlighet 

Anna-Karin 

Tisdag 11 maj  18.00–21.00 Hudvård & make Janne & Daniella 

Lördag 22 maj 13.00–16.00 Gå snyggt i högklackat Anna-Karin 

Tisdag 1 juni 18.00–21.00 Filmvisning:The Birdcage, Lånta 

fjädrar 

Janne & Daniella 

Ej fastställt juni 19.00-22.00 Studiebesök hos Örebro teaters mask & 

perukavdelning  

Anna-Karin 

Alla caféerna hålls i RFSL Örebros lokal på Järnvägsgatan 38 i Örebro.Tel. 019-14 42 32 

Tel Anna-Karin 070-566 40 71 

 

Regelbundna T-caféer i Örebro 
Av Jan-Eric Borneblad   (kontakta mig på tel 073–059 20 98, för mera info) 

 

T-gruppen har länge varit en undanträngd och vilsen grupp inom RFSL, enligt min uppfattning. Det har märkts i 

de samtal jag haft under mina år i RFSL Örebro. Kanske inte är så konstigt då RFSL så sent som i början på 

2000-talet beslutade att inkludera tranpersonena. Ett mycket bra beslut. Men man verkade inte riktigt veta vad 

man skulle göra med gruppen. 

 

Med detta i åtanke har vi i cafégruppen beslutat att göra något åt saken. Varje månad tar ett av våra befintliga 

caféer och gör det till ett transcafé. 

Jag har ställt frågan, varför man inte kommer på vårt café på tisdagskvällarna.  Svaret är ofta att man inte känner 

sig riktig hemma.. Man söker ett mer anpassat café. Vill gärna prata med någon i samma situation.  Eller bra 

prata med någon som förstår eller kan sätta sig in i situationen. 

Vi vill försöka nå de yngre i transgruppen, som behöver ha en arena att för att hitta sig själva. Vi vill också öka 

förståelsen och minska klyftan mellan grupperna inom HBT. 

Till min hjälp i caféarbetet har jag Daniella, 29 år och transvestit.  

Transträffar finns redan i Örebro. Vi kompletterar nu med en regelbundet återkommande mötesplats. Sitter man 

hemma och tänker att i kväll ska jag gå, men inte kommer iväg, ska man veta att nästa tillfälle är samma dag en 

månad senare. 

 

När?                         Premiär 11 maj i RFSL:s lokaler på Järnvägsgatan 38 i Örebro mellan 18.00 – 21.00.  

Vi får besök av Therese från Mary Kay. Hon kommer att prata hudvård och smink.  

Det blir ytterligare ett tillfälle innan sommaren. Tisdag 1 juni, då filmen The Birdcage, lånta fjädrar visas.  

Efter sommaruppehållet drar vi igång igen 7 september. Sedan kör vi första tisdagen varje månad. Allt för 

kontinuiteten och lätt att komma ihåg.  

Innehållet i höstens caféer är i dagsläget inte klart. Medlemmar i RFSL får information via e-post. Information 

finns också vid vår lokal och på www.rfsl.se/orebro. 

 

Vem är jag?             Jag är inte transperson, men däremot ömmar jag och värnar om den gruppen. Är aktiv inom 

RFSL Örebro sedan åtta år. Just nu är jag ansvarig för caféverksamheten. Sambo med en man. Tidigt upptäckte 

jag att jag saknade kunskap om transpersonerna. Därför satte jag upp ett mål. Skaffa mig så stor kunskap som det 

bara går inom detta område. Hur gör man? Jo, genom att umgås, vara frågvis och vetgirig. Har pratat mycket 

med transpersoner. Läst mycket. Försökt lära mig förstå hur de tänker och känner. Nu anser mig ha ganska god 

kunskap.  

Har tid att läsa mycket, då jag har sjukersättning efter en arbetsskada för många år sedan. Anses vara en god 

lyssnare och inspiratör. 

 

Ett annat område jag har specialiserat mig på är hatbrottsproblematiken gentemot HBT gruppen.  

http://www.rfsl.se/orebro
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Transinform Nr 16, mars 2010    (nästa nr juni 2010) 

Redaktör och ”ansvarig utgivare”: Liza Olsson, Redaktionsråd: Hildur de Besche och Anna-Karin Kournikova 

Upplaga: 200 ex. Tryck: Norrköpings Tryckeri               Papper: Multidesign 100 g/m
2
 



 

 
Fr.v. Linda E, Nadja, Björn Kjellman, Jeanette och Lisa T 

Stockholm 5 december 2009 


