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Januari 2011 

Ett nytt år brukar innebära förväntningar och 

tillbakablickar. Jag som flyttat till en liten ort 

på Gotland har ju funderat på hur folk skulle 

reagera. Men som vanligt oroar man sig i onö-

dan. Folk i gemen bryr sig inte. En besikt-

ningsman som skulle kolla huset blev dock 

väldigt brydd när han fick veta att Lars bytt 

namn till Liza. Skojar du med mig, frågade han 

i telefonen. Nej då, inte alls, jag är transvestit, 

så det är inget konstigt med det.  När han kom 

så fick han fika och en FPES-folder, när han 

gjort sin besiktning, och alla var nöjda och 

glada. Jag berättade att, i synnerhet män, har 

ofta lite svårt med umgänget med en transa och 

att det var trevligt med en man som han som 

vågade vara lite nyfiken. 

 

Och tro det om ni vill men denna vecka är jag 

bjuden till ett Tupperware Party, men i san-

ningens namn åker jag rejäl snålskjuts på Beth, 

min kära Kvinna. Värdinnan, som är mamma 

till Beths svärdotter, har lovat att jag ska få en 

kjol av henne som hon felköpt. Det är sådana 

gester som värmer mitt hjärta och som gör att 

jag trivs här på ”kobben”.  

 

Men det som inte går att beskriva i ord är den 

känsla som strömmade genom mig när Marcus 

4 år, Beths barnbarn, sken upp när han såg mig 

senast och slog armarna om min hals och sa 

”Hej, Liza!” 

 

Tillbakablickar får vi i parti och minut i den 

här tidningen från Rut i Göteborg när hon grävt 

fram fakta om var transträffarna höll till innan 

epoken Båstad. Hildur i Stockholm tycker att 

vi ska begrunda vad man skrev i ämnet trans-

vestit – transsexuell för nästan tjugo år sedan. 

Det är på intet sätt avsett som en känga till de 

transsexuella, som eventuellt läser tidningen, 

utan mer att det finns ett och annat att fundera 

över. 

 

Liza 

______________________________________ 
Redaktionen ansvarar inte för sanningshalten i infört 

material. Artiklar, tankar och synpunkter i ”Transin-

form” är författarnas och behöver nödvändigtvis inte 

återspegla FPES offentliga ståndpunkt. 

Redaktionen mottar gärna artiklar, notiser, bilder och 

reportage. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta 

ner och även refusera inkommande artiklar. 

Skicka material till nästa nummer. Maila ditt material till 

transinform@fpes.se eller skicka det till Transinform, 

FPES, Box 529, 101 30 Stockholm 

______________________________________________ 
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Lisa Tulin i Ryssland 

Jag var inbjuden till LGBT filmfestivalen 

”Side by Side” i S:t  Petersburg i mitten av 

oktober 2010.  Här följer en liten kort rapport 

om detta; 

Anlände till S:t Petersburg den 15:e. Planet var 

försenat och jag fick omedelbar skjuts till Fes-

tivalbion och höll en kort hälsning till festiva-

len. Jag hade planerat att göra det som Lisa 

men på grund de dåligt fungerande SAS-

planen denna dag fick publiken nöja sig med 

ett framträdande av mitt manliga alter ego 

Lasse. Festivalen drevs framförallt av en kärna 

av underbara lesbiska tjejer. Den hade tidigare 

haft problem med myndigheter men denna 

gång avlöpte allt som det skulle. Kanske bi-

drog närvaron av danska och svenska konsula-

ten till att det gick bra denna gång. 

 

Under hela festivalen hade jag den fantastiska 

lyxen av att ha en egen översättare och vägvi-

sare, som var en mycket trevlig och skärpt 

animationsstudentska. Jag hade nog känt mig 

vilse i tunnelbanan med alla skyltar med kyril-

liska bokstäver utan henne. Förutom under de 

inledande timmarna var jag i kvinnoskepnad 

under hela S:t Petersburg vistelsen. 

På lördagen ägnade jag förmiddagen åt att se 

staden och dess berömda museum "Hermita-

ge". 

 

 
I mitten står jag och min ryska guide Anja. 

Vid 5 tiden visades animationsprogrammet 

där tre av mina filmer ingick; "Honey-Bunny", 

"Hand In Hand" samt "Bikini". Programmet 

var alldeles utmärkt . Efteråt pratade jag om 

animation och transvestism samt svarade på 

publikfrågor. FPES broschyren ”Transvestism 

- short information about a minority” delades 

ut. På kvällen lärde jag känna andra inbjudna 

filmskapare och vi hamnade till slut på en natt-

klubb där öl serverades i stora tekannor.  

 

 
Min ryska guide Anja samt jag  

 

Inga stora åtbörder märktes från övriga gäster. 

Kanske var de vana vid transvestiter eller ville 

de likt andra storstadsbor åtminstone ge sken 

av att vara det.  Dock fick jag en slags beund-

rare i slutet av natten, som efter att ha fått till-

stånd att ge mig en kram, lyfte upp mig! Hans 

vänner ursäktade detta fräcka tilltag men jag 

tyckte inte det var så farligt – det är inte var 

dag man blir lyft av en ryss. På söndagen be-

sökte jag Dostojevskijmuseet samt en jazz 

klubb och överkom mina fördomar mot att det 

skulle vara så väldigt svårt att framträda i 

transvestitskepnad i S:t Petersburg. På månda-

gen åkte jag hem och senare under veckan fick 

jag reda på att "Hand i hand" fått pris som 

bästa animation. Jag blev mycket stolt och 

glad. Här är festivalens hemsida; 

http://www.bok-o-bok.ru/   Tryck engelsk ver-

sion om ni är dåliga på ryska, mitt framträdan-

de kan man läsa om man klickar på ”All Gu-

ests” och letar upp mig. 

 

Lisa Tulin 

  

http://www.bok-o-bok.ru/
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Båstads föregångare 
Text och foto: Rut Bånnsgård 

 

Osby 

Den första weekendträffen för transvestiter 

som jag hittat någonting skrivet om när jag 

bläddrat i FPE’s gamla föreningsblad är en 

träff på Osby Turisthotell i september 1969.  

"Hotellets idealiska läge lite för sig själv vid 

den vackra Osby-sjön, små stigar och vägar 

som inbjuder till promenader för flickor i 

fladdrande kjol eller byxdress." Marianne, 

medlemsnr 105 i Feminform nr 17 från 

1969.12.  

Efter detta fortsatte träffarna på Turisthotellet 

två gånger om året fram t o m 1978.09.15 - 17 

med en träff i februari-mars och en i septem-

ber. Under vårträffarna hölls regelbundet års-

mötena för dåvarande FPE-NE (Northern Eu-

rope).  

På årsmötet i mars 1978 kom frågan upp att 

den dåvarande ägaren, Ragnar Bergström var 

på väg avveckla rörelsen på grund av ålders-

skäl och att sälja hotellet. En nuvarande med-

lem i vår förening som varit med på Osbyträf-

farna har berättat för mig att vid de sista träf-

farna så var hotellet stängt och Bergström öpp-

nade bara upp och tog in tillfällig personal för 

just FPE-träffarna.  

I Feminform nr 78/79 (från 1980.08) finns en 

rapport från den danska medlemmen Sally 

Frey som kört fram till hotellet vid genomresa i 

Osby.  

"Två tredjedelar av träden ner mot sjön var 

nertagna, det stora annexet var brandskadat 

och på huvudbyggnaden var bl a ingången 

flyttad och en hel del förändringar av inred-

ningen hade gjorts."  

Sally hade träffat den dåvarande ägaren som 

köpt stället av Bergström c:a ett år tidigare.  

Bergström hade dött i februari det året och 

Bergströms fru i maj. De sades vara begravda i 

Osby.  

Sommaren 2009 företog jag en resa för att leta 

efter spår av dessa platser för gångna tiders 

transträffar. Vid sökning på Internet hade jag 

inte kunnat hitta någonting med belägenhet 

som kunde passa in för beskrivningarna av 

Turisthotellet.  

Väl på plats i Osby sökte jag upp biblioteket 

och frågade om det fanns någon information 

om ett tidigare turisthotell. En tillmötesgående 

bibliotekarie ringde upp en släkting som hade 

tjänstgjort som brevbärare i Osby under lång 

tid. Brevbäraren kunde berätta att hotellet legat 

på Ebbarpsvägen 62 men var borta sedan lång 

tid och att tomten är bebyggd med vanliga 

villor numera.  

 Ebbarpsvägen 62 i Osby 2009 

Jag fick även hjälp att ta fram klippböcker från 

den lokala hembygdsföreningen där det gick 

att återfinna ett par gamla vykort på hotellet. 

 
Gammalt vykort på Turisthotellet i Osby  
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Medan jag var på plats i Osby förtog jag en 

promenad fram till den angivna adressen och 

försökte leta mig fram mellan villatomterna i 

den skogsbevuxna sluttningen ner mot sjön för 

att se om det skulle finnas något kvar av "de 

inbjudande små stigarna och vägarna" men inte 

ens dessa gick det att hitta ett spår av. Prome-

naden avslutades med en vända på kyrkogår-

den men innan mörkret föll lyckades jag aldrig 

hitta någon gravsten efter paret Bergström.  

 

Smålands Anneberg 

I nr Feminform nr 70 (1979-04) står att läsa att 

Annebergsgården (pensionat/konferenshotell) i 

Smålands Anneberg tagit över efter Osby vid 

träffen 1979.02.  

Såvitt jag har kunnat hitta i föreningsbladen så 

fortsatte träffarna på denna plats fram t o m 

1984.05.11 - 13.  

För dem som har tillgång till de gamla före-

ningsbladen finns ett referat i nr 74 (1979.12) 

från träff nr två i Anneberg (1979.09).  

I Feminform nr 98 (1985.02) finns en anmärk-

ning "Sedan har vi haft Annebergsgården, som 

numera är såld, och dom nya ägarna ställer sig 

visst tveksamma till så kallade udda sällskap."  

 
Annebergsgården 

 

Annebergsgårdens byggnad fanns fortfarande 

kvar vid min rundresa 2009. Enligt uppgift, 

som i likhet med Osby inhämtades på det loka-

la biblioteket, så används byggnaden numera 

som behandlingshem för missbrukare.  

 

Skodsborg 

Parallellt med Anneberg så höll föreningen 

även weekendträffar inkl årsmöten på ett ställe 

som hette Rolighed i Skodsborg, norr om Kö-

penhamn på Själland. I föreningsbladen har jag 

kunnat kartlägga träffar på Rolighed mellan 

1979.10 och 1983.03.  

FPE var ju under den här perioden fortfarande 

en gemensam förening för "Northern Europe". 

Vid en extra föreningsstämma i Smålands An-

neberg 1982-10 hade man emellertid beslutat 

om separata avdelningar för Danmark, Norge 

och Sverige med var sin regionalstyrelse.  

I samma nr av Feminform som anmärkningen 

om Annebergsgården så finns också en noter-

ing ". . . Lika stora som Danmarks för ett par år 

sedan med Rolighed. Det blev ju tyvärr för 

dyrt."  

 

Höör 

Här, i mitten på 1980-talet, har det varit lite 

glest med träffar som gått och kartlägga genom 

föreningsbladen. En träff har jag hittat uppgift 

om på ett ställe som heter Långstorp utanför 

Höör, 1985.09.27 - 29.  

Enligt uppgift på Internet härbärgerar Långs-

torp numera, i likhet med Annebergsgården, ett 

behandlingshem för missbrukare.  

 

Bålsta 

Sin 20-åriga tillvaro firade föreningen under en 

träff på Bålsta Gästgiveri, 1986.11.14 - 16.  

I Bålsta hölls ytterligare en träff med årsmöte 

1987.04.03 - 05.  

 

Stenungsund 

I en återblick, som Anette Hall gjorde i Femin-

form nr 125 (1991.11) med anledning av före-

ningens 25-årsjubileum, nämns Stenungsund 

som en ort för någon veckoslutsträff. Några 

närmare uppgifter om plats eller tidpunkt har 

inte gått att hitta.  
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Töcksfors 

FPE-NE:s norska regionalavdelning hade bör-

jat hålla träffar strax innanför den svenska 

gränsen på Gränshotellet i Töcksfors och från 

1987.10 till 1990.04 utvidgades dessa till ge-

mensamma träffar för hela -NE.  

I skrivande stund kan man fortfarande hitta en 

hemsida för "Viktoria Gränshotell i Töcksfors" 

men sommaren 2009 när jag försökte ringa det 

telefonnr som anges på hemsidan så fanns bara 

ett svarsmeddelande från teleoperatören 

"abonnemanget har upphört och ingen hänvis-

ning har lämnats".  

Personalen på vandrarhemmet i Töcksfors, där 

jag istället övernattade på min rundresa, be-

kräftade att även andra gäster hos dem hade 

misslyckats med att få någon kontakt med 

Gränshotellet. 

 
Gränshotellet i Töcksfors. Hotell fortfarande? 

 

 Annars kan man se det uppe på en kulle, väl 

synligt från E18 och med en stor skylt på taket.  

 

Överlida 

På hotellet i Överlida har hållits ett flertal träf-

far mellan 1991 och 1997. Därefter har enskil-

da medlemmar besökt stället på julbord med 

övernattning fram t o m 2002 då stället bytte 

ägare.  

I något av föreningsbladen omnämndes krö-

garparet i Överlida vid namn och eftersom de 

båda två har ovanliga förnamn så gick det att 

återfinna dem på Eniro. De är numera bosatta i 

Mölnlycke. Jag tog kontakt och hade ett långt 

och givande telefonsamtal med hustrun.  

På min förfrågan berättade hon bl a hur före-

ningen hade "hittat" hotellet. Det var en av 

medlemmarna som hade varit där på en konfe-

rens i sitt arbete och därvid noterat att det skul-

le kunna vara ett lämpligt ställe för föreningens 

weekendträffar.  

 

Tjällmo och Stockholm 

Under den perioden som Överlidaträffarna 

pågick hade man även en träff förlagt till 

Tjällmo Gästgivaregård 1993.04.23 - 25 och en 

träff på hotell Ariadne i Stockholm 1994.10.28 

- 30.  

 
Tjällmo Gästgivaregård 

 

Porla 

1998.05.22 - 24 är den första träffen på Slottet 

vid Porla Brunn omnämnd. Enligt vad som att 

går att hitta i föreningsbladen fick denna efter-

följare 1998.10 och 1999.10.  

Det var under den perioden som Charlotte von 

Mahlsdorf var bosatt och hade sitt sekelskif-

tesmuseum i Porla.  
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Slottet i Porla. Här bedrivs fortfarande hotell- och konferensverksamhet. 

 

Vid rundturen 2009 lyckades jag inte lokalisera 

villa Hamilton, där Charlotte hade bott. Efter-

som jag gärna ville införliva den i min samling 

med bilder från de här platserna där det hållits 

träffar så gjorde jag en ny utflykt till Porla den 

gångna sommaren. Då hade jag läst på öppetti-

derna så att jag kunde gå in på biblioteket i 

Laxå. Där fick jag lika välvillig hjälp som man 

alltid brukar få på bibliotek och med informa-

tionen därifrån så gick det bra att hitta villan 

den här gången.  

 
Villa Hamilton i Porla. Numera privatbostad. 

 

Och numera i Båstad 

Vid ett styrelsemöte 1991.08 i den regionala 

svenska gruppen av FPE-NE beslöts att avbry-

ta samarbetet med de danska och norska grup-

perna. Fr o m nr 125, som kom ut i november 

1991, står det att Feminform är officiellt organ 

för FPE-S.  

Parallellt Med FPE-S så har det tydligen fun-

nits ett "rest-FPE-NE" kvar i Sverige även 

efter denna tidpunkt.  

Första gången som jag hittat att en Båstadsträff 

är omnämnd är i en evenemangskalender i 

Feminform nr 152, 1998.09 "Weekend i Bå-

stad, 18 - 20 september, arrangör: FPE-NE 

Region Sverige."  

Vid en senare träff, 1999.04.23 - 25 så står 

FPE-S som medarrangör. I ett referat efter 

denna träff står omnämnt att det var den fjärde 

träffen på Hotell Riviera i Båstad.  

Eftersom rubriken är "Båstads föregångare" så 

sätter jag därmed punkt för redogörelsen med 

den här lilla länkningen till den nutida träff-

punkten.  
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TV – TS 

Artikeln publicerades i Feminform Nr 129, nov 

1992, och har rekommenderats av Hildur de 

Besche.  

Ursprungligen är artikeln klippt ur Beau-

mont Bulletin och skriven av MARTINE 

ROSE. Martine skrev regelbundet i den 

tidningen men drev också en egen club och 

tidning med namnet REPARTEE. Artikeln 

har publicerats i en hel del andra engelsk-

språkiga TV-tidningar och vi vill inte un-

danhålla våra svenska och andra skandina-

viska läsare den. 

 

Översättning: Christine Falk 

   Den här artikeln kommer säkert att göra våra 

transexuella vänner lite upprörda, men den är 

nog faktiskt nödvändig. 

Jag får många brev och telefonsamtal från män 

som frågar hur de ska kunna ”bli kvinnor”, och 

var de kan skaffa hormoner. Det är uppenbart 

att de flesta har mycket dimmiga begrepp om 

vad detta innebär – vissa går nätt och jämt ens 

att kalla TVs! 

   En man som ville ha råd om ett könsbyte, 

hade tydligen prövat kvinnokläder för första 

gången 3 veckor tidigare. En annan skrev: ”jag 

tycker om att ha damkläder på mig – tycker ni 

att jag borde bli kvinna?” Av brevskörden at 

döma finns det många som är klart osäkra på 

vad de är (eller skulle vilja vara). Många tar 

förhastade beslut som jag är säker på att de 

kommer att ångra en dag. 

   För all del, gränsen mellan TV och TS är ofta 

rätt suddig. Men under årens lopp har jag mött 

många TS som jag tror hade blivit betydligt 

lyckligare om de hade kunnat acceptera sig 

själva som transvestiter, istället för att gå så 

långt som till en operation. Jag har länge velat 

skriva om detta, eftersom jag tycker det finns 

ett tydligt behov. Jag är övertygad om att 

många TS inte kommer att gilla det jag har att 

säga, men det får jag ta. Kan jag få någon att 

tänka sig för innan han ger sig in i hormon-

djungeln, kan det vara värt det. 

 

DEFINITIONER 

   Först måste vi definiera skillnaden mellan en 

TV och en TS, en transsexuell är en person 

som stenhårt anser att han tillhör ett annat kön 

än sitt biologiska, och att han på något sätt har 

fötts i fel kropp. Vanligen vill de, genom hor-

moner och kirurgi, ändra sin kropp för att 

stämma bättre in med deras psyke. 

   Transvestiten, å andra sidan, bär egentligen 

bara det motsatta könets kläder. Många har 

överhuvudtaget inte någon önskan att tillhöra 

något annat kön, och klär bara om ”för nöjes 

skull”, eller för sexuell njutning. Andra har en 

mycket större identifikation, men även om de 

hellre skulle leva ”på andra sidan”, blir de vid 

sin lott. Min egen definition är kanske lite bru-

tal: en TV lever ut en fantasi om att vara kvin-

na, men den är helt medveten om att det bara 

är en fantasi. En TS däremot, tror att fantasin 

är verklighet! Det kanske är en grov förenk-

ling, men jag tror att sanningen ligger där nå-

gonstans. 

 

EN KVINNA FÅNGEN I EN MANS 

KROPP 

   Transexuella säger ofta att de är ”kvinnor 

fångna i en mans kropp”, och varje gång jag 

hör det, håller jag på att gå ner för räkning! Det 

är en av de värsta klichéer jag vet. 

   Vad innebär det att vara kvinna? Eller att 

vara man för den delen? Hur kan någon verkli-

gen veta hur det känns att vara något annat än 

vad man är? Folk pratar om manliga och 

kvinnliga personlighetsdrag, men är det så 

säkert att dessa bara finns hos det ena eller 

andra könet? Varför skulle dominant och ag-

gressivt beteende bara vara manligt, medan en 

känslig och vårdande natur anses mer kvinn-

lig? 

   Jag tror att alla, män OCH kvinnor, har en 

blandning av dessa personlighetsdrag. Hur 

blandningen ser ut beror förstås inte på kön. 

Men redan från födseln uppmuntras vi att ut-

veckla de drag som stämmer med vårt kön, och 

trycka ner de som inte anses höra dit. Trycket 

kommer inte bara från föräldrar och lärare, 

men från samhället som helhet. 
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   Den som nu råkar ha lite mer än normalt av 

”fel” karaktärsdrag kan känna sig besvärade, 

och att vad som förväntas av dem inte stämmer 

med deras rätta natur. Män, som inte alls har 

nån större lust att vara macho, kan känna att 

det är nåt fel på dem, och att vara kvinna skulle 

stämma bättre med deras psyke. 

 

ATT VILJA BYTA KÖN 

   Såna här män, som inte känner sig hemma i 

sin könsroll, blir själaglada när de i media får 

höra transsexuella beskriva sig själva som 

”kvinnor fångna i manskroppar” – det är ju 

precis som de själva känner sig! 

   De läser om könsbytesoperationer, och ser 

plötsligt det som enda utvägen. De läser om 

män som tar hormoner och ”blir kvinnor”, 

önskar att det kunde vara de själva, och blun-

dar för att det mesta är rena fantasier. De dreg-

lar över porrtidningar fyllda med underbart 

vackra ”she-males”, och drömmer om att bli 

likadana. 

   På det här stadiet är de flesta män ännu lyck-

ligt ovetande om vad det innebär att vara trans-

sexuell. De tror verkligen att om de bara får en 

könsbytesoperation kommer alla deras dröm-

mar om att bli en vacker kvinna att bli verklig-

het. 

 

VAD ÄR ETT KÖNSBYTE 

– EGENTLIGEN? 

   Strängt taget finns det inget som heter köns-

bytesoperation! Man ändrar egentligen inte en 

persons kön, utan förändrar kroppen för att så 

mycket som möjligt likna det motsatta könets. 

Med hjälp av hormoner och skalpeller kan du 

fås att likna en kvinna väldigt mycket, men du 

kommer inte att BLI kvinna! 

   Många TS kommer nu att invända att ”de har 

ju ändå alltid känt sig som kvinnor, så hormo-

nerna och operation är bara för att rätta till 

guds misstag”. De tycker visserligen det är 

synd att de varken kan få mens eller bli gravi-

da, men det hindrar inte dem från att se sig 

själva som riktiga kvinnor. 

 

 

 

VÄGEN TILL EN OPERATION 

   Mycket få av de ”kvinnor i spe” som jag 

pratat med verkar ha nån som helst aning om 

vilken lång och svår väg det är till slutmålet – 

en operation. 

   Till att börja med måste du gå hos en psykia-

ter i minst 2 år. Den tiden är nödvändig för att 

du ska kunna visa att du kan leva som kvinna 

med viss framgång. Alltså att leva på heltid 

som kvinna, att du kan försörja dig som kvinna 

(dvs arbeta), och att du accepteras av din om-

givning som kvinna. 

   Jo, du måste göra detta INNAN operationen! 

Vissa hoppfulla ”blivande TS”, som ser allde-

les för maskulina ut för att någonsin kunna 

passera utomhus, verkar tro att operationen 

som genom ett mirakel kommer att förvandla 

dem till undersköna kvinnor, 4 storlekar mind-

re, och med en vacker sopran dessutom! 

 

PROFFESIONELL HJÄLP 

   De flesta TS går förr eller senare med i en 

TS-förening. En bra sådan bör kunna ge råd 

och stöd på den inslagna vägen, men också 

genom ordentlig samtalsterapi hjälpa de som är 

inne på fel spår att de egentligen nog vore 

mycket lyckligare som vanliga TVs. Jag säger 

bör, eftersom jag tror att det ofta inte sker. 

   Jag anser att transsexuella, både individuellt 

och i grupp, ofta ansvarslöst uppmuntrar andra 

att ta samma väg som de själva följt. Få läkare 

kan speciellt mycket i ämnet, och kommer 

antingen inte att vara till speciellt mycket 

hjälp, eller också att remittera till en psykiater. 

Om TSen inte har turen att få tag i en psykiater 

som är specialist på ämnet, kommer läkaren 

förmodligen att lära sig det mesta av sin pati-

ent! På ena eller andra sättet brukar psykiatern 

gå med på patientens krav när han ställs inför 

en desperat TS som hotar att begå självmord 

om han inte får hjälp med det han vill. 

 

HORMONER 

   Medan du går hos läkaren/psykiatern, kom-

mer du förmodligen att få ta hormoner. Men 

deras effekt kan ofta göra många besvikna. 

Hormonerna kommer helt enkelt inte att för-

vandla en normalt slapp medelålders mans-
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kropp till en kurvig skönhet! Speciellt med 

äldre män har hormonerna ofta ingen större 

effekt alls på figuren. Tabletterna ger en viss 

bröstutveckling, men många upptäcker att de 

behöver silikonimplantat också. De kan också 

minska hårväxten på kroppen, men har ingen 

effekt på skäggväxten, så några års plågsam 

elektrolys lär bli nödvändig. De har heller inte 

effekt på en mansröst, även om manliga hor-

moner ofta kan få en kvinnas röst att mörkna. 

 

VARNING – TA ALDRIG HORMONER 

UTAN LÄKARKONTROLL 

   Det finns många risker med hormoner, fram-

för allt blodpropp och hjärtproblem. Dödsfall 

HAR inträffat. 

 

KOSTNADEN 

   Även om man kan få staten att betala opera-

tionen, är väntelistorna ofta så långa att många 

bestämmer sig för en privat operation utom-

lands, vilket kostar 10.000-tals kronor. Bröst-

implantat kostar extra, och talpedagogen lika-

så. Att ta bort skägget med elektrolys kan kosta 

minst 10.000 kr och ta ett par år. 

   Allt detta går till hemskt mycket pengar, i 

synnerhet som du kallt får räkna med att du 

blir av med ditt jobb när du börjar leva som 

kvinna på heltid. Du kanske får ta ett mycket 

sämre betalt jobb, därför att folk i din normala 

bransch inte vill anställa dig längre. Vissa 

lyckas inte få något jobb överhuvudtaget, och 

ger sig in på prostitution och hormonaffärer på 

svarta marknaden (jodå, en sån existerar). 

   Det finns andra kostnader också, som inte 

låter sig mätas i pengar. Många, om inte alla, 

av dina gamla vänner kommer förmodligen 

inte att vilja veta av dig längre, äktenskap (i 

förekommande fall) går i kras, det blir problem 

med vårdnaden om barnen. Är du gift, kan din 

fru mycket väl ställa upp och hjälpa dig i bör-

jan, därför att hon fortfarande älskar dig. Men 

det ska till en alldeles speciell kvinna för att 

vilja fortsätta leva med dig som din ”fru”, efter 

att du blivit kvinna. Dessutom, även om du är 

aldrig så mycket kvinna, i de flesta avseenden, 

kommer du alltid att vara man i födelseattes-

ten, och därför kommer du heller aldrig att 

kunna gifta dig med en man.(engelsk lagstift-

ning!) 

 

SEX OCH SEXUALITET 

   De flesta TS är heterosexuella i den mening-

en att de som män drogs till kvinnor, och de 

har ofta gift sig och skaffat barn. Några har 

alltid dragits till män, men tycker inte att de är 

homosexuella, eftersom de ändå ju ser sig som 

heterosexuella kvinnor. 

   Tycker du att det här var lite rörigt? Vänta 

bara till efter operationen! Även de som tidiga-

re drogs till kvinnor, kan nu börja dras till män 

istället. Detta kan delvis bero på hormonerna, 

men också därför att de anser att det är det 

”normala” för en kvinna att vara ihop med 

män, men gör detta dem till homosexuella? 

Oh, nej, säger TS:en, vi är ju kvinnor! 

   Många TS kommer å andra sidan att fortsätta 

dras till kvinnor, och försöker få ett lesbiskt 

förhållande, kanske t o m med sin fru, om hon 

är villig att stanna kvar efter övergången. Ope-

rationen ger ett slags vagina, som ”fodras” med 

hud från penis och pungen. Om kirurgen är 

någorlunda skicklig kan denna vagina ge en 

viss njutning, ända upp till klimax. 

 

ÄR DET VERKLIGEN VÄRT DET? 

   Många TS verkar ha som främsta mål för 

operationen att kunna ha sex som kvinna. För 

all del, det kan säkert vara hemskt trevligt, men 

är det verkligen värt all smärta, alla problem, 

alla pengar. Är det värt att kanske behöva bryta 

med dina föräldrar, din familj, alla du älskar? 

Att starta ett helt nytt liv från noll? Är verkli-

gen transsexuella så lyckliga till slut? 

   Nej, många är faktiskt inte det. De kommer 

inte att tillstå det offentligt – efter att ha gått 

igenom så mycket vill de inte erkänna att de 

egentligen hade fel. Ofta är det allra värsta att 

erkänna det för sig själv. Man håller masken, 

man kan ju ändå inte byta tillbaka. 

   Många TS känner sig i början mycket olyck-

liga med sin manliga person och inbillar sig att 

om bara ”misstaget” kan rättas till kommer 

ALLT att bli bra. Men nu blir det ju inte så, 

egentligen. Det blir snarast bara mer problem. 

Den som hade svårt att klara livet som man, får 
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det tio gånger svårare som kvinna. Det är som 

den gamla klyschan ”ska man ligga på sjukhus 

bör man vara frisk först” – det här är precis 

samma sak. 

   Många TS går klart nedför. De kan ha varit 

snygga och välklädda tidigare, men det är som 

om de tappar intresset för sitt utseende efter 

operationen. De kanske är besvikna över att de 

inte blev de filmstjärnekopior de drömde om 

att bli. Eller så upptäckte de de tristare sidorna 

av att vara kvinna – det handlar inte bara om 

snygga kläder och att välja rätt läppstift! 

   Naturligtvis finns det en del TS, speciellt de 

yngre, som är otroligt snygga, och som det är 

svårt att tänka sig som annat än en riktig tjej. 

Ibland kunde jag bli riktigt tänd på dem, om 

jag inte visste att de var, eller hade varit killar. 

Men jag kan känna på samma sätt inför vissa 

transvestiter också. Många TVs är faktiskt 

snyggare än vissa äkta kvinnor! 

 

SKULLE DE INTE KUNNA NÖJA SIG 

MED ATT VARA TV? 

   Jag är helt övertygad att majoriteten av män 

som påstår sig vilja bli kvinnor, skulle vara 

mycket lyckligare om de kunde nöja sig med 

att vara vanliga TVs. Varför inte njuta av att 

klä om till kvinna när du vill, på heltid om du 

kan, utan att börja jaga efter den där drömmen 

som oftast ändå aldrig kan realiseras? Måste du 

verkligen ha bort den där köttslamsan mellan 

benen för att leva ut din fantasi? Vad kan du 

göra som TS, som du inte kan göra som TV – 

nämn 3 saker, gör det! 

   Om du verkligen kan tänka dig att stuva om 

ditt liv så drastiskt som ett könsbyte faktiskt 

skulle kräva, så kan du väl ändra din livsstil så 

mycket att du kan leva som kvinna, men som 

heltids TV. Du bränner inga broar bakom dig, 

du kan alltid gå tillbaka om du upptäcker att 

det inte var riktigt som du trodde. 

   Som TV älskar du ju att klä dig i vackra 

kvinnokläder, något som ger dig enormt sköna 

känslor. Men har du tänkt på att det kanske inte 

vore så kul att behöva göra det VARJE DAG, 

vecka ut och vecka in. Då skulle jag tro att 

glamouren försvinner ganska raskt! Det som i 

början är kul, blir snabbt bara jobbigt, och 

skimret kommer att försvinna. 

   Jag tror att de flesta TS tar hela den här 

könsbiten alldeles för allvarligt. Om du går i 

TS-tankar, kom ner på jorden, se sanningen i 

vitögat, väg noga för- och nackdelar. Jag är 

mycket glad att jag gjorde det. Jag är helt nöjd 

med att vara TV. Det är kul, och det är så det 

ska vara – eller hur? 

Martine Rose 

 

Nya medlemmar önskas välkomna… 
Av Lisa Tulin 

Nr NAMN ORT 

1184 ULRIKA NILSSON BOLLNÄS 

1185 TIINA DEORE KALMAR 

1186 INGMARIE LINDELL NORGE 

1187 JOHANNA SÖDER UPPSALA 

1188 MONICA ROLF STOCKHOLM 

1189 MARLENE NILSSON GÄVLE 

1190 REBECCA STOCKHOLM STOCKHOLM 

1191 DANIELLA ARONSSON ÖREBRO 

1192 GUNBRITT HAMMAR YSTAD 

1193 ROOS SVENSSON KARLSKRONA 

 

…och ett stort varmt tack 
 

till de medlemmar som under 2010 generöst 

bidragit med penninggåvor till föreningen och 

till vår forskningsfond AFTO: 

 
Nr NAMN ORT 

  1156 HANS-OLOF SJÖLUND STOCKHOLM 

   776 GÖREL LILJA ESKILSTUNA 

   495 YVONNE LARSSON STOCKHOLM 

   348 DENIS STRÖM GÖTEBORG 

   923 PAULINA SCHMIDT SOLLEFTEÅ 

   603 MARIE LAHTI SÖDERTÄLJE 

   136 MONICA BERG STOCKHOLM 

   461 MINNA WENDT NYBRO 

   927 JENNY N CHRISTENSSON MALMÖ 

  1157 ANNA WORT ESLÖV 

   425 YVONNE LAMBERT ESKILSTUNA 

   768 HELEN GRAN STOCKHOLM 

   558 LENA ENG NORRKÖPING 

   771 JENNIE ANDERSÉN STOCKHOLM 

   849 PIA ARNEMARK HÄSSLEHOLM 

  1140 MADELINE BERG NORRKÖPING 

   863 LILLY MEYNER UDDEVALLA 

  1098 JENNIE OLOFSDOTTER MALMÖ 

   997 JULIA HEMRAY STOCKHOLM 

   919 EVA HABOR VÄSTERÅS 

   976 BEATRICE JONES FALUN 

   207 MARIANNE BERG STOCKHOLM 

   365 AXEL UPPSALA 
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Från personaltidningen  

Liseberg runt 6-2010          ”Här får man vara den man är” 
 

Saxat av Rut Bånnsgård 

 

 
Björn Bånnsgård som Rut i samband med en fest på 

arbetsplatsen i höstas.  Foto: Patrik Källström 

 

-Liseberg har hög acceptansnivå, säger 

Björn Bånnsgård, tekniker på 

Attraktionsteknik, som sedan några år 

ibland klär om till Rut. 
 

I körkortet står det Björn Rut Bånnsgård. Han 

har ett personalkort för Björn och ett för Rut. 

Är Björn och Rut samma person? 

-Ja, jag är samma person. Jag kan inte förklara 

det på annat sätt att ibland vill min kvinnliga 

jag bestämma om utsidan. Och jag klär om 

mig, inte ut mig. 

   Även om arbetskamraterna på Liseberg är 

toleranta och fördomsfria så har inte samhället 

i övrigt kommit lika långt. Enligt Björn ligger 

samhällssynen på homo- och bisexuella cirka 

tjugo år före synen på transpersoner. 

- Så sent som i fjol tog Socialstyrelsen bort 

sjukdomsstämpeln på oss. 

Han känner inget behov att missionera, men 

svarar gärna på frågor. 

Varför Rut? 

- Namnet kommer från en kvinna  i den första 

Maxximafilmen, Rut in the booth. 

   Björn, som har fru och barn, påpekar att 

transpersoner inte har med sexuell läggning att 

göra. En gång om året träffas transpersoner i 

Båstad för att känna gemenskap. Vid ett tillfäl-

le hördes en av de medföljande fruarna säga: 

- Kan ni prata nåt annat än järnvägar? 

   Jodå, bland Björns intressen finns tåg och 

opera. Rut älskar premiärer. Björn syr en del 

av Ruts kläder men hittar även fina plagg i 

favoritbutiken Beyond Retro. 

   Björn vill avdramatisera t-begreppet och 

hoppas att människor aldrig ska dra sig för att 

berätta vilka de egentligen är. 

 

Agneta Caspersen 

______________________________________ 

 

 

Läs mer på www.fpes.se 

 

Fakta 
 

* Hbt betyder homosexuella, bisexuella och 

transpersoner. 

 

* Transvestit är en person som ibland, helt 

eller delvis klär sig i det ”motsatta könets” 

kläder för att må bra. 

 

* Det kan nog vara vanligare att män är trans-

vestiter än att kvinnor är det, men det är ju 

också så att en ”kvinna” på 1,90 är mer synlig 

än en ”yngling” på 1,60. 

(Källa RFSL) 
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Båstadsträff Hotell Riviera maj 2011  

 

Alla transpersoner med vänner är än en gång varmt välkommen till Hotell Riviera 

för en underbar vecka i vårsolens glans. Efter några år på pensionat Enehall slås  

portarna åter upp på Hotell Riviera. Vecka 18 och 34 är reserverad för Båstadsträffen.  

Vi kommer att få uppleva en verklig återförening i den gamla andan.  

Gamla värdparet Åsa och Bengt Anderberg kommer att förgylla tillvaron för alla.  

Bengt står i baren och Åsa far runt och ser till så att alla mår bra.  

Självklart blir det den gamla kocken Tord vid spisen.  

Hur nostalgiskt kan det bli? Alla gamla vänner är välkomna och alla nya som  

inte varit på Riviera får uppleva det som alla pratar om.  

Hotellet vid havet har en charm som får leva upp än en gång.  

 

Anmäl dig snarast, det är först till kvarn som gäller och beroende på hur många  

som kommer så skall vi försöka utnyttja så många bäddar som möjligt det finns  

upp till 70 bäddar i dubbelrum och skulle inte det räcka så skall vi utnyttja  

inhysning och de små pensionaten på Malen.  

 

Vi vill i möjligaste mån att ni bor 2 personer i varje rum.  

Om du inte kan bo i dubbelrum tillkommer 125 kr per natt.  

 

För en natt per person 470 kr i dubbelrum med Rivierafrukost (fredag eller lördag)  

För 2 nätter per person 750 kr i dubbelrum med Rivierafrukost (fredag till söndag)  

För 3 nätter per person 975 kr i dubbelrum med Rivierafrukost (torsdag till söndag)  

För 4, 5 och 6 extranätter 225 kr/natt i dubbelrum med Rivierafrukost (måndag - onsdag)  

TV på rummen och trådlöst Internet i huvudbyggnaden. En del rum är nyrenoverade.  

 

Läs mer på www.bastadstraffen.se  
 

Hotellbokning skall ske via Registreringsformuläret på hemsidan  

Har du problem med formuläret så går det bra med att bara ange hur du vill ha det i ett mail 

till  

registrering@bastadstraffen.se  
 

Vill du vara med och påverka programmet och få dela av nyheter.  

Anslut dig till Facebook sidan ”Båstadsträffen”  

Då kan du även tala om för andra att du tänker komma via registrering i evenemanget.  

Ni kan använda sidan för att få kontakt med andra som skall dit och komma  

överens om vem du vill dela rum med.  

 

För frågor och kontakt skicka mail till registrering@bastadstraffen.se  

 

Välkommna  

Styrelsen Båstadsträffen 

http://www.bastadstraffen.se/
http://www.bastadstraffen.se/Registrering%202011.rtf
mailto:registrering@bastadstraffen.se
http://www.facebook.com/group.php?gid=144488795564523
mailto:registrering@bastadstraffen.se
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Stockholms transcafé 
 
Caféträffar för alla transpersoner i samarbete 

mellan RFSL Stockholm och FPES Stockholm. 

Ett bra tillfälle att komma ut, att träffa nya 

vänner och hålla kontakten med likasinnade. 

Vi träffas andra onsdagen i varje månad (för-

utom juli) kl. 19 för att fika och prata. Ibland 

kan det bli föreläsning eller filmvisning med 

diskussion för oss transpersoner och våra när-

stående samt andra intressenter. Avslutning 

efter kl 21 på någon närbelägen pub för dem 

som vill prata vidare. 

Återstående träffar på transcaféet under vår-

terminen 2011: Den 9 februari, 9 mars, 13 

april, 11 maj, 8 juni då vi informerar om FPES 

aktiviteter på Stockholm Pride. Juli inget 

transcafé. 

Träffar under hösten: 10 augusti, 14 september, 

12 oktober, 9 november, 14 december. 

Se kalendariet under På gång på www.fpes.se 

– där står det om det är något på programmet 

för respektive kväll. 

Välkommen till RFSL-huset, Sveavägen 59, 1 

trappa upp. Porttelefon: RFSL Stockholm. Fika 

till låg kostnad, trevligt bemötande och möj-

lighet att byta om på plats finns från kl 19. 

 

Jane Nylund 

Cafévärdinna 

 

RFSL Nyköping 

Anordnar heterovänligt HBT-café torsdagar 

jämna veckor januari - maj i sin lokal Borgen  

på Östra Kyrkogatan 15 (in på gården). Öppet 

18:30 – 21:30. Fika, dricka, macka  

eller nåt.  

Kolla detaljer på RFSL Nyköpings hemsida! 

 

Anne Colt 

Värdinna.  

 

Hej! 

Jag heter Irma och är gift med transan Johanna. 

Som anhörig har jag varit med på Båstadsträf-

fen, jag läser denna tidning och kollar på nätet 

och tycker att vi (anhöriga) borde ha mera 

kontakt med varandra. Jag skulle gärna vilja 

byta ut personliga erfarenheter med andra om 

min livssituation. Om du är intresserad så skriv 

eller ring till mig. 

e-mail: irask65@hotmail.com 

tel. 070-537 10 40 

Örhänget Örebro 
 
Följande är planerat för våren: 

 

3 feb Transcafé med Årsmöte 

10 mar 18:00 Besök av Malin Berg, skåde-

spelerska på Örebro Länsteater. Hon 

delar med sig av sin kunskap av att 

röra och föra sig både manligt och 

kvinnligt. 

7 apr Transcafé 

5 maj Eventuellt en teaterkväll. Under 

planering är ett besök av föreställ-

ningen Tant Blomma. Mer info när 

allt är klart. 

9 jun Transcafé 

Vi träffas på Mellringegården Irisgatan 80. Vi 

tar tacksamt emot tips och förslag på vad vi 

kan fylla övrig tid med.  

(lokalavdelningfpes.hotmail.com) 

 

Jan-Eric Borneblad, Värd 

 

Övriga lokalföreningar 

Se kalendariet under På gång på www.fpes.se 

 

FPES årsmöte den 19e mars 2011 
kl 15.00 i Stockholm 
 
Missa inte att delta i årsmötet 2011 som kom-

mer att hållas i ”Hyllan” i RFSL Stockholms 

lokaler på Sveavägen 59, kl 15.00. Dessförin-

nan, kl. 13.00, kommer RFSL:s ordförande 

Ulrika Westerlund att tala om sin förenings 

arbete med transfrågor. 
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Bildande av Lokalavdelning. 

I Örebro bildades den 16 februari 2010 en ny lokalavdelning. Den fick namnet Örhänget, dels 

för att det är en lokalavdelning av FPES men också för att huvudorten är Örebro. 

Samtidigt gjordes en ansökan om medlemskap i ABF. Att vara knuten till en folkbildnings-

verksamhet är bra då de kan hjälpa till med föreläsare studiecirklar och annat man behöver. 

För att nå ut så har en folder och affisch tillverkats som delas ut. Vårt stadsbibliotek har hjälpt 

oss att få ut det till alla bibliotek i Örebro regionen. Den ska också distribueras till USÖ och 

andra vårdinrättningar.  

Styrelsen ser ut på följande sätt: 

Jan-Eric Borneblad Ordförande och kontaktperson 

Johanna Staak  Kassörska  

Daniella Aronsson  Sekreterare 

Pia Widahr   Ledamot 

Regina Losell  Ledamot 

Elenor Betina  Ledamot 

 

Verksamhet 

Efter att haft vår verksamhet i RFSL lokaler har vi på prov flyttat ut därifrån.  Den nya loka-

len ligger i Mellringe och vi får hyra den av Bostadsrättsförening Slånbäret. Adressen är Iris-

gatan 80.  Lokalen finns under ICA EKO hallen. Första t-caféet är inplanerat till den 3 februa-

ri 17:00 – 22:00 då vi samtidigt har vårt allra första årsmöte. Under våren planeras det in ett 

besök av Örebro Teaters skådespelare Malin Berg. Där får man ta del av hennes kunskaper 

med att gå och röra sig kvinnligt. 

Under senvåren är ett gästspel på gång av Tant Blomma.  

Under våren träffas vi följande datum: Klockslag 17 - 22 

Torsdagarna 3 februari 3 mars 7 april 5 maj 9 juni  

Jan-Eric Borneblad 
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Deltagarna på en kurs i att gå kvinnligt som Stockholms lokalavdelning ordnade i slutet av 2010 på High Heel School. 

Läraren Jardel Oliveira de Sousa står på huk. Foto: Nina Sandströms kamera. 


