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Hbtqi-rörelsens hjältar

Seniorbladet #3 handlar om hjältar; hjältar som finns idag och 
hjältar som inte längre finns med oss men som vi hedrar i våra 
minnen. Det handlar om kampen som har varit och kampen 

som pågår idag; kampen för allas lika värde och rättigheter- oavsett 
vem du är eller vem du blir kär i, hur gammal du är, var du kommer 
ifrån eller hur din kropp fungerar. Och det handlar om gemenskap. 
Allt detta som RFSL står för, denna regnbågens mosaik.

Vi på redaktionen för Seniorbladet vill passa på att tacka för det  
här året och önska alla våra läsare en riktigt god helg!

Varma vinterhälsningar från redaktionen,

Claes Gylling, Pell Uno Larsson, Preethi Huczkowski,  
Jo Tengblad Söder och Vanja Braathen

OM SENIORBLADET
Seniorbladet är en del av Seniorprojektet som drivs av RFSL med 
stöd från Socialstyrelsen sedan 2019. Du som är medlem, eller har 
varit medlem de senaste åren, är över 60 år och har angett en post-
adress när du registrerade ditt medlemskap i RFSL, får automatiskt 
det här utskicket av Seniorbladet. Tidigare nummer har skickats  
via mail. Det här numret, årets sista, fick den äran att blir tryckt  
på papper.

RFSL har också flera avdelningar som har seniorverksamhet lokalt. 
Kontaktuppgifter till de befintliga grupperna hittar du på  
vår hemsida rfsl.se/senior. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor eller syn-
punkter, eller egna bidrag till Seniorbladet. Du kan maila till  
senior@rfsl.se eller posta ett brev till:

 RFSL Förbund 
 Seniorprojektet
 Box 350
 101 26 Stockholm

Det går också bra att ringa 072-205 83 19 
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“JAG INSÅG ATT 
JAG HADE EN HEL 
BERÄTTELSE SOM 
MÅSTE BERÄTTAS”

“OERHÖRT 
MODIGT ATT  
STARTA RFSL”

RFSL:S NYA MEDLEMSSYSTEM  
– SÅ FUNKAR DET

TA DEL AV RESULTATET AV “RUNTRINGNINGEN”  
– EN AV DE STORA SATSNINGARNA INOM  
SENIORPROJEKTET

Vi frågar Pär Viktorsson 
Harrby om de viktigaste 
händelserna i RFSL:s historia.

Möt Christina Brommé, 
författaren till boken 
Annorlunda.

... OCH MYCKET MER

SENIORBLADET
Seniorbladet är ett medlems-
utskick från RFSL.  
Redaktörer Claes Gylling,  
Pell Uno Larsson, Preethi  
Huczkowski, Jo Tengblad Söder 
och Vanja Braathen
Grafisk form Graphera
Omslagsfoto Lysa Öster
Tryck TMG Stockholm

rfsl.se



4 5

SENIORBLADETSENIORBLADET

Vad är på gång i förbundsstyrelsen 
just nu?
 UNO: Just nu håller vi på att 
jobba mycket internt. En sak 
som är lite ny är att vi diskuter-
ar om RFSL ska ha en uttalad 
forskningsstrategi. Vi är några 
som tycker att vi borde ha en 
funktion på kansliet som har koll 
på vad det finns för forskning på 
hbtqi-området, särskilt när det 
gäller äldre hbtqi-personer.
 DEIDRE: Mycket arbete kret-
sar nu också kring corona, hur tar 
vi oss igenom krisen och allt var 

den innebär. Det är utmanande 
för organisationen på olika sätt, 
allt från ekonomiska svårigheter 
till att man inte kan träffas.
 UNO: Vår kongress börjar 
närma sig. Kommer vi vara 
tvungna att ha den på distans 
eller ska vi våga tro att vi kan ha 
en hyfsat normal kongress? Som 
det är nu får vi ju inte vara fler 
än åtta personer.
 DEIDRE: Det är viktigt att 
alla kan vara med, inte bara de 
som är tillräckligt friska eller inte 
tillhör en riskgrupp. 

Vad händer egentligen i RFSL på 
förbundsnivå? Deidre Palacios, 
ordförande och Pell Uno Larsson, 
ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse 
ger svar på detta.  
TEXT VANJA BRAATHEN · FOTO RFSL/LYSA ÖSTER 

Vad har varit den viktigaste händels-
en för RFSL i år enligt er?
 UNO: RFSL:s asyljurist 
Aino Gröndahls utredning om 
rättsosäkerheten i Migrations-
verkets beslutsförfarande när det 
kommer till asylsökande hbt-
qi-personer. Vi har under väldigt 
lång tid påpekat dessa brister. Man 
har skickat tillbaka hbtqi-personer 
till länder där de inte har någon 
trygghet, de har ju flytt från de 
länderna. Aino har nu samman-
ställt väldigt många fall och resul-
tatet är högst anmärkningsvärt. Vi 
hoppas att Migrationsverket och 
migrationsministern verkligen tar 
till sig detta och försöker få till en 
förbättring. 
 DEIDRE: En av de viktigaste 
sakerna tycker jag är att prid-
erörelsen har varit levande trots 
corona. Vi har hittat nya sätt att 
ha viktiga samtal, parader och 
möjlighet att räcka ut en hand 
till en medmänniska, genom att 
ha digitala möten. För det är 
svårt under pandemin och mi-
noritetsstress eller utsatthet kan 
kännas mycket tuffare om man 
ska hantera den i sin ensamhet. 
 Äldrefrågor är ju ett prioriterat 
område för RFSL. Vad gör ni i för-
bundsstyrelsen för att lyfta det seniora 
perspektivet?
 DEIDRE: En viktig sak 
internt i RFSL är seniorprojektet 
och arbetet med att synliggöra 
seniora hbtqi-personers livs-
villkor, där är Uno är en viktig 
röst. En annan sak som vi vill 
jobba för är att det ska tillämpas 
ett äldreperspektiv när det tas 
fram internationella studier kring 
hbtqi-personers livsvillkor.
 UNO: I förbundsstyrelsen är 
vi rörande ense om att vi måste 
lyfta äldrefrågorna och hbtqi-sen-
iorers situation. Vi har några 
avdelningar med seniorverksam-

het men vi behöver fler aktiva 
seniorer i förbundet också. Det 
är jätteviktigt att vi får behålla 
våra äldre medlemmar i organisa-
tionen och även får nya medlem-
mar bland de äldre.
 DEIDRE: På styrelsenivå 
utgår vi alltid ifrån de prioriterade 
områdena när vi träffar politiker, 
ministrar och representanter från 
myndigheter. Vi har alltid senior-
perspektivet med oss, det är en 
viktig del av påverkansarbetet. 
Jag berättar ofta om enkäten som 
vi hade ute i höstas och vad den 
visade om ofrivillig ensamhet. Jag 
lyfter också att många känner att 
de blir tvingade in i garderoben 
igen i mötet med äldrevården och 
att det behövs kunskapshöjande 
insatser gentemot vårdpersonal.
 Vilka frågor tror ni att äldre 
hbtqi-personer tycker är viktiga?
 UNO: Det här med gemen-
samt seniorboende tror jag är 
viktigt för många. Att ha mö-
jligheten att bo tillsammans på 
ålderns höst. Vi behöver ha 
valmöjligheter, det pratas mycket 
om att man måste få välja sitt 
boende, men man tänker i ett 
heterosexuellt perspektiv. När 
det gäller vård och omsorgs-
boenden så måste personalen 

få utbildning i hbtqi-frågor. 
Det kommer nya personer hela 
tiden in i vården och många har 
inte den kunskapen med sig. Så 
kunskapshöjningen måste ske 
kontinuerligt. 
 Vad vill ni skicka med för 
hälsning till våra läsare?
 DEIDRE och UNO: Vi vill 
önska alla våra seniorer och de 
som jobbar med våra frågor en 
riktigt god jul och ett gott nytt 
år! ■

FÖRBUNDSSTYRELSEN 

BERÄTTAR 

SENIORBLADET

“En av de viktigaste 
sakerna tycker jag är att 
priderörelsen har varit 
levande trots corona. Vi 
har hittat nya sätt att ha 
viktiga samtal, parader 
och möjlighet att räcka 
ut en hand till en med-
människa, genom att ha 
digitala möten.”

Deidre Palacios

Pell Uno Larsson
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Vad är egentligen ett 
medlemssystem, kan du 
förklara?

 – Medlemssystemet är en 
databas som samlar de viktiga 
uppgifterna om våra medlemmar 
så att de får rätt information 
från rätt RFSL-avdelning och så 
vidare. Det håller ihop allt som 
har med medlemskapet att göra: 
betalning av medlemsavgiften, 
utskick med mer.
 Vad är det som är bättre med det 
nya systemet än det gamla?
 – Det har en stabilare och 
säkrare databas. Det har också 
nya funktioner och är mer lättan-
vänt, så att du som medlem kan 
logga in och göra enklare admi-
nistration. Du kommer även 
att kunna interagera med andra 
medlemmar genom olika forum, 
lite som Facebook fast internt 
för RFSL:are. RFSL senior finns 

Seniorbladet fick nys om att 
RFSL nyligen har lanserat ett nytt 
medlemssystem. Vi bad Fredrik 
Nilsson, insamlingschef på RFSL, 
förklara vad det innebär för  
medlemmarna.  
TEXT VANJA BRAATHEN · FOTO RFSL 

till exempel som forum. Varje 
medlem har en profil som man 
kan anpassa med valfri bild och 
valfritt användarnamn.
 – Du kan också se status på 
sitt medlemskap, om det är dags 
att förnya det. Du får ett digitalt 
medlemskort som du kan spara 
digitalt eller skriva ut. 
 – En annan nyhet är att man 
nu kan bli både månadsgivare och 
medlem i samma klick. Eller skän-
ka en gåva för att stötta RFSL:s 
arbete och göra skillnad för hbtqi-
personer i Sverige och världen.  
 Hur gör man rent praktiskt?
 – Du går in på rfsl.se och 
klickar på bli medlem i menyn 
till vänster. Sen loggar du in med 
den mailadress du angav när du 
blev medlem och det lösenord 
som mailas ut. Om du inte har 
uppgett en mailadress kan du 
kontakta medlemskap@rfsl.se. ■

RFSL:S  NYA MEDLEMS- 

SYSTEM – SÅ FUNKAR DET

RFSL RINGDE UPP!

Seniorbladet tog pulsen på 
några av dem som har varit 
med och ringt.

 Pom, du jobbar i vanliga fall som 
utbildare för RFSL, hur kommer det 
sig att du hoppade på det här projektet?
 POM: Jag blev tillfrågad och 
tyckte att det lät som ett bra 
projekt. Det kändes fint att göra 
nåt för communityt.
 Ingo, du jobbar med RFSL 
Malmös seniorprojekt. Hur har det 
varit för dig att ringa runt till medlem-
marna?
 INGO: Jag tycker det är kul 
att ringa och prata i telefon. Det 

betyder nånting och jag tror att 
resultaten kommer att vara an-
vändbara. Jag ringer till medlem-
marna i Skåne. 
 Jo, du jobbar på RFSL Stockholm, 
vad var det som fick dig att vilja ringa 
runt till våra seniora medlemmar?
 JO: Jag har ett intresse av 
äldrefrågor och har försökt lyfta 
de frågorna i RFSL Stockholm. 
Därför blev jag glad när jag blev 
tillfrågad om att vara med och 
ringa runt. Jag tyckte att det lät 
som ett kul uppdrag för att det 
handlade om att ha direktkon-
takt med medlemmar, vilket har 

En av de stora satsningarna som har gjorts 
inom Seniorprojektet i höst är “runtring-
ningen”. Det innebär att RFSL har ringt runt  
till alla 60-plussare som är medlemmar  
eller har varit det de senaste åren.  
TEXT POM SANDHAGEN · FOTO SAMUEL GYNNEMO & SHUTTERSTOCK 

SENIORBLADET
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varit svårt i de här tiderna när 
man inte kan ses så mycket. 
 Vad handlar runtringningen om, 
varför görs den? 
 POM: Det handlar dels om 
att ringa och kolla läget med våra 
medlemmar och höra hur de 
har det under coronapandemin, 
dels om att samla in tankar från 
medlemmarna om RFSL. Vi vill 
värna om vår relation med med-
lemmarna, ta reda på vad de vill 
ha av RFSL och vilka frågor de 
tycker att RFSL ska driva. 
 JO: Det handlar om att ha 
kontakt med de äldre medlem-
marna, som inte är så represen-
terade i organisationen just nu. 

Många som är aktiva på olika 
nivå är yngre eller medelålders. 
Det är viktigt att lyssna på vad 
alla i RFSL har att säga!
 Vad har ni fått för reaktioner när 
ni har ringt?
 INGO: Jag har nästan bara 
fått positiva reaktioner. Folk har 
varit välvilligt inställda och velat 
hjälpa till när de har kunnat. De 
har tagit sig tid att svara.
 POM: Flera har sagt att det 
känns bra att nån ringer, även 
om de inte upplever sig som 
isolerade: “Jag hade ju kunnat 
sitta här ensam.” Jag tycker att 
det är ett bra sätt att visa att vi 
bryr oss om våra medlemmar. 
 JO: Det har mestadels väldigt 
positiva reaktioner. Jag får höra 
mycket intressanta och målande 
anekdoter från RFSL:s tidiga 
dagar. 
 Hur har det varit för er att ringa, 
vad har ni själva fått ut av det?
 POM: En sak som har varit 
väldigt givande för mig som är 
lite yngre är att så många vill 
dela med sig av sina erfarenheter 
av att vara aktiv i RFSL på 70-, 
80- och 90-talen. Någon berät-
tade till exempel om när RFSL 
gick från att va rätt stängt, och 
var en av dem som var med och 
“öppnade upp gardinerna”. En 
annan person jag pratade med 
var med och startade Röda Bögar 

på 70-talet. 
 INGO: I och med att jag är 
lite äldre har jag ofta gemen-
samma beröringspunkter med 
dem jag pratar med. Jag var till 
exempel engagerad i Rosa Rum-
met. För mig personligen har 
runtringningen betytt jättemyck-
et och varit en rolig sak att vara 
med om.
 JO: Många som jag har pratat 
med blev medlemmar under 
70- och 80-talen. Det är impon-
erande att höra om allt engage-
mang som fanns. Det finns 
mycket att lära från den perioden 
och jag hoppas att fler från 
RFSL får höra mer om det. Det 
är viktigt att komma ihåg var vi 
som rörelse kommer ifrån.
 Hur verkar medlemmarna ha det 
nu i covid-tider?
 JO: Ordet inställt är väldigt 
frekvent förekommande när vi 
frågar om hur folk har det. Det 
är ju inget unikt för vårt com-
munity, men vi vet att sociala 
sammanhang som är kopplade 
till RFSL är extra viktiga eft-
ersom det kan vara det enda 
sammanhang där man som 
hbtqi-person är norm. Den so-
ciala gemenskapen är så viktig. 
Många säger att det var därför 
de gick med i RFSL, för att vara 
bland likasinnade. 
 INGO: Corona har inneburit 

så mycket begränsningar och 
man blir isolerad. En stor del av 
våra äldre medlemmar är aktiva 
inom olika områden och har ett 
stort samhällsengagemang. Mån-
ga tycker att det är tråkigt med 
det digitala, det blir inte samma 
sak. Jag tycker att jag märker 
skillnad från för några månader 
sen. Då var det okej, men nu när 
det är höst och vinter blir det 
svårare. 
 Vad har de ni har pratat med för 
önskemål från RFSL? 
 POM: Många tycker inte att 
det är lika relevant längre för 
dem personligen att engagera sig 
i RFSL. De har kanske partner, 
barn och ett nätverk utanför 
RFSL. Samhället ser annorlunda 
ut idag än när de blev medlem-
mar för 30-40 år sen, det är mer 
öppet. Många är fortfarande 
stödmedlemmar men inte aktiva.
 INGO: Många som jag ringer 
till är aktiva i seniorprojektet som 
vi har här i Malmö. Det har betytt 
jättemycket att kunna vara med 
och de har massor av förslag på 
vad de vill göra när covid är över. 
Det finns ett stort mått av solidar-
itet med RFSL, många har varit 
medlemmar i kanske 30 år. De har 
sett det som en del av den politis-
ka kampen att vara medlem. 
 POM: Många önskar att det 
ska finnas något eget för senior-

er i deras RFSL-avdelning. De 
drar sig ibland för att gå på saker 
för de vill inte vara den enda 
som är äldre bland alla unga.  
 JO: Ett önskemål som har 
kommit fram är att RFSL ska job-
ba för fler trygga äldreboenden 
för hbtqi-personer. Många lyfter 
Regnbågen i Stockholm som 
exempel och säger att de vill ha 
möjlighet att bo så när de blir 
äldre. Flera säger också att även 
om situationen för hbtqi-person-
er i Sverige blivit mycket bättre 
så finns det mycket kvar att göra. 
Några har också nämnt att de 
skulle uppskatta sociala samman-
hang där det inte bara är äldre 
utan blandat. Ordet senior tilltalar 
vissa mer än andra. 
 Vad händer nu när ni har ringt 
runt till alla medlemmar över 60?
 JO: Ganska många som jag 
har pratat med vill bli uppringda 
igen. Om det finns intresse ska 
vi se över möjligheterna att ha 
nån typ av regelbunden kontakt. 
 POM: Vi kommer att fortsät-
ta ringa december ut. Om det är 
så att man inte har blivit up-
pringd trots att man är medlem 
och över 60 kan det bero på att 
vi har fel nummer eller inte fått 
något svar när vi har ringt. Då 
går det bra att kontakta RFSL på 
seniorprojektets mobilnummer 
eller e-post. ■

“Flera har sagt att det 
känns bra att nån ringer, 
även om de inte upplever 

sig som isolerade: »Jag 
hade ju kunnat sitta här 
ensam.« Jag tycker att 
det är ett bra sätt att 
visa att vi bryr oss om 

våra medlemmar.”

Pom Sandhagen

Ingo Andersson

Jo Tengblad
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Nils och jag träffades första 
gången sommaren 1980 
på RFSL Göteborgs 

gamla lokal på Pusterviksgatan 
9. Han arbetade då som lärare på 
Sunderbyns folkhögskola och var 
på tillfälligt besök i Göteborg.
 Göteborg Gay Radio hade 
startat sina sändningar tidigare 
det året och Nils blev genast in-
tresserad. Året därpå flyttade han 
till Partille och anslöt sig snart till 
radiogruppen, där han sedan kom 
att vara aktiv under många år.
 Nils och jag gjorde flera resor 
tillsammans i Europa under 
80-talet och jag lärde mig verkli-
gen att uppskatta honom som 
person. Han var alltid kunnig och 
insatt i det han pratade om och 
skarp i tanke och analys, men han 
kunde också bli otålig och var 
ingen större vän av kallprat.
 Integritet hade han, men sam-
tidigt också en befriande självdis-
tans. Han skrattade gärna, och 
inte minst åt sig själv när han 
berättade om de dråpliga situa-
tioner han ibland försatte sig i. 
Hans skratt var så härligt!
 Det jag mest beundrade hos 
Nils var hans starka, självklara 
engagemang för det han trodde 
på. För honom var det nästan en 

Vilka är de viktigaste hän-
delserna i RFSL:s historia 
enligt dig?

 – Det var oerhört modigt att 
starta RFSL 1950! De där första 
åren vill jag lära mig mer om. 
 – Jag tänker att förändring 
oftast kommer gradvis, ur 
mångas envetna kamp, och 
sker steg för steg. Sedan finns 
det förstås både milstolpar på 
vägen – sådant som ger förän-
dringen skjuts. 
 – Jag tänker på starten av 
pridefiranden i Sverige, på 
aktivisters ockupation av Social-
styrelsen för att få bort sjuk-

domsstämpeln, den statliga 
utredningen av homosexuellas 
situation i samhället, kampen 
mot aids, möjlighet till köns-
bekräftande vård, möjlighet 
till registrerat partnerskap och 
senare äktenskap, hatbrottslag-
stiftning, bildande av och stöd 
till internationella hbtqi-organi-
sationer, och mycket mer.
 Vad skulle du vilja säga till dem 
som var med från början?
 – Tack! Till att börja med så 
klart. Jag har ett liv, en familj och 
kärlek som jag aldrig kunnat ha 
utan er som banat väg.
 – Jag lovar att göra mitt bästa 

I samband med att RFSL fyllde 70 år i oktober i år 
intervjuade Seniorbladet Pär Viktorsson Harrby, 
verksamhetschef på RFSL:s förbundskansli.  
TEXT VANJA BRAATHEN · FOTO RFSL

för att använda de rättigheter 
ni har kämpat för, till att göra 
skillnad för alla som behöver 
RFSL idag. ■

“OERHÖRT MODIGT  

ATT STARTA RFSL”

SENIORBLADET

plikt att ta upp kampen mot de 
orättvisor och det förtryck han 
såg, och han blev tidigt aktivist 
inom vänsterrörelsen – långt 
innan han började engagera sig i 
RFSL.
 Nils var en sann idealist 
och det han gjorde var inte för 
sin egen skull utan för något 
större. Han ville bidra till att 
göra världen lite bättre, om 
det nu var genom att politiskt 
försöka påverka utvecklingen i 
samhället eller genom att stötta 
en hbtq-person som ännu inte 
hade kommit ut. Han berätta-
de öppen hjärtigt om sin egen 
utkomst och sitt liv som homo-

sexuell i filmen Regnbågens sång av 
Nasrin Pakkho från 2014.
 Sin största insats för gay-
rörelsen gjorde nog Nils genom 
sitt arbete som skribent. Han 
ingick i redaktionen för RFSL:s 
tidning Kom Ut! under många år 
och skrev även för flera andra 
publikationer, till exempel för 
Lambda Nordica. Han var en 
skicklig stilist och hans penna 
var vass. År 1990 tilldelades Nils 
RFSL Göteborgs hederspris för 
sitt arbete inom gaymedia.
Nils ville jobba för en bättre 
värld och jag är helt övertygad 
om att den har blivit det tack 
vare honom. Tack Nils! ■

Vi minns Nils Weijdegård, en kämpe inom  
den svenska hbtqi-rörelsen, som gick  
bort i somras efter en tids sjukdom.  
TEXT & FOTO LARS NORDBORG

MED ORDET SOM VAPEN 
Minnesord för Nils Weijdegård 1939-2020 

SENIORBLADET

Pär Viktorsson Harrby

Nils Weijdegård
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Att jag var lesbisk visste 
jag redan vid 10-12 års 
ålder, men jag visste inte 

vad det var. Jag kände ingen som 
var som jag och trodde att ingen 
kände som jag.
 – När min mamma kom till 
insikt att så var nog fallet så gav 
hon mig en bildekal: “Det går 

inte över – Lesbiska pensionärs-
föreningen”. Hon var en fena att 
hitta just sådana dekaler, även på 
den tiden.
 – Efter att ha gått grund-
skolan i Östersund sökte jag mig 
in på en eftergymnasial utbild-
ning i Göteborg. På den tiden 
flyttade man gärna från tråkiga 

landsbygden, där inget hände, 
till städer, om man kände sig 
gay. Dessutom bodde min bror 
redan i Göteborg. Tanken var att 
jag skulle bo i Göteborg i bara 
ett år men det blev tio.  Det blev 
som en andra tonåren för mig, 
en helt ny värld öppnades med 
alla klubbar och sammanhang 
där jag kände mig hemma. Man 
kunde vara anonym även inom 
gay-sammanhang.
 – Efter tio år var jag nöjd med 
det hektiska livet i en storstad så 
jag flyttade hem till Östersund 
igen. När jag träffade min fru 
som bodde i Stockholm blev 
det att jag flyttade dit och bodde 
där i några år. Men längtan efter 
landsbygden och Östersund 
blev påtaglig igen och vi flyttade 
tillbaka tillsammans igen i mitten 
av 80-talet.
 – Även då var det många 
gaymänniskor som flyttade till 
storstäderna men vi tänkte att 
det måste finnas fler som oss 
som bor i Jämtland. Så vi satte 
in en annons i lokaltidningen 
Östersundsposten om att vi ville 
lära känna gayvänner.
 – Vi var ett gäng män och 
kvinnor som började umgås. 
Under en middag diskuterades att 
vi tyckte att det var konstigt att 
vi i Jämtland-Härjedalen skulle 
tillhöra RFSL Sundsvall och be-
höva åka dit på fester och i andra 
sammanhang. Vi skulle ju kunna 
skapa en egen RFSL- avdelning! 
 – 1989 bildade vi RFSL Öster-
sund. För att få folk att komma 
hade vi en fest. Vi trodde att det 
skulle komma 30 personer, men 
det kom 110! Från början var 
det mest fester och tillställningar 
för att träffa likasinnade samt 
kärleksparters, men med tiden 
blev det mer och mer påverkans-
arbete.

– Jag har ju också skrivit en bok 
som mycket handlar om mina 
upp levelser genom livet. Bak-
grunden till att jag skrev boken 
var att jag var med ett i forum på 
nätet. Efter ett tag kom det fram 
att jag var lesbisk och jag fick 
uppleva hur mycket fördomar 
och okunskap många människor 
besitter. Jag reflekterade även 
över den ständiga komma ut 
processen som vi hbtqi-personer 
dagligen måste genomgå.
 – Jag svarade på många frågor 
och tillslut insåg jag att jag hade 
en hel berättelse som måste 
berättas. Så jag skrev boken 
”Annorlunda” 
 – Nuförtiden finns det ju 
mycket mer rättigheter och möj-
ligheter för oss hbtqi-personer, 
mycket tack vare aktivism. Jag 
upplever att vi lever i ett öppn-
are samhälle, men jag märker 
att högervindarna ökar. Genom 
sociala medier kan folk uttrycka 
hot och hat som kanske varit 
gömt under stenar innan, och 
även göra det anonymt. ■

“JAG INSÅG ATT JAG  

HADE EN HEL BERÄTTELSE

Preethi Huczkowski träffade 
Christina Broomé, författare till 
boken Annorlunda, 2019, och bad 
henne berätta om sitt liv. 
TEXT PREETHI HUCZKOWSKI · FOTO WILLIAM STENVALL ZETTERSTRÖM 

SOM MÅSTE BERÄTTAS”

CHRISTINA BROOMÉ
ålder 73 år
familj Gift
bor i Östersund samt  
i Spanien när det tillåts

“Att jag var lesbisk visste 
jag redan vid 10-12 års 
ålder, men jag visste inte 
vad det var.”

Christina Broomés bok 
Annorlunda släpptes 
2019, Ord&visor förlag.

SENIORBLADETSENIORBLADET

Reportage 
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atisk. Silverstolpe skulle skriva 
huvuddelen av texterna, men 
blev mitt i tyvärr galen och 
sprang bokstavligen till skogs. 
Det ledde förstås till försening-
ar, så Greger tröttnade och gav 
ut sin historia om den kvinnli-
ga kärleken separat (“Nya him-
lar över en ny jord: om Klara 
Johanson, Lydia Wahlström 
och den feministiska vänskap-
skärleken”, 1993).
 Fredrik Silverstolpe fick till 
slut vård, blev betydligt bättre, 
och kunde hjälpa till att avsluta 
bokverket. Han avled dock ett 
par år senare, bara 53 år gammal.
 – Men vi var en ganska stor 
stab som jobbade med projek-
tet, till exempel tio damer som 
satt på Stadsarkivet och kollade 
gamla handlingar om till exem-
pel brottmål med homosexuell 
inblandning – de tyckte det var 
så spännande, berättar Göran.
 
IMPONERANDE  
PRODUKTION

Hans litterära produktion både 
innan och efter Sympatiens 
hemlighetsfulla makt är ver-
kligen imponerande. Förutom 
ytterligare en rad verk om 
hbtq-historia (till exempel om 
Kejne- och Haijbyaffärerna) har 
han skrivit om husrenovering, 
konsten i Stockholms tunnel-
bana, Vadstenas historia och 
beskrivit Stockholm Gaykörs 
utveckling från starten 1982 till 
2007, en kör han också själv 
sjöng i under många år. 
 De 25 titlarna som finns med 
i hans bibliografi i Wikipedia är 
dessutom bara ett urval!
Snart kan alltså ännu ett verk 
läggas till listan, nämligen… ja, 
vad ska den nya boken heta?
 – Nja, det är inte riktigt 

bestämt än. Men det blir en 
av de mest fullständiga forsk-
ningsöversikterna hittills i 
världen, konstaterar Göran, kan 
konkurrera med standardverket 
hittills, “The construction of  
homosexuality”, som kom ut på 
1980-talet. Men där handlade det 
mest om etnologisk forskning, 
och det vill jag undvika.
 – Det handlar främst om ny 
forskning, så jag tror jag har 
träffat alla de ledande inom 
området idag. Till exempel den 
legendariske Harry Hay, en av 
grundarna av the Mattachine So-
ciety redan 1950, filosofen och 
queerteoretikern Judith Butler 
och många andra.

AKTIV ROLL

Göran har förutom i RFSL varit 
aktiv i HBT-S, som han var 
med och bildade 1988. 
Under många år 
var han revisor 
i RFSL-för-
bundet, 
men vid 
senaste 
kon-
gressen 
ansåg 
valbered-
ningen att 
han borde 
få vila, så 
han valdes bara 
till revisorssupp-
leant.
 – Men nu har jag fått en för-
frågan från Norrland om jag kan 
tänka mig hoppa in som ordi-
narie igen – det är ju smickrande 
för en 86-åring så jag lovade stå 
till förfogande…
 Göran var också med och 
startade Stockholm Pride, och 
inför den första priden bjöds 

Göran och hans make Reine in 
till debatt om homosexualitet i 
en tv-kanal. De berättade om sitt 
liv, hur bra de hade det, och hur 
väl släkten på båda sidor hade 
hanterat det hela. 
 – Vid festligheterna under 
Prideavslutningningen kom en 
kille fram till Reine och mig och 

sa “ni känner inte mig, 
men ni vet inte hur 

mycket ni betytt 
för mig och 

mitt liv, att 
jag äntli-
gen vågat 
vara 
öppen”. 
Det var 
verkligen 
rörande, 

säger 
Göran, fort-

farande med en 
tår i ögonvrån.

 – Jag kan bara hålla 
med Dodo Parikas, som med sin 
bok från 1995 framhöll “Öppen-
hetens betydelse”. Boken har 
undertiteln homo- och bisexuel-
la i Sverige mellan perversitet och 
dygdemönster och det är kanske där 
någonstans vi har hamnat idag, 
precis som resten av mänsk-
ligheten. ■

“Tillkomsten var lite 
dramatisk. Silverstolpe 
skulle skriva huvuddelen 
av texterna, men blev mitt 
i tyvärr galen och sprang 
bokstavligen till skogs.” 

TEXT CLAES GYLLING · FOTO PRIVAT

GÖRAN SÖDERSTRÖM, 86
– ett ganska perverst dygdemönster!

Reportage 

Kollar man upp Göran 
Söderström på svenska 
Wikipedia får man i den 

korta introduktionen veta att han 
är född den 21 november 1934, 
är svensk docent i konstveten-
skap och en av tre chefredak-
törer för tidskriften lambda 
nordica. 
 Så vi ringer upp den nyblivne 
86-åringen för att gratulera, och 
möter en oerhört aktiv senior.
 – Jadå, jag jobbar fortfarande 
med lambda nordica, men 
numera inte som chefredaktör. 
Jag ligger också i slutfasen med 
en bok som förhoppningsvis 
kommer ut 2021, en samman-
ställning över internationell 
hbtq-forskning på uppdrag av 
Socialstyrelsen. Och så sitter jag 

med i sådär åtta styrelser digitalt, 
och tar hand om mitt historiska 
hus här i Vadstena, så jag har 
inga fritidsproblem, konstaterar 
Göran Söderström.
 Ett av Görans tyngsta och 
mest populära inlägg i den sven-
ska hbt-historien var praktverket 
“Sympatiens hemlighetsfulla 
makt” som kom ut 1999. Boken, 
i soffboksformat, väger drygt 2 
kilo och avhandlar på 720 sidor 
hur det var att leva som homo-
sexuell i Stockholm (och i viss 
mån i Sverige) 1860-1960. Göran 
var redaktör och huvudförfattare 
i bokverket, övriga medverkande 
var Fredrik Silverstolpe, Greger 
Eman, Dodo Parikas och Jens 
Rydström.
 – Tillkomsten var lite dram-

SENIORBLADET

Praktverket Sympatiens 
hemlighetsfulla makt kom  
ut 1999.
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SVT Play
Visste du att svtplay.se har en helt egen 
hbtq-genre? Om du går in på svtplay.se och 
söker uppe i hörnet på “hbtq” så kommer 
du direkt till en lyxig samling av långfilmer, 
kortfilmer och serier med hbtq-tema. Se ex-
empelvis klassikerna Våga. Älska, med några 
personporträtt från seniorboendet Regn-
bågen, En armé av älskande om den svenska 
hbtq-aktivismens tidiga dagar, Kiki om Ball-
room-kulturen i New Yorks gaykvarter, och 
Tjejer som oss, om fem svenska transtjejers 
vardag. Missa inte dessa pärlor!

SENIORBLADET TIPSAR  

Flera museer och kulturinstitutioner har en 
hel del digitalt material på sina hemsidor. 
Arbetets museum gjorde 2015 en insam-
ling av livsberättelser med hbtq-personer 
födda före 1950. Dessa finns att ta del av 
på arbetetsmuseum.se/hbtq-seniorer.
 The Unstraight Museum är ett digitalt 
museum med ambitionen att bli ett fysiskt 
museum så småningom. De jobbar med 
många intressanta utställningar och samlar 

Youtube
På youtube.com finns massa goa gratisgre-
jer! Musik och dans, historiska dokumentärer, 
söta katter, allt! Bland filmerna finns det lilla 
guldkornet Regnbågens Sång om hbtq-senior-
er som berättar om sina liv och upplevelser. 
Även flera intress-
anta föredrag av 
RFSL och vår senaste 
film om minoritets-
stress finns att 
hitta här. 

Radio RFSL
Denna anrika radiokanal 
har funnits sedan 1982 och är fortfarande 
igång med spännande gäster, fakta, debatt, 
nöje och musik från hbtq-livet. Radio RFSL 
bevakar det regnbågsfärgade nöjes- och 
samhällslivet i Malmö, Sverige och världen. 
De sänder varje onsdag klockan 18.00-
19.00 på FM 89.2 Malmökanalen. Radio 
RFSL finns också som podd på Spotify, 
iTunes och överallt där det finns poddar.

Törstar du också efter kultur dessa decemberdagar som 
tycks gråare än andra år? Kulturlivet utanför hemmets 
fyra väggar är ju minst sagt torftigt nuför tiden. Men har 
du tillgång till en dator eller telefon med internet har du 
tur! Här kommer några tips för att få in lite mer kultur 
och regnbågsfärger i våra vardagsrum. Helt gratis!
 Seniorbladets Jo Tengblad Söder har tittat  
närmare på några regnbågspärlor i det digitala  
kulturutbudet. 

Poddar
Poddar är perfekt för dig som älskar att lyssna 
på intressant pladder! RFSL har gjort flera 
fantastiska och lärorika poddar. Q-studion tar 
upp många olika ämnen och varje avsnitt har 
en tillhörande studiecirkel för fördjupning. 
Asylpodden tar upp asylsökande hbtqi-person-
ers situation i Sverige. Salong senior är RFSL:s 
senaste bidrag till podd-världen. Den har 
premiär den 23 december. Alla poddar finns 
på rfsl.se. 
 Ett annat podd-tips är Kvinnans plats med 
historiska berättelser från Stockholm, bland 
annat om lesbiska ligan. Den hittar du på 
Stockholms Kvinnohistoriskas hemsida,  
kvinnohistoriska.se. Kolla även in Queer story 
som samlar samtal med olika hbtqi-personer 
som har förändrat våra liv. Den finns på till 
exempel poddtoppen.se.

UR Play
Sök på “hbtq” även på UR Play och hitta hur mycket intressant som helst att både lyssna 
och kolla på av utbildande serier och dokumentärer. Vad sägs om titlar som Seniorflatan, 
Trygga rum och organisering, Bögen från helvetet och Den undangömda transhistorien?  
Här har du verkligen att göra och lära tills coronan är över! 
 På UR Play finns också Minds samtalsserie om psykisk hälsa. Ett bland flera intressanta 
avsnitt handlar om åldrande, ensamhet, ålderism och psykisk ohälsa. Mind jobbar för  
psykisk hälsa och har också Äldrelinjen för den som är äldre och behöver någon att prata 
med. (Telefonnummer 020-22 22 33). 

in normbrytande berättelser. Lämna in din 
egen berättelse på unstraight.org.
 Ladda ner gratis-appen izi travel eller gå 
in på izi.travel/sv och hitta två hbtq-his-
toriska skatter. Mitt queera Jönköping och 
Eva-Lisas monument är två digitala stadsvan-
dringar med berättelser från olika platser 
i det queera Jönköping respektive Stock-
holm. De går att lyssna på hemma  
eller på promenaden.

Utställningar och stadsvandringar
Kultur-räddarna i corona-nöden

Seniorbladets egen årsrika sjuksköterska 
Pell Uno Larsson vill uppmana alla äldre att 
vaccinera sig mot det som går att vaccinera 
sig mot. Här förklarar han varför och ger oss 
inblick i influensans historia.

Spanska sjukan, drabbade Sverige med full 
kraft under åren 1918-1920. Den tog livet av 
cirka 37 000 personer. Asiaten, kom till Sver-
ige 1957. Hong Kong, slog till med full kraft 
vid julen 1968. Svininfluensan, dök upp 2009. 
Massvaccinering räddade många liv. Sars, en 
helt ny typ av influensa med coronavirus, kom 
2003-2004 och slog till i Asien. Mers, också 
coronavirus, drabbade främst arabiska halvön. 
Corona (covid 19), tillhör alltså samma familj 

av virus som Sars och Mers, vilket innebär att 
denna “virusfamilj” har varit känd i nära tjugo 
år. Därför har man lyckats få fram vacciner 
så snabbt och vi kan tryggt vaccinera 
oss när det väl blir godkänt och 
kommer till Sverige.
 När det gäller det säsongsinflu-
ensan så kommer varje år ett an-
passat vaccin som vi med trygghet 
kan vaccinera oss med. Lunginflam-
mation kan orsakas av influensavirus 
och pneumokocker (bakterie).
 Så gå nu och vaccinera er mot 
säsongsinfluensa och pneumokocker!
/Pell Uno Larsson, 
årsrik leg. sjuksköterska.

Farsoter och vacciner
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MATINSPIRATION MED  

PREETHI HUCZKOWSKI

Preethi Huczkowski heter jag och i det här 
numret av Seniorbladet delar jag med mig av 
ett favoritrecept såhär i juletid: Julmustbrässe-

rad älgbog. 
 Jag jobbar till vardags som matinspiratör inom 
offentlig gastronomi och har många års erfarenhet 
som kock och kökschef.
 Jag är adopterad från Indien och uppväxt på 
landsbygden i Jämtland. Jag identifierar mig som 
homosexuell och ickebinär och sitter som kassör i 
RFSL Jämtland – Härjedalen. Därav brukar jag lite 
skämtsamt kalla mig för den jämtländska hbtqi-in-
diern. Jag brinner för mångfaldsarbete samt för att 
inspirera människor inom många områden. 
 Nu börjar vi närma oss jul och kylan smyger 
sig på, därför tipsar jag om en värmande rätt som 
sköter sig själv medan du julpysslar eller städar. 
Avnjut den gärna med potatispuré eller kokt pota-
tis, gelé och inlagd gurka.
 Har du svårt att få tag i älgkött så går det bra 
med nötbog. Vill du laga vegetariskt så byter du ut 
köttet mot rotselleri och grönsaksbuljong.

Julmustbrässerad älgbog

FOTO ROBERT HENRIKSSON  
& PREETHI HUCZKOWSKI

Preethis julmustbrässerade älgbog sköter  sig själv på spisen när du julpysslar.

SNUSKIG LÖSNING  

Brevlådan

TANKAR FRÅN EN  
RFSL-ENGAGERAD FÖRÄLDER
Aina Mullbock-Abramsson skickade ett 
brev till Seniorbladet där hon så fint de-
lade med sig av historien om hur hennes 
liv sammanflätades med hbtqi-rörelsen. 

HEJ!
Jag kom i kontakt med RFSL när vår äldsta dotter fyllde 18 år, det är 20 år sedan, då hon “kom ut”. Hon var då förlovad med en un-derbar tjej. Jag tog kontakt med RFSL både i Borås och Göteborg.  Några år senare blev jag engagerad i RFSL i Borås, stod i baren så gott som varje lördagskväll och njöt för fulla muggar då jag fick umgås med dessa underbara personer som jag fick så  
mycket kärlek av. Jag satt även i styrelsen och vi hade en  
underbar ordförande, Mikael DaSilva Eriksson.
 Jag har fem barn där två av flickorna är bisexuella. Vår yngsta son är förlovad med en underbar man som vi älskar av hela vårt hjärta. De har varit ett par i tio år. Mina tankar är att jag är så oer-hört tacksam för att ha lärt känna så oerhört många hbtq-person-er. Jag har även haft privilegiet att få gå i tre pridetåg i Stockholm. 
Med vänliga hälsningar, Aina Mullbock-Abramsson

INGREDIENSER 
4-6 personer

 800 gram älgbog/nötbog 
 1 tsk salt
 1 krm svartpeppar
 3 msk smör
 1 tsk tomatpure
 2 dl rödvin
 3 dl julmust
 2 msk viltfond
 1 tsk torkad timjan
 2 vitlöksklyftor
 1 tsk chilipeppar
 150 gram bacon eller rökt fläsk
 2 gula lökar
 1 palsternacka 
 2 morötter

TILLAGNING 
45 min + 2 timmars koktid

1. Skär bogen i sex stora delar och krydda dem  
 med salt och peppar. Bryn köttet runt om i 
 smör i en gryta tills det fått fin färg. Ta upp  
 köttbitarna och lägg på en tallrik.
2.  Fräs tomatpuré i grytan och häll över vin, fond, 
 timjan, chilipulver och julmust. Tärna lök, 
 palsternacka och morötter i 2 cm stora bitar 
 och lägg det i grytan. Pressa i vitlök, lägg i 
 köttbitarna och koka upp. Koka under lock  
 tills köttet är mört, cirka 2 timmar.
3. Lyft upp köttet och koka ner såsen till 6 dl.
 Strimla och fräs bacon, dela köttbitarna i 
 mindre bitar och lägg upp på ett fat. Häll 
 över såsen och toppa med bacon och hackad 
 persilja. Servera! GÖR SÅHÄR: 1. Lös korsordet. 2. Skriv ner det rödmarkerade  

ordet på en lapp eller i ett mail och skicka till Seniorbladets redaktion 
senast den 31 januari 2021. 3. Skicka ditt svar till: senior@rfsl.se eller 
RFSL Förbund, Seniorbladet, Box 350, 101 26 Stockholm. Glöm inte 
att skriva din postadress så vi kan skicka dig priset! Lycka till!

VAR MED I  
SENIORBLADETS 

KORSORDSTÄVLING  
OCH VINN ETT PRIS!
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Det finns samtal som inte alltid hörs i mediebruset. 
Samtal om sammanhang, vänskap, familj, ensamhet, 

förändring, sex och kamp. Nu är det dags för de 
samtalen att ta plats.

Den 23 december är det premiär för Salong Senior
- sex poddavsnitt som du inte vill missa. 

Vad är en podd?
En podd är som ett radioprogram 

fast man lyssnar på webben 
eller i en app i mobiltelefonen. 

Det är gratis att lyssna och 
du lyssnar när du själv vill. 
Du hittar Salong Senior 

på t.ex. Spotify 
eller på rfsl.se/senior 

SALONG 
SENIOR

- en podd för årsrika hbtqi-personer

LYS
SNA PÅ


