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Årets Seniorbladet har temat att vara äldre och transperson. 
Som alltid är vi hbtqi-personer inte någon homogen grupp. 
Erfarenheter skiljer sig mellan individer, mellan transmän 

och transkvinnor och de få ickebinära som finns i 60plus-gruppen. 
Livet kan se helt olika ut för den som har genomgått sin transition 
på 1970-talet och den som har blivit sig själv på senare år. Livet kan 
påverkas av huruvida en person har könsdysfori eller inte.
 I det här numret delar några äldre transpersoner med sig av sina 
personliga berättelser, erfarenheter och reflektioner kring att vara 
transperson och äldre. Nicke berättar om hur det var att genomgå 
en transition på 1970-talet. Eva Lennmark har intervjuat transves-
titen Tina och reflekterar över skillnaden mellan att våga vara öppen 
eller ej, och hur det senare kan vara orsak till mycket stor ensamhet. 
Angelica Löwdin har många år bakom sig i föreningen FPES och 
berättar om föreningens bakgrund och sin egen historia. Lena Sam-
uelsson berättar om att känna sig flytande mellan könskategorierna. 
Seniorbladet bjuder även på ett utdrag ur ett författarsamtal med 
Ann-Christine Ruuth, som för övrigt pryder tidningens omslag. Detta 
och mycket annat finns att läsa i Seniorbladet 2022. Trevlig läsning!
 Redaktionen önskar alla läsare ett riktigt gott avslut på året! 

Varma vinterhälsningar,
Seniorbladets redaktion

LÄS MER OM TRANS
Transformering är ett 
projekt som drivs av RFSL 
och RFSL Ungdom. 
www.transformering.se
E-post: info@transformering.se

Föreningen Transammans
www.transammans.se
E-post: info@transammans.se

FPES – Föreningen för transpersoner
www.fpes.se

OM SENIORBLADET
Seniorbladet är en medlemstidning från RFSL som skickas ut till alla 
som är eller har varit medlemmar det senaste året, och som har hun-
nit fylla 60 år. Seniorbladet är en del av Seniorprojektet som drivs av 
RFSL med stöd från Socialstyrelsen sedan 2019. 
 Får du inte utskick från RFSL via e-post? Då kan det bero på att 
vi inte har din e-post registrerad. Du maila till medlem@rfsl.se och be 
att få din e-postadress registrerad. 

Bladet

SENIORBLADET
Seniorbladet är ett medlems-
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SVARA GÄRNA PÅ VÅR 

LÄSARUNDERSÖKNING!  

ERA SYNPUNKTER ÄR MYCKET  

VÄRDEFULLA I VÅRT FORTSATTA 
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DU SVARAR FÅR DU EN GÅVA. 
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TRANSPIONJÄREN 
EVA-LISA BENGTSON

“MAN HAR  DETTA 
ENDA LIV”

NICKE GENOMGICK KÖNSBEKRÄFTANDE  
BEHANDLING PÅ 1970-TALET, HÄR FÅR VI  
TA DEL AV HANS BERÄTTELSE

Möt författaren Ann-Christine 
Ruuth som påbörjade sin 
transition i 60-årsåldern och 
äntligen kunde bli sig själv. 

Konstnären Sam Hultin 
berättar om det historiska 
arv som transaktivisten 
och föregång aren Eva-Lisa 
Bengtson lämnade efter sig.

... OCH MYCKET MER

4 KUNSKAP ÄR BÄSTA  
BOTEN MOT FÖRDOMAR
Intervju med Angelica Löwdin..
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Berätta lite om dig själv  
och din bakgrund?
 Jag har vetat att jag är trans 
sedan jag var tio år. Eller jag 
visste ju inte vad det var då, det 
fanns ingen information om det 
på fyrtiotalet. Det var väldigt 
jobbigt. Jag träffade min hustru 
när jag var tretton och hon var 
femton. Hon visste ju inte heller 
vad det var, men hon var någon 
jag kunde anförtro mig till. Vi 
vågade inte berätta för våra 
föräldrar, vi tänkte att de skulle 
bli utskämda. Vi tänkte att det 
går nog över om vi gifter oss. 
Nu vet jag bättre! 
 För femton år sedan gick min 
hustru bort. När hon gick bort 
hade jag ingen, inte ens min 

dotter visste om det. Jag var 
helt ensam. Det var outhärdligt 
och då bestämde jag mig för att 
komma ut. 
 Från början var det viktiga att 
jag skulle kunna uppträda som 
kvinna. Så jag åkte till London, 
träffade andra och gick på trans-
klubbar. Ingen kände mig och 
jag kunde vara mig själv. Jag var 
Angelica! 
 Du har varit vice ord
förande i FPES – Föreningen 
för transpersoner. Berätta lite 
om er och vad ni gör.
 FPES  finns sedan 1966. Det 
var från början ett amerikan-
skt koncept för heterosexuella 
transvestiter i medelklassen. Det 
fanns en stor rädsla för homo-

Vi möter Angelica Löwdin, tidigare vice ordförande  
i föreningen FPES och pratar om att vara äldre 
transperson idag. 
TEXT VANJA BRAATHEN · FOTO THOMAS JOHANSSON

sexualitet i USA på den här 
tiden. De flesta medlemmarna 
var gifta och det skulle finnas en 
försäkran för deras fruar om att 
deras män inte skulle förföras av 
homosexuella män. 
 Idag är FPES en förening 
för alla transpersoner och deras 
allierade. Man kan vara trans 
på många olika sätt och alla får 
plats i FPES. Det är ju mänskliga 
rättigheter vi håller på med och 
det gör mig så stolt! 
 Du är ute och föreläser 
mycket. Finns det ett intresse 
i samhället för hur äldre 
transpersoner har det?
 Jag blir ofta engagerad av 
pensionärsföreningarna. De är 
intresserade av vad det är att 

KUNSKAP ÄR BÄSTA 
BOTEN MOT FÖRDOMAR

SENIORBLADET
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vara trans. Folk vet ganska lite 
eller är osäkra på om deras kun-
skap är korrekt. Efteråt tycker de 
att de har lärt sig så mycket. De 
blir förvånade över att jag är en 
vanlig människa. 
 Skiljer sig transvården för 
äldre jämfört med yngre?
 De är lite extra försiktiga med 
äldre så att kroppen ska klara 
en transition. Däremot går ofta 
utredningen fortare. Folk kom-
mer helt enkelt dit och säger 
“såhär är det”, och de blir tagna 
på allvar. Tidigare förväntades 
det att man skulle leva upp 
till stereotypa könsroller. Det 
har blivit lite friare, men det är 
fortfarande så att staten äger vår 
könstillhörighet och det stör mig 
mycket. Jag vet vem jag är!
 Vad tror du är de största 
skillnaderna mellan att 
vara ung och att vara äldre 
transperson idag?
 Som äldre har man mer 
livserfarenhet, man har fattat 
sina beslut angående sig själv. 
Den psykiska hälsan är bättre 
bland de äldre än de yngre. När 
jag pratar med seniorer, säger de 
ofta “Det där har jag väl sett, jag 
har levat så länge”. Om man är 
65+ är man inte i arbetslivet län-
gre och då faller problemet med 
att vara sig själv på jobbet bort. 
 Negativa erfarenheter kan ju 
tynga ner en. En del äldre kan-
ske är lite räddare på grund av 
hur det har varit tidigare. Många 
berättar om sånt som har hänt 
för tio år sen. Det är viktigt att 
fokusera på det positiva istället 
för att älta det som har varit job-
bigt. Idag vet folk om att vi finns 
i mycket större utsträckning än 
tidigare. Vi syns i media, och 
medvetenheten om vår existens 
är stor. Kunskap är bästa boten 
mot fördomar!  ■
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Ann-Christine Ruuth var 
i 60-årsåldern när hon 
påbörjade sin transition och 
äntligen kunde bli sig själv. 
Hennes liv har skildrats förut 
men nu har hon för första 
gången berättat sin egen 
historia i självbiografin Jag  
kom inte ut – Jag blev mig  
själv. I höstas träffades vi i  
ett digitalt författarsamtal.  
TEXT VANJA BRAATHEN · FOTO ELISABETH OHLSON 

“MAN HAR  DETTA 
ENDA LIV” 

SENIORBLADET

– Ett samtal med Ann-Christine Ruuth  

Ann-Christine Ruuth 
är aktuell med sin 
självbiografi Jag kom inte 
ut – Jag blev mig själv, 
Norstedts Förlag 2022.
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Det är tydligt i din själv bio
grafi att det här är en resa 
som du har gjort under hela 
ditt liv, att tankarna om att 
vara flicka kom redan när du 
var ganska liten?
 – Ja, det finns många transper-
soner som kan berätta om det, 
att de visste redan i fyra- femårs-
åldern, att jag är inte den flickan 
eller pojken som de påstår att jag 
är. För mig började det i tidiga 
tonåren, det var i mitten på 60- 
talet. Jag kände mig inte tillfreds 
med att vara kille, jag längtade in-
tensivt efter att få vara tjej istället. 
 “Vem är jag när jag är mig 
själv?” skriver du i epilogen till 
boken. Vad var det som gjorde 
att du till slut kunde ta steget 
att börja leva som den du är?
 – Det var en rad saker som 
bidrog till det. Mina föräldrar 
var döda sen ett antal år tillbaka 
och mina barn var vuxna och 
utflugna. Jag hade ännu en av 
de där dipparna och mådde inte 
bra och jag grubblade. Jag måste 
helt enkelt ta reda på vem jag 
var. Vad står det här för, är det 
bara inbillning eller vad är det? 
Man har ju detta enda liv och på 
något sätt kände jag att man har 
ett ansvar mot livet att faktiskt 
leva det så fullt ut som möjligt. 
 – Jag hade så mycket före-
ställningar, jag visste väldigt lite 
själv. Jag hade inte ord för det 
alls och jag visste inte vad det 
egentligen handlade om. Var det 
bara att klä sig som kvinna eller 
var det något djupare? Det hade 
jag aldrig fått pröva på allvar. 
Men när jag gjorde det så blev 
det snabbt väldigt tydligt att det 
här är jag. 
 Något som ofta kommer  
upp i samtal med äldre 
transpersoner är att många har 
väntat länge med att komma 

ut, av hänsyn till sina anhöriga 
– partner, barn eller andra. Är 
det något du känner igen?
 – Absolut, det är inte alls 
ovanligt. Det är ju var och en 
som måste ta ett sånt beslut, 
men jag tänker ibland, “men min 
vän, är det inte dags nu att du får 
leva ditt liv så som du vill? Har 
du inte tagit hänsyn länge nog? 
Kan man inte vända på steken 
lite och låta andra få ta lite hän-
syn till dig?”. Det känner jag är 
ett ganska berättigat önskemål. 
 – Samtidigt är det många som 
har fått ett otroligt stöd när de 
väl har talat med sin partner. Jag 
tror att det var betydligt vanlig-
are förr att man delade på sig än 
vad det är idag. Mycket av skam-
stämpeln har slipats bort. 

Känner du en sorg över att 
inte ha fått leva som den unga 
AnnChristine, eller är det 
något som du har förlikat dig 
med?
 – Jag har varit förtvivlad över 
det. Jag tror att många transper-

“Man har ju detta enda 
liv och på något sätt 
kände jag att man har 
ett ansvar mot livet att 
faktiskt leva det så fullt 
ut som möjligt.”
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soner som blir sig själva längre 
upp i åren har såna tankar. Man 
tänker, “varför kunde inte jag få 
födas som tjej?” Och man kan 
bli lite avundsjuk på det, att ha 
fått växa upp som flicka, som 
ung kvinna. Att slippa behöva 
tas med sin kropp på det gan-
ska genomgrip ande sätt som en 
transition trots allt innebär. Men 
samtidigt måste man någonstans 
inse att livet kan inte levas bak-
länges. Livet är trots allt här och 
nu. Och ibland när jag tänker 
på hur unga kvinnor har det i 
samhället idag så är jag kanske 
lite glad över att jag har sluppit 
gå igenom det. 
 Apropå unga människor, 
vad tror du att det är för skill
nad för transpersoner som är 
unga idag jämfört med när du 
var ung?
 – Det är faktiskt inte så lätt 
att vara ung och trans idag hel-
ler. Det finns ju undersökningar 
som bekräftar det. Däremot så 
tror jag att många unga idag har 
kamrater som ger dem sitt stöd. 
Idag är det inte alls ovanligt 
med en ung transperson i klas-

sen. Jag var ju helt övertygad i 
många år om att jag var ensam 
i världen om att vara såhär. 
Men så är det ju inte för unga 
transpersoner idag. Och inte för 
andra heller för den delen, för 
idag finns det ju många offen-
tliga transpersoner i alla åldrar 
och samhällsgrupper. Så det har 
ju skett en väldig förändring på 
det viset. 
 Du vittnar i boken om en 
stor ensamhet, att du inte 
hade några ord för det du 
kände och att du inte visste 
att man kunde känna så.  
Hur hade din resa till Ann
Christine sett ut om kunskap
en och informationen som 
finns idag, hade funnits då?
 – Det hade gjort en rasande 
skillnad naturligtvis. Jag vis-
ste ju ingenting och skämdes 
förskräckligt för att jag hade 
de här tankarna. Under mån-
ga år var jag övertygad om att 
det här var någonting som 
på något sätt skulle 
botas, och i den 
kristna värld jag 
levde i fanns 
tankar om att 
det här skulle 
Gud hela. Det 
var nåt som 
jag gick och 
hoppades på, att 
en dag kommer 
undret att ske. Och 
att det var en synd var 
något jag tänkte under mån-
ga år, något som man skulle 
bekänna inför Gud. Så det 
tog lång tid innan jag kom till 
klarhet med att det verkligen 
inte var en synd och ytterligare 
några år innan jag insåg att det 
här var ingenting som skulle 
botas alls. Och det hade hjälpt 
otroligt mycket om jag hade 

haft mer kunskap. Om jag hade 
vetat mer och förstått att det 
här var inget nytt, att många 
människor före mig har haft 
det såhär i sina liv. Att ha en 
sån förebild tror jag hade varit 
väldigt bra.
 Du kommer från en djupt 
troende kristen familj och 
har ett långt yrkesliv som 
präst bakom dig. Har din 
guds tro hjälpt dig i att våga 
vara dig själv?
 – Jag upplevde aldrig att 
Gud dömde mig, men det 
blev en konflikt i mig efter-
som jag som präst hade lovat 
att leva mitt liv så att det blev 
till föredöme för andra, och i 
det ingår att vara öppen och 
äkta med mig själv och mitt 
liv. Om jag gömde undan 
mig själv, vad blev det då för 
vittnesbörd av det?  Det blev 
inte trovärdigt. Under väldigt 
många år försökte jag hantera 
den konflikten, tills jag kom 

till insikten att Gud 
faktiskt älskar mig 

som jag är.
 Du har sagt 
i en intervju 
för ett par år 
sen att “det 
finns fördelar 

med att bli 
äldre, man skit

er mycket mer i 
vad folk tycker”. Är 

det så?
 – Ja jag tycker det stämmer. 
Man kan faktiskt skita mer i vad 
folk tycker när man blir äldre. Sen 
är det också så att äldre kvinnor 
får sina kropps liga skavanker. Jag 
har inte så mycket att leva upp 
till. Jag behöver inte se ut som 
Tone Sekelius i ansiktet. Det kan 
få va lite rynkor och lite grejer 
där, det gör inte så mycket. ■

“Det är faktiskt inte så 
lätt att vara ung och 
trans idag heller. Det 
finns ju undersökning-
ar som bekräftar det. 
Däremot så tror jag 
att många unga idag 
har kamrater som ger 
dem sitt stöd.”
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BAKGRUND
2014  skrev dottern Ester Roxberg romanen  
 Min pappa Ann-Christine,  
 Månpocket Förlag

2015  kom SVT-dokumentären Vägen till 
 Ann-Christine, av Helena Isaksson 
 Baeck

2020  kom filmen Min pappa Marianne, 
 löst baserad på Esters roman och 
 med Rolf Lassgård i rollen som 
 Marianne, Nordisk Film

2022  har Ann-Christine skrivit sin egen 
 självbiografi Jag kom inte ut  
 – Jag blev mig själv, Norstedts Förlag

Ann-Christine Ruuth har ett långt yrkesliv  
som präst bakom sig och är idag en uppskattad 
föreläsare. 
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Första gången Eva-Lisa 
Bengtson ska förstå att 
det finns andra som hon 

är under den kalla vintern 1939. 
Sedan Nazitysklands invasion av 
Polen i september är det krig i 
Europa och när Sovjet anfaller 
Finland är hotet nära. På kvällar-
na är mörkläggning obligatorisk 
och för att kunna följa det dram-
atiska förloppet står radion stän-
digt på i familjens vardagsrum. 
En kväll avbryts krigsrapporter-
na av inslaget att polisen, någon-

stans i landet, har gripit en man 
som burit kvinnokläder. Eva-Li-
sas första reaktion är att nyheten 
känns futtig i jämförelse med 
kriget. Men den andra känslan 
som snart kommer över henne 
och som stannar kvar, är den att 
hon faktiskt inte är ensam. 
 När världspressen några år 
senare rapporterar om den amer-
ikanska transkvinnan Christine 
Jorgensens transition, är det 
första gången Eva-Lisa läser att 
det ”genom operationer går att 

Konstnären Sam Hultin berättar om det historiska 
arv som transaktivisten och föregångaren Eva-Lisa 
Bengtson (1932-2018) lämnade efter sig. 
TEXT SAM HULTIN · FOTO MIKI ANAGRIUS/ARKIV/PRIVAT

förvandla sig till kvinna”. Det 
är dock mycket oklart hur en 
”könsoperation” går till och vart 
man ska vända sig för att få göra 
en sådan. 
 Det är inte förrän 1964, när 
Eva-Lisa är 31 år gammal, som 

TRANSPIONJÄREN  
EVA-LISA BENGTSON 
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hon för första gången ska möta 
en annan transperson. Vid denna 
tid finns inga föreningar eller 
mötesplatser för transpersoner 
(RFSL ska dröja ända till 2001 
med att officiellt välkomna 
andra än homo- och bisexuella 
i förbundet). En av få relativt 
trygga kontaktvägar är i stället 
”boulevardbladen” (porrtid-
ningarna) Piff, Paff  och Raff, 
dit transpersoner skriver för att 
få råd och kontakt. Genom en 
av dessa får Eva-Lisa kontakt 
med transvestiten Erika Sjöman 
och tillsammans startar de 1964 
Transvestia – Sveriges första 
klubb för transpersoner. 
 Under det första året funger-
ar Eva-Lisa och Erika som en 
slags sambandscentral och sätter 
transpersoner över hela Sverige 
i kontakt med varandra så att de 
kan brevväxla. Snart får de också 
tag i en lokal – en dansstudio på 
Östgötagatan i Stockholm som 
de kallar för Spegelsalen. De 
flesta som kommer är trans men 
även lesbiska och personer med 
andra läggningar och preferens-
er är välkomna. Eva-Lisa driver 
klubben fram till 1969 då FPE-
NE (senare FPES) kommit att 
bli den dominerande förenin-
gen för transpersoner i Sverige. 
FPE-NE är vid denna tid dock 
inte öppet för transsexuella eller 
homosexuella utan endast för 
”heterosexuella transvestiter”. 
Eftersom Eva-Lisa både är 
transsexuell och lesbisk får hon 
därför söka sig till andra, mer 
öppensinnade, gemenskaper. 
 Efter att ha lärt känna Jerry 
och Märta, som driver Jerry’s 
damklubb på Södermalm un-
der åren runt 1970, kommer 
Eva-Lisa i kontakt med Stock-
holms lesbiska kretsar. Hon går 
med i RFSL och grupp Viktoria 

(senare Lesbisk front). Under 
det kommande halvseklet är hon 
engagerad i bland annat Före-
ningen Benjamin (Sveriges första 
förening för transsexuella), 
Kvinnohuset, RFSL Stockholm, 
Riksförbundet för Transsexuella 
– RFTS och Golden ladies. Hon 
är även en del av den lilla grupp 
som i slutet av 1990-talet arbe-
tar för att RFSL ska inkludera 
transpersoner, vilket till slut sker 
2001. Hon skriver om lesbisk 
historia i RFSL:s tidning Kom 
ut! och föreläser om transhisto-
ria på RFSL-evenemang runt om 
i Sverige. 
 Eva-Lisa är en av mycket få 
svenska transpersoner, födda 
innan 1940 som har lämnat sin 
historia tillgänglig för efter-
världen. De flesta har av olika 
anledningar inte velat eller haft 
den möjligheten. Trots att vi 
genom Eva-Lisas arkiv och 
historia fått viktiga pusselbitar 
av den svenska transhistorien är 
det fortfarande oerhört mycket 
som saknas. Hur var det att vara 
transman på 30-talet? Hur tänkte 
en troende transkvinna ur arbe-
tarklassen på sin identitet? Hur 
var det att göra en transutred-
ning för andra än transkvinnor 
på 70-talet? 
 I mitt arbete som konstnär 
har jag haft glädjen att intervjua 

många äldre queera personer. 
De har visat att ”såna som jag” 
har levt och överlevt och det 
har hjälpt mig att förstå att det 
också är möjligt för mig. Även 
om jag inte kände till så många 
queers när jag växte upp på 80- 
och 90-talet så kände jag till fler 
än vad Eva-Lisa gjorde. Tack 
vare, bland annat henne, får 
transpersoner som lever i dag 
veta att det har funnits andra 
och inspi reras till att dela med 
sig av sina berättelser till yngre 
generationer. Jag ser fram emot 
att få höra dem. ■ 

“Eva-Lisa är en av 
mycket få svenska 
transpersoner, födda 
innan 1940 som har 
lämnat sin historia 
tillgänglig för efter-
världen. Majoriteten 
har av olika anlednin-
gar inte velat eller haft 
den möjligheten.”

FAKTA
Sam Hultin (f. 1982) är konstnär och arbetar med att under-
söka och aktivera queer historia. Sedan 2019 arbetar hen med 
projektet Eva-Lisas monument 
som lyfter fram transpionjären 
Eva-Lisa Bengtsons liv och 
gärning. Ta del av filmer och  
mer matrial på: samhultin.com
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Bengt är nyligen pensione-
rad och har känt sig som 
transvestit i femton år. Han 

bor med sin hustru och två barn 
som är i övre tonåren. Emellanåt 
känner han sig mycket ensam. 
Tidigare var Bengt mycket rädd 
att hans transvestism skulle bli 
avslöjad i familjen. Det gick åt 
mycket tid och energi att motver-
ka att så skulle ske. Men hustrun 
hittade ett par högklackade skor 
i garaget och undrade vad detta 
handlade om. Bengt fick berätta 

för hustrun att han var transvestit 
och hur det förhöll sig med det. 
Hon nöjde sig med detta men 
krävde att hon slapp se honom 
omklädd. Han fick ha sina kläder 
och saker någon annanstans än i 
deras hus och han fick inte berät-
ta för barnen eller några släktin-
gar. Innan Bengt lyckades hyra 
en lokal för att ha sina kläder och 
saker i fick han ha dem på jobbet 
i sitt klädskåp. 
 De gånger Bengt är Tina, 
och är omklädd ute bland folk 

De gånger Bengt är Tina, och är omklädd ute bland 
folk, känner hon sig aldrig rädd. Men däremellan 
är känslorna av ensamhet stor.  
TEXT EVA LENNMARK  · FOTO ISTOC

känner hon sig aldrig rädd. Hon 
tänker, “jag sticker inte ut och 
jag gör mig inte yngre än vad 
jag är. Jag är en äldre och proper 
dam och känner mig normal”. 
 En man kan leva i ensamhet 
med sin transvestism hela livet 
utan att någonsin bli avslöjad. 
Men med tiden vill han ju oftast 
ta sig ut bland människor och bli 
bekräftad. De flesta människor 
har inga problem med att möta 
en transvestit. Ett leende, bli 
kallad “hon” eller “damen”, lyfter 
transvestiten. Det behövs så lite. 
 Om mannen lever ensam kan 
transvestismen vara en tröst. Att 
drömma sig bort, ge sig hän åt 
det feminina och mjuka blir till 
en skön avkoppling. Efter akten 
är han tillbaka i verkligheten 
och känner inte sällan skuld och 
skam. Skam för att det är så 
hemligt. Ångesten inför att det 
skulle komma fram till familj, 
släkt, grannar, arbetskamrater 
och ge oönskade konsekvenser. 
Det kan kännas så svårt att han 
blir olycklig och därför går in i 
garderoben med transvestiten – 

KÄNSLOR AV 
ENSAMHET

SENIORBLADET

– Om transvestiten Tina  
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kanske för alltid. 
 Om han lever i ett parförhål-
lande och fått reaktioner på sin 
transvestism, lovar han kanske 
dyrt och heligt att sluta med 
att klä om. Många transvestiter 
känner att den enda lösningen 
då är att göra sig av med allt 
som hör till transvestiten. Han 
lovar för sig själv att göra slut 
med sitt alter ego, därför att han 
inte orkar med konflikter och 
pressen av att bära hemligheten 
längre. Kanske bränner han upp 
alltihop – peruker, klänningar, 
proteser och fina skor. Han läg-
ger locket på för att inte frestas 
att klä om igen, låter skägget 
växa och odlar det manliga. 
Men en transvestit blir inte av 
med sin transvestism. Med tiden 
pockar det på och så är han där 
igen. Han ger efter för känslor-
na och längtan att få vara den 
han är och att få klä om. 
 När han inte kan hålla detta 
hemligt längre vill han berätta om 
sin transvestism. Han vill berätta 
för alla som han har en rela-
tion med och hoppas att gamla 
relationer skall fortsätta som 
förut. Men det blir inte alltid så. 
Kvinnor har i och för sig större 
tolerans än män. Men är det en 
nära partner kan det vara svårt 
att se sin man klä om till kvinna. 
Särskilt äldre män kan ha svårt att 
förstå behovet att klä sig i motsat-
ta könets kläder – helt enkelt för 
att man inte själv har den längtan 
eller lusten. Och därför har de 
kanske också svårt att se och 
umgås med män i kvinnokläder. 
Är det gamla vänner han berät-
tar för kan det resultera i att han 
förlorar dessa relationer och 
han riskerar att bli till åtlöje och 
ensam. Men trots detta vill han 
vara sann mot sig själv. Det känns 
fantastiskt att få vara öppen. ■

SENIORBLADET
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Jag är född i Skåne i början 
av 50-talet. Under uppväx-
ten var jag alltid sedd som 

pågatös, pojkflicka. Jag har två 
äldre systrar och fick ofta ärva 
deras kläder, det uppskattade jag 
inte! Det var bland annat några 
amerikanska klänningar som vi 
fått av släktingar. Min moster var 
hårfrisörska och ville gärna fixa 
håret på mig. Då hoppade jag i 
badet direkt så jag blev alldeles 
krullig. Det fanns ingen diskus-
sion om det som idag. Jag kom 
en bra bit upp i tonåren och 
gymnasietiden innan jag började 
fundera mer och insåg att det 
fanns andra som kanske inte 
trivdes i sin kropp.

Det var faktiskt ett tv-program 
som utlöste det. Det var ett 
seriöst program, från England 
tror jag. Jag fick jätteont i magen 
och sa till mamma: “jag tror att 
jag är sån”. Och mamma sa att 
hon ganska länge hade anat det. 
Det var tidigt 70-tal. Jag hade 
några skolkamrater som jag 
berättade för. Vi åkte iväg till 
en man som hade varit kvinna, 
som en av kompisarna kände sen 
tidigare. Historien bakom det 
var att personen hade förälskat 
sig i en arbetare på gården som 
var bög och ville kunna leva med 
den mannen. Det var så märklig 
för mig, men det var ändå ett 
första möte och jag fick en lite 

NICKE  
Nicke genomgick könsbekräftande 
behandling på 1970-talet. Här får 
vi ta del av hans berättelse.
TEXT VANJA BRAATHEN · FOTO PRIVAT

“Under uppväxten 
var jag alltid sedd 

som pågatös, 
pojkflicka. Jag har 

två äldre systrar och 
fick ofta ärva deras 

kläder, det upp- 
skattade jag inte!”

Könstillhörighetslagen

De första könsbekräftande operationer-
na utförs i Sverige. Hormonterapi med 
köns konträra hormoner erbjuds. De flesta 
är transkvinnor och kirurgin för transmän 
är dåligt utvecklad. Patienterna förväntas 
”bli” heterosexuella.

1950-talet

TEXT LUKAS ROMSON

1972

Könstillhörighetslagen stiftas. Den ger transsexuella och personer med 
intersextillstånd möjlighet att byta juridiskt kön och få könsbekräftande 
kirurgi av könsorganen. Kraven för att få tillstånd är, utöver diagnos, att 
den som ansöker är svensk medborgare, steril, över arton år och ogift.

1960-1999

Vården blir lite mindre stereo-
typ. Fler utredningsteam växer 
fram och andelen transmän bland 
patienterna ökar. Förväntningarna 
på att patienterna bör ”bli” hetero-
sexuella minskar.

Millennieskiftet

Minderåriga patienter  
 börjar erbjudas diagnos  
och behandling med  
stopphormoner och  
könskonträra hormoner.

och den könsbekräftande vården

14



14 15

SENIORBLADET

större förståelse. Främst gav det 
mig möjlighet att diskutera och 
ventilera frågeställningar och 
farhågor med mina vänner. 
 Det gjorde att jag så smånin-
gom sökte mig till den där 
“sexualrådgivningsbyrån” som 
fanns på sjukhuset på den tiden. 
Så skulle jag utredas och det 
gjordes på den tiden genom att 
man lades in på sjukhus för att 
de skulle kolla hur man betedde 
sig. 
 Jag fick bland annat en sjuk-
gymnast som kontaktperson. Vi 
var ute och tittade på människor 
för att jag skulle lära mig hur jag 
skulle bete mig som kvinna. Nu i 
efterhand kan jag ju tycka att det 
var lite märkligt och det ledde 
inte till så mycket. De visste 
ingen ting, de trevade sig fram. 
De sa, “du är jätteduktig men 
så fort du går härifrån faller du 
tillbaka till att bete dig som en 
man”. Då var de säkra på att jag 
verkligen inte var kvinna.
 Under utredningstiden sa de 
också att jag skulle söka mig 
till ett lesbiskt förhållande. Jag 
gjorde ett försök, men jag kunde 
inte stå ut med att hon tyckte 
om min kropp, för det gjorde jag 

ju inte själv. Det var därför jag 
förstod att det inte var rätt. 
 För vidare utredning var 
jag sedan ett par veckor på S:t 
Jörgens sjukhus i Göteborg. Där 
träffade jag en annan person 
som var på samma resa, men 
han fick avslag och tog livet 
av sig. Då sa jag till min kon-
taktläkare att jag aldrig skulle 
acceptera ett avslag, jag skulle 
försöka få tag på hormoner från 
annat håll. Sen den dagen sa jag: 
“nu vet jag, nu är jag klar”. Sen 
körde vi på och jag började med 
hormonbehandling. Jag hade 
vänt och vridit på det länge, för 
det är ju inte någon lätt resa. Jag 
utsatte mig för att tala med folk 
och få reaktioner. Jag kallade mig 
för Nicke på den tiden, det var 
mitt scoutnamn. 
 Många tog det bra men min 
pappa sa: “nej nu slopar du de 
här tankarna och lever som 
du är”. Det var ju för att han 
förstod hur svårt det skulle bli. 
Men sen kom han tillbaka och sa 
“hur du än väljer så vet du att vi 
är med dig”. Mina två systrar har 
aldrig haft några direkta problem 
med att acceptera mitt val. 
 De flesta av oss lever ett rätt så 

“Jag hade vänt och 
vridit på det länge, för 
det är ju inte någon 
lätt resa. Jag utsatte 
mig för att tala med 
folk och få reaktioner.”

undanskymt liv eftersom det inte 
syns på oss, så länge vi inte klär 
av oss. Åtminstone är det för mig 
så, att jag vill leva ett vanligt liv, 
inte alltför offentligt eller extro-
vert. Jag vill kunna glida in ganska 
obemärkt och ändå göra avtryck. 
 Jag har aldrig riktigt brytt mig 
om vad som anses kvinnligt eller 
manligt. Jag valde att utbilda mig 
till sjuksköterska, på den tiden 
ett yrke med feminin klang. Jag 
kan både sticka och sy, liksom 
snickra och mecka med bilen. Jag 
har aldrig skämts över det som 
kanske betecknas som kvinnligt 
i mitt sätt att vara. Jag ser det 
som en styrka, en tillgång. Vi är 
ju egentligen lika i vår längtan 
efter någon form av tillhörighet, 
bekräftelse och kärlek. ■

2010 2013 2018 2021 2022

Könsbekräftande 
vård börjar 
erbjudas även 
för ickebinära.

Kammarrätten i Stockholm förklarar steriliseringskravet ogiltigt utifrån 
mänskliga rättigheter. Därmed upphör det i praktiken att gälla. I juli 
fattar riksdagen beslut om att avskaffa steriliseringskravet även formel-
lt. Det finns fortfarande krav på diagnos och att ha fyllt arton år, både 
för att byta juridiskt kön och få könsbekräftande kirurgi av könsorganen. 
Möjlighet att frysa ned könsceller innan behandling införs.

Termen transsex-
ualism byts ut mot 
den nya diagnosen 
könsinkogruens.

Sexton länder har infört en möjlighet att 
byta juridiskt kön via självdefinition, det 
vill säga utan krav på diagnos eller vård. 
Flera länder har också gett minderåriga 
rätt att byta juridiskt kön. Sverige har 
inte infört någon av möjligheterna.

All hormonbehandling för  
minder åriga stoppas, utom  
i undantagsfall. Köerna till  
utredning, oavsett ålder, är 1,5
till 3 år. Köerna till hormon-
terapi är 3 månader till 3 år.
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Lena Samuelsson

“JAG VILL HA ETT

ICKEBINÄRT BEMÖTANDE”

Du brukar beskriva din köns
identitet som lite flytande, vill 
du berätta om vad det innebär 
för dig?
 Man kan säga att jag alltid har 
känt mig obekväm med förutfatta-
de meningar om kön. Bara för att 
jag ses som tjej eller kvinna så be-
möts jag på ett visst sätt. Det har 
varit så ända sen ungdomsåren.
 Jag har tänkt att jag blev upp-
fostrad både till pojke och flicka 
för jag var enda barnet. Min far 
var på ett sätt en föregångare för 
han gjorde inte skillnad på kön. 
Han hade anställda på en plant-
skola och förväntade sig samma 
sak av alla, oavsett kön. Jag har 
nog färgats av hans syn på det. 
 Sen har jag gått mina egna 
vägar och jag har ofta känt mig 
hemma i föreningsvärlden, i 
sammanhang där man samlas 
kring en fråga, till exempel folk-
dans eller ett politiskt ungdoms-
förbund. Man känner en sam-
hörighet. Då är jag ganska trygg 
i att bara vara den jag är. 
 Det finns så mycket begrepp 
– ickebinär, gender fluid. Det 
händer att jag attraheras av tjejer, 
även om jag är väldigt försiktig när 

det gäller nära relationer. Men jag 
har också attraherats av killar. 
 Jag har periodvis gillat att klä 
mig i väst och slips. Jag har inte 
tänkt på att det är manligt, jag bara 
tyckte det var snyggt. Men jag har 
också haft tjejkläder. Jag har växlat 
utifrån perioder i livet. Sen kom 
ordet hen och då jag kände jag 
“wow, äntligen kan vi få vara män-
niskor utan att kategoriseras!”.
 Du är född 1957. Att iden
tifiera sig som ickebinär är 
ovanligare i din generation 
och uppåt i åldrarna, än bland 
yngre. Hur upplever du det?
 Jag vet inte om jag vill kalla 
mig för ickebinär, men för mig 
är det viktigt med ett ickebinärt 
bemötande, utan förutfatta-
de meningar. Det är så jag vill 
bemöta andra och bli bemött. 
Sen är jag en individ och jag kan 
attraheras av andra individer.
 Jag är feminist men jag är nog 
framförallt normkritisk. För även 
inom en grupp kvinnor eller 
män så är det individer som är så 
olika. Om jag ska beteckna mig 
som nåt är det väl queer, för det 
innefattar det mesta, också det 
normkritiska. ■ 

Lena Samuelsson ser sig själv  
som individ först och främst. 
TEXT VANJA BRAATHEN · FOTO PRIVAT

“Jag vet inte om 
jag vill kalla mig för 

ickebinär, men för mig 
är det viktigt med ett 

ickebinärt bemötande, 
utan förutfattade 

meningar. Det är så 
jag vill bemöta andra 

och bli bemött.”
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Beskriv din roll lite kort?
 Jag är RFSL:s expert i trans-
frågor. Jag arbetar främst med 
påverkansarbete för att förbättra 
för transpersoner när det kommer 
till rättigheter och goda levnads-
villkor. Jag är också ett stöd kring 
transfrågor internt på RFSL. 
 Vilka är de viktigaste 
politiska frågorna som RFSL 
driver gentemot riksdag och 
regering inom transområdet?
 De två stora frågor som vi 
driver just nu är behovet av 
en ny könstillhörighetslag och 
förbud mot omvändelseförsök. 
När det gäller den nya könstill-
hörighetslagen finns det ett för-
slag som är i princip färdigställt, 
men ingenting har ännu lagts 
fram till riksdagen. 
 Det är väldigt osäkert vad 
den nya regeringen kommer att 
göra med lagförslaget. Om det 
skulle gå igenom så som det ser 
ut idag skulle det innebära att 
man inte längre behöver göra 
en omfattande könsidentitets-
utredning för att kunna få nytt 
juridiskt kön. Det skulle räcka 
med en mindre bedömning från 

till exempel en psykiatriker. Det 
skulle också sänka åldersgränsen 
för nytt juridiskt kön från 18 till 
16 år. Förslaget förenklar också 
tillgången till underlivskirurgi. 
Detta skulle vara ett beslut mel-
lan läkare och patient och inte 
längre gå genom rättsliga rådet. 
 Det är stora förbättringar, 
men RFSL hade gärna sett att 
man hade gått ännu längre och 
infört självbestämmande gäl-
lande juridiskt kön och ålders-
gräns på 12 år tillsammans med 
vårdnadshavare. Det hade inne-
burit att man fått bestämma själv 
vilket juridiskt kön man ville ha, 
utan utredning och bedömning. 
Så är det redan i ganska många 
länder i Europa, till exempel i 
Norge sen ett antal år tillbaka. 
 Omvändelseförsök är när 
någon försöker ändra på en per-
sons könsidentitet eller sexuella 
läggning. Grunden är att man 
inte accepterar att personen är 
hbtqi-person och genom tvång 
eller stor press försöker ändra 
på detta, vilket förstås inte går. 
Vi vill se ett förbud mot omvän-
delseförsök, det ska inte få göras 

i Sverige. Det kränker en persons 
rätt till självbestämmande. 
 Hur ser du på det politiska 
läget efter valet, vad kan vi 
vänta oss kring transfrågorna 
de kommande fyra åren?
 Just nu är det jättesvårt att 
säga. Med den nya regeringen 
och samarbetspartiet Sverige-
demokraterna kommer vi att 
ha ett svårare utgångsläge för 
att förbättra för transpersoners 
rättigheter och levnadsvillkor. 
Sverige demokraterna kommer 
att ha mycket inflytande de 
kommande fyra åren och de har 
aldrig lagt fram eller röstat för 
något förslag som skulle förbät-
tra för transpersoner eller hbtqi-
personer överhuvudtaget. ■

Efter valet har det politiska landskapet målats om. 
Seniorbladet har intervjuat Mire Åsell, sak kunnig  
i transfrågor på RFSL:s förbundskansli, om vad  
som är att vänta. 
TEXT VANJA BRAATHEN · FOTO RFSL

“VI KOMMER HA ETT  

SVÅRARE UTGÅNGSLÄGE” 

Mire Åsell

– Intervju med Mire Åsell  
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Lokala Seniorgrupper

BORÅS
RFSL Sjuhärad
Telefon 033-10 69 70
E-post info@sjuharad.rfsl.se

GÄVLE
RFSL Gävleborg
Telefon 070-365 40 90
E-post gavleborg@rfsl.se

GÖTEBORG
RFSL Göteborg
Telefon 031-788 25 10
E-post seniorerna@goteborg.rfsl.se
Hemsida www.goteborg.rfsl.se

MALMÖ
RFSL Malmö
Telefon 076-021 49 90
E-post senior@malmo.rfsl.se
Hemsida www.malmo.rfsl.se/senior 

STOCKHOLM
RFSL Stockholm
Telefon 08-501 629 50
E-post info@stockholm.rfsl.se
E-post Gayseniorerna  
gaysenior@stockholm.rfsl.se
Hemsida Gayseniorerna  
www.rfslstockholm.se/gayseniorerna
Hemsida Golden Ladies 
www.rfslstockholm.se/golden-ladies

VÄSTERÅS
RFSL Västmanland
Telefon 0708-84 35 46
E-post vastmanland@rfsl.se

ÖREBRO
RFSL Örebro
Telefon 019-14 42 32 
E-post orebro@rfsl.se

Som senior kan du gå med i någon av våra lokala 
seniorgrupper. Eller varför inte gå ihop några
stycken och starta en egen grupp om det inte
finns någon i närheten? Här nedan finns en
lista med kontaktuppgifter till de lokala senior-
grupper som finns. Du kan alltid kontakta din 
RFSL-avdelning för att få veta mer om hur du 
kan bli aktiv medlem. 
 RFSL Senior har också rikstäckande träffar, 
både fysiska och digitala. Informationen 
uppdateras regelbundet på rfsl.se/senior.
 Som alltid är du hjärtligt välkommen att 
höra av dig till RFSL Senior för kontakt eller 
mer information, e-post senior@rfsl.se eller telefon 0722-05 83 19.

ENGAGERA DIG!  
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TEXT VANJA BRAATHEN · FOTO RFSL

Pell Uno Larsson har varit talesperson i  
seniorfrågor i RFSL:s förbundsstyrelse sedan 
2018. Han har bestämt sig för att inte kan-
didera till nästa mandatperiod och vill gärna 
se att någon annan tar över stafettpinnen 
och driver hans hjärtefrågor vidare. 

– Hbtqi-seniorerna behöver en ny kandidat 
som kan representera våra frågor i förbunds-
styrelsen. Jag kommer att avgå vid nästa 
kongress, man ska inte sitta och ta upp en 
plats i all evighet, nya kvastar sopar bäst. Det 
är viktigt att vi får en ledamot i för bunds-
styrelsen som är intresserad av att driva 
seniorfrågorna så vi får behålla våra seniorer 
i RFSL! Det är det som är målet, vi behöver 
seniorernas kunskaper i vårt förbund. Vi be-

höver också bli fler 
äldre som engag-
erar oss i avdelnin-
garna och som åker 
som ombud på RFSL:s kongress. Vi kan vara 
med och påverka!, säger Pell Uno Larsson. ■

Pell Uno Larsson avslutar fyra års arbete  
med seniorfrågor i RFSL:s förbundsstyrelse

Seniorbladet tackar!

Nominera till förbundsstyrelsen
Alla medlemmar i RFSL har möjlighet 
att nominera personer till RFSL:s för-
bundsstyrelse. Du kan kontakta valbered-
ningen på valberedning2023@rfsl.se.
 På www.rfsl.se kan du hitta kontakt-
uppgifter till alla RFSL:s avdelningar. 
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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.

SUDOKU
Klurigheter
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Regnbågslinjen riktar sig till dig som definierar dig inom 
HBTQI-spektrumet, och till anhöriga, närstående och 
allierade till HBTQI-personer.

Volontärerna som svarar är HBTQI-personer som är 
utvalda och utbildade för att möta dig där du befinner dig.

Vi står för allas rätt att vara den man är, älska de man 
älskar och längta efter det man längtar efter. Vi arbetar 
självklart mot kränkningar, diskriminering och utsatthet 
oavsett t ex tro, etnicitet eller sexuell läggning. 

Vill du prata med någon?
Ring Regnbågslinjen  
0770-55 00 10 
Aktuella öppettider hittar du på  
kyrkanssos.se.

Vill du skriva väljer du  
Regnbågslinjen Brev på kyrkanssos.se
När du registrerat dig som användare på 
Regnbågslinjen Brev får du en egen brevlåda.  
Där skriver och lägger du ditt brev. 
Aktuella svarstider hittar du på kyrkanssos.se

Tisdagar & torsdagar kl 18-21
Skriv till oss när du vill på  
kyrkanssos.se

0770-55 00 10

Regnbågslinjen finns här för dig när du behöver 
dela din livssituation med någon. Det som känns 
svårt, det som tynger dig eller som du av annan 
anledning har behov av att prata om. 


