
Ända sedan Per var barn har han känt en 
dragning till kvinnokläder. Som liten kunde 
han låna klänningar, kjolar och högklacka-
de skor från sin mammas garderob och klä 
sig i dem. Men det var först när han var 41 år 
som Per kom ut som transvestit. 

– Det är så skamfyllt och sådant tabu. Det 
var först då jag också blev Pernille.

Per berättar att han träffade en gammal man 
på 80 år. Mannens fru hade precis dött och 
det var först nu han vågade visa att han var 
transvestit. Men 
han led av cancer 
och hade bara tre 
månader kvar att 
leva.

– Jag blev väldigt 
berörd av hans his-
toria och kände att 
jag inte ville leva 
mitt liv så som han 
hade gjort.

Pers val ledde till 
skilsmässa.

– Mitt ex tyckte att 
jag förändrades när 
jag klädde om till Per-
nille. Hon ville ha en 
riktig man, säger Per.

För Johanna är det 
däremot inga problem 
att Per ibland klär om 
och blir Pernille.

– Som Pernille blir Per 
kaxigare på ett bra sätt. 
Han är ingen grå liten 
mus, säger Johanna och 
tittar skrattande mot Per.

För Johanna har led- 
orden alltid varit att man 
får vara som man är. Bara man är en god män-
niska.

– Och Per är den snällaste och mest  
omtänksamma person man kan tänka sig, 
samtidigt som han är sprallig och busig. Han 
har också ett stort mod som vågar stå för den 
han är. 
Aldrig kunde Johanna tro att hon skulle 
falla för en transvestit. Men på Pridefestiva-
len i Stockholm lärde hon och en kompis 
känna två trevliga transor.

– De hade ett så öppet sinne och jag tänk-
te, gud, vilka roliga människor.

Transvestiterna bjöd in dem till en trans-
vestitfest i Båstad och Johanna och kompi-
sen åkte dit.

– Det konstiga är att några veckor innan 
Pridefestivalen hade jag drömt om att jag 
skulle bli kär i en transvestit. Jag tyckte det 

var en helt galen dröm 
och höll på att skratta 
ihjäl mig, berättar Jo-
hanna.

På festen fick Johan-
na syn på en lång man, 
klädd i grön klänning 
och hög hatt. Och de 
började prata.

– Jag kände att det  
 här är mannen i mitt  
 liv. Jag visste inget  
  om honom. Men jag 

såg igenom klänningen och alla skikten och 
fick kontakt med Per. Det var ett möte från 
insidan och ut, i stället för som det brukar 
vara, från utsidan och in.

Många fördomar
Känslorna var ömsesidiga. Per föll också för 

Johanna. Men han var mer osäker, eftersom 
han trodde att Johanna var tillsammans med 
sin kompis. Senare mejlade Johanna till Per. 
Och efter att Johanna hade besökt Per i Dan-
mark, blev de ett par.

– Johannas väsen är så mjukt. Jag kände 
direkt att hon är en väldigt fin kvinna, säger 
Per.

Att Per och Johanna fick ett barn tillsam-
mans ser de som en kärleksgåva.

– Jag trodde jag var för gammal för att få 
barn, säger Johanna.

Hon berättar att Birk blev till i samband 
med att Per var i Linköping för att gå på en 
anställningsintervju.

– Jag tänkte, hur ska jag få hit denna under-
bara man? När jag såg en annons om att de 
sökte servicetekniker, skickade jag annon-
sen till Per.

Och Per kom upp till Johanna.
– Vårt möte kändes så rätt. 

Så vi tänkte att vi provar 
och ser om jag blir gra-
vid, berättar Johanna, 
som då var 45 år. 
När jag senare be-
rättade för mina 
arbetskamrater att 
jag väntade barn, 
undrade de hur det 
hade gått till? Per 
var ju transvestit...

Det finns mycket 
fördomar och myter 
om transvestiter som Per 
och Johanna vill slå hål på. 
Att vara transvestit har exempel-
vis inget med sexuell läggning att göra.

– Både jag och Johanna är heterosexuella. 
Jag vill inte göra någon könskorrigering, men 
ibland vill jag klä om mig till kvinna, säger 
Per.

Han beskriver det som ett djupt liggande 

SÅ MÖTTES VI

Johanna Rydell och Per Hämäläinen öpp-
nar dörren till sin lägenhet i Linköping. 
Lille Birk har precis kommit hem från 

förskolan.
Johanna, 50, jobbar som trädgårdsarbeta-

re och är väldigt intresserad av natur och väx-
ter. Per, 53, som arbetar som tekniker, har  
sovit efter att ha jobbat natt. Men han har 
också hunnit förvandla sig till Pernille. 

Medan Pernille, klädd i en snäv kort kjol, 
åtsittande jumper och högklackade skor, fix-
ar fram kaffe, kommer Johannas båda söner 
Ruben, 26, och Olle, 22, in i köket.

– Det är jobbigt att Per är längre än mig när 
han har på sig sina högklackade skor. Men 
annars är det bara roligt med en transvestit 
som extrapappa, säger Olle. 

Ruben och Olle berättar att det inte precis 
kom som någon chock när de fick reda på att 
deras mamma blivit kär i en transvestit.

– Mamma ser alltid glädjen i livet. Under 
hela vår uppväxt har hon lärt oss att man ska 
vara öppen och vidsynt, säger Olle.

Sminkar sig aldrig
Ruben menar att det viktiga inte är vilka 

kläder som Per har på sig. 
– Det viktiga för mig är Pers och mina dis-

kussioner om politik, filosofi, film och livs-
åskådning. 

Till det yttre är Per och Johanna rätt så oli-
ka. Per gillar att måla naglarna, sminka sig 
och gå omkring i högklackat. Medan Johan-
na varken gillar högklackade skor, att måla 
naglarna eller att sminka sig.

– Jag går helst barfota. Och jag sminkar 
mig aldrig, säger Johanna och skrattar. 

Per och Johanna träffades 2010. Då var de 
båda skilda och hade levt ensamma sedan sju 
år tillbaka.

– Min förra fru kunde inte acceptera att jag 
var transvestit. Det var också svårt för min 
dotter som då var i 12–13-årsåldern att se sin 
pappa gå omkring i kvinnokläder. Hon skäm-
des så mycket, berättar Per.

Jag föll för  
en transvestit

Alla människor måste få vara som de är. Bara man är en god 
människa. Fr v Olle, Johanna, Per, Ruben och Birk längst fram.

Plötsligt stod han där på 
festen, mannen i Johannas 
liv. En transvestit, klädd i hög 
hatt och grön klänning. Och 
hon föll för honom – precis 
som hon gjort i drömmen  
ett par veckor tidigare...
TEXT: MARITA ANDERSSON   
FOTO: MARIA QVARZELL, PRIVATA

       Som Pernille 
blir Per kaxigare 

på ett bra sätt

                   Forts på nästa sida

          ♥ I Sverige  
     ligger medel-  
   åldern för dem   
 som gifter sig 
första gången  
på 33,2 år för 
kvinnor och  
 35,7 år för män.  
  Det är en  
    ökning med  
      drygt fem år  
         sedan 1990. 

– precis som i drömmen!
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Tiden går, men tre år blir det snart,  
säger Ture när han berättar om 2013 
och parets allra första möte.

Efter att ha varit änkeman under många 
år bestämde sig Ture för att lägga in en kon-
taktannons på Internet. Greta, som varit änka 
länge, såg inte annonsen själv men en vä-
ninna tipsade henne och såg till att Ture fick 
Gretas telefonnummer. Det första samtalet 
följdes av fler, och snart av en träff. 

Efter några månader tillsammans för- 
lovade de sig. Sedan tog det inte lång tid  
förrän paret överraskade sina nära och kära 
med bröllop. Den 25 juli 2014 blev Greta 
och Ture äkta makar, ett beslut som enligt 
Ture inte var svårt att fatta.

– Det var meningen att vi skulle träffas. 
Det har fungerat så jättebra. Jag önskar att 
alla äktenskap skulle vara så här.

– Det känns väldigt bra, tiden har gått fort, 
intygar Greta.

– Inga problem, inga hårda ord, bara myck-
et skratt, berättar Ture.

Tre barnbarnsbarnbarn
Greta har fem barn, åtta barnbarn, efter som-
maren femton barnbarnsbarn, och tre barn-
barnsbarnbarn. Alla är positiva till Ture, som 
i början hade lite svårt att lära sig namnen. 

Paret pratar glatt om tillställningar och 
kalas de varit på och ska till, och uppger även 
att de yngre generationerna kommer och 
hälsar på ibland.

– Det är alltid något som är på gång, så vi 

sitter ju inte stilla precis, säger Greta.
Makarna tycker också om att ta det lugnt 

med varandra. Kort efter bröllopet gjorde 
Greta sig av med lägenheten hon haft i 25 
år och flyttade in i Tures villa. Nu bor de till-
sammans i Gullbranna utanför Halmstad. 
De tycker om att lyssna på fåglar och berät-
tar att de har nära till skog, promenadstråk 
och havet. 

Omtänksamma
På frågan om de har något råd till andra kär-
lekspar – oavsett ålder – säger Ture:

– Man ska undvika hårda ord och vara om-
tänksam och förlåtande.

Detta verkar de två onekligen ha lyckats 
med. Ture tycker att en av de bästa sakerna 
med Greta är hennes skratt och hon har lika 
mycket gott att säga om honom.

– Han är så go och snäll, väldigt omtänk-
sam. Det är positivt allting!  ■

Några klick på en dejting-
sida på nätet ledde till 
ett klick ute i verkligheten. 
Ture och Greta träffades 
för första gången när båda 
passerat 80-årsstrecket 
och i dag är de lyckligt gifta.
TEXT: SARA KRING   
FOTO: ROGER LARSSON/HALLANDSPOSTEN

Greta 
Lundgren 
Josefsson, 91, 
och Ture 
Josefsson, 84, 
överraskade 
släkt och 
vänner med  
ett träd-
gårdsbröllop 
för två år 
sedan. 

          Jag önskar 
att alla äktenskap  
skulle vara så här

Greta och      ure  firar  
     snart 2 år som gifta

Forts från föreg sida
behov. Lika djupt som vårt behov av 
vatten. Men att som man gå på stan, 
uppklädd till kvinna är inte lätt. 

– Jag har aldrig blivit slagen, men 
känt mig hotad. Då gäller det att vara 
kaxig och kunna ge svar på tal.

– Under det senaste 20–30 åren har 
det skett en enorm omsvängning i sy-
nen på homosexuella. Men för oss 
transpersoner har det bara börjat, me-
nar Per.

Smyger inte
År 2012 föddes Birk och ett år senare 
gifte de sig. Både Per och Johanna är 
intresserade av vikingatiden och med-
eltiden. Johanna har ägnat sig myck-
et åt olika medeltidsevent och Per 
smidde själv deras förlovningsringar.

– När vi gifte oss hade vi ett med-
eltida gästabud, berättar Johanna. 

I dag lever de som vilken småbarns-
familj som helst. På Birks dagis kän-
ner de till att Per är transvestit. Och Per 
berättade det för sina närmaste arbets-
kamrater en kväll när de jobbade natt. 

– De uttalade sig nedsättande om 
transsexuella. Då föll det sig natur-
ligt att berätta att jag var transvestit. 
Jag beskrev hur det var och de tyck-
te det var intressant. Sedan var det 
inget mer med det.

Enligt Per är det två procent av den 
manliga befolkningen som är trans-
personer.

– Du känner säker två personer, utan 
att veta om det. Eftersom de döljer 
det.

För Birk är det helt naturligt att pap-
pa ibland har kvinnokläder.

– Birk tycker också om nagellack, 
säger Per och skrattar.

Och transvestitfester går de fortfa-
rande på, hela familjen. ■

Inga hårda ord
– bara skratt!

♥ 129 personer som gifte  
sig var 80 år eller äldre och  
av dessa var det nio som gjorde  
det för första gången, (2014).

♥ 2014 firade ungefär 21 000 par  
sitt guldbröllop. Närmare  
7 000 par hade varit gifta  
i 60 år.
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