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En pappa som heter Re-
becca, som är tillsam-
mans med en kvinna vid 
namn Helene – Rebecca 
Stork och Helene Svan-
berg har en väldigt spe-
ciell livshistoria.

– Kortfattat kan man 
säga att min sambo byt-
te kön – och jag blev les-
bisk, säger Helene Svan-
berg.

I går inleddes hbt-veckan 
Regnbågsveckan och ett 
40-tal hade samlats för att 
lyssna till Rebecca Stork 
och Helene Svanbergs livs-
historia.

– Omkring 100 Svenska 
barn föds årligen med ode-
finierbart kön. Det inte är 
klart om barnet är en pojke 
eller en flicka, XY eller XX. 
Jag blev XXY men växte 
upp som pojke. Dessvärre, 
säger Rebecca Stork.

Rebecca berättar vidare 
att hon aldrig ”hittade sitt 
kön” och därför i excess 
började bejaka bilden av en 
man.

– Jag blev alltid vald sist 

i fotboll. Men kampsport 
var jag däremot bra på. Jag 
har två SM-titlar i ju-jutsu. 
Under hela min uppväxt 
gjorde jag allt för att fram-
stå som en ”manlig man”. 
Det gjorde jag för att ingen 
skulle misstänka mig, för 
det jag då trodde var kon-
stiga idéer i mitt huvud, sä-
ger Rebecca Stork.

Förutom Ju-Jutsun inne-

bar mansbilden: Utbildning 
till byggnadsingenjör, fram-
gångsrik entreprenör med 
flera vd-poster och office-
rare vid kustjägarskolan.

– Om dagarna utbildade jag 
poliser i självförsvar, sen 
när jag var själv på mitt ho-
tellrum målade jag naglar-
na. Ni förstår hur det på-
verkade min självbild, hur 

förvirrad jag kände mig, sä-
ger Rebecca Stork och fort-
sätter:

– Men att bygga upp mitt 
skal av manlighet slutade 
inte där. Jag såg även till 
att hitta en kvinna i mitt 
liv. Dagen då jag gifte mig 
var den sorgligaste i mitt 
liv. Det innebar på ett sätt 
att jag hade accepterat mitt 
livsöde.

Relationen renderade i 
två barn, en flicka sim i dag 
är 17 år och en pojke på 12 
år. Dock slutade relationen 
i en skilsmässa. Efter skils-
mässan träffade Rebecca 
Stork – Helene Svanberg.

– Även jag har levt i hete-
rorelationer, två stycken 
om tio år vardera. Även jag 
har två barn. En som är 18 
år och en som är 20 år, sä-
ger Helene Svanberg och 
fortsätter:

– Jag kände mig ald-
rig nöjd i mina heterorela-
tioner. Jag längtade bort. 
Plötsligt så träffade jag Re-
becca och det var som ett 
slag.

När de bägge möttes 
hade inte Rebecca Stork 

genomgått könsbyte, men 
klädde sig i kvinnokläder – 
enkelt uttryckt, en form av 
transvestism. Men Rebec-
ca var inte nöjd och efter en 
process blev en operation 
oundviklig.

– Nu har jag varit kvinna i 
nästan två år. Det är skill-
nad. Tro mig. Jag skulle ald-
rig ha klarat av det här utan 
Helenes kärlek till en män-
niska, mig. Hon blev lesbisk 
och jag blev kvinna.

– Fördomar har alla. Man 
behöver inte förstå – bara 
respektera och acceptera, 
säger Rebecca Stork.

Som arrangör för föreläs-
ningen stod Svenska kyr-
kan Örnsköldsvik, Sensus 
och Världsklass 2015.

”Om dagarna utbildade jag poliser i självförsvar, sen när jag var själv på mitt hotellrum målade jag naglarna”, säger Rebecca Stork. Bredvid står hennes partner 
Helene Svanberg.

Pappa heter Rebecca
Regnbågsveckan inleddes med en speciell livshistoria■
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Helene Svanberg och Rebecca Stork.

Har du längtat 
efter snön?

Gå in på allehanda.se och rösta på en ny webbfråga.■
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Pojke kollapsade efter dataspel
En 15-årig pojke i Halland kollapsade och fick föras till sjukhus 

efter mer än ett dygns oavbrutet dataspelande. Han föll ihop 
i kramper och måste behandlas med vätske- och näringsdropp.
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Hedell vill ha 
engagemang
ÖRNSKÖLDSVIK
Örnsköldsviks idrotts-
klubbar måste börja 
diskutera hbt-frågor 
– annars blir det inga 
bidrag.

Det anser i varje fall 
Mats Hedell (v), som 
motionerat om saken 
till kommunfullmäk-
tige. Ärendet ligger för 
närvarande hos kom-
munstyrelsen för be-
redning.

– Jag tycker det är dags 
att kommunen sätter 
ned foten och agerar 
mot en del väldigt nega-
tiva attityder som flore-
rar i idrottsvärlden. Ef-
tersom jag själv har barn 
som sysslar med idrott 
har jag hört en del ned-
sättande kommentarer 
som sagts av ungdomar 
till andra ungdomar, sä-
ger Hedell.

Det han syftar till är 
företrädelsevis unga kil-
lars grova språkbruk.

– Det finns en jargong 
som är väldigt svår att 
påverka. Kommunens 
idrottsklubbar måste 
visa ökad förståelse för 
annorlunda läggning-
ar. Som det ser ut i dag 
kan jag tänka mig att 
unga talanger som ex-
empelvis kommer på 
att de gillar någon av 
samma kön lägger ned 
sin idrottskarriär efter-
som de inte kan hante-
ra grupptrycket, säger 
Mats Hedell.

Vänsterpartisten vill 
i sin motion att kom-
munen idrottsklubbar 
inte ska få några bidrag 
ifall de inte kan visa att 
de lyfter hbt-frågor i sin 
klubbverksamhet.

– Därtill ska hbt-enga-
gemanget följas upp 
kon tinuerligt så att vi 
ser att klubbarna tar sitt 
ansvar. De negativa at-
tityderna måste bort. 
Klubbarna måste bör-
ja diskutera de här frå-
gorna på allvar och bör-
ja i tidig ålder. Målsätt-
ningen med min mo-
tion är ett öppnare och 
mer tolerant idrottsliv i 
Örnsköldsvik. Eftersom 
ungdomsidrotten är så 
stor gäller det att visa 
att vi arbetar med vär-
deringsfrågor på ett tro-
värdigt sätt. Och detta 
tror jag bara sker ifall vi 
kopplar värderingarna 
till bidragen, säger Mats 
Hedell.
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