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För sextonede året i rad är det dags igen för Stockholm Pride Festival. En av 
nordens största festivaler som lockar mer än 50 000 deltagare i Paraden, 600 
000 åskådare och deltagare under festivalveckan. En festival som gör skilllnad 
för åtskilliga människor, inte bara i Sverige, utan långt utanför landets gränser. 
I år uppmärksammar vi Ryssland där man i våras klubbade igenom ett förbud 
att anordna Pridefestival i Moskva i 100 år framöver. 

Vårt tema för 2013 är Familjen och här i magasinet har vi träffat några familjer 
som berättar sin historia.

Temat We Are Family är: Omfamnade, bländande och vibrerande och vi har 
i vår huvudkampanj bjudit in flera viktiga personer från vårt community att 
delta. Vi är ytterst tacksamma för det och vi vet att det kommer att göra skillnad.

 Now it’s finally time for the Stockholm Pride Festival, we meet again for the six-
teenth time and paint Stockholm in rainbow colors.

 Your are all very welcome to join our family.

Jörgen Eriksson, Festivalchef

  

Stockholm Pride
We are Family

StoltA hUVUdSPoNSorer

StoltA SPoNSorer
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We’re   
going to  
dazzle the  
world”

”
Jörgen Eriksson, festivalchef och Peter Rimsby, ordförande



Stockholm 
Pride 
FeStiVAl

Peter rimSby är StyrelSeordFörANde för fören-

ingen Stockholm Pride. Han leder styrelsens arbete som 

handlar mer om hur festivalen ska se ut i framtiden. 

JöRGEN ERIKSSON äR åRETS FESTIvALCHEF som på 

uppdrag av styrelsen för Stockholm Pride förbereder och 

genomför festivalen 2013.

Vad har du för förväntningar på årets Pride?

Peter: Jag hoppas, och är övertygad om, att årets festival 

kommer bli ännu bättre än förra året. Jag är säker på att 

besökarna kommer uppskatta de förändringar vi genom-

för i år, inte minst den plats vi valt. 

Jörgen: Vi ska överaska besökare och deltagare med inne-

håll och genomförande. Jag förväntar mig också en invig-

ning som överträffar vad du hittills sett, missa inte det!

Vad har du för förhållande till temat, varför känns det 

aktuellt och viktigt?

Jörgen: Idag definieras familjen så olika beroende på 

vem du frågar. Det kan vara allt ifrån föräldrar med barn 

till att nämna dina vänner, dina arbetskamrater eller 

organisationen du tillhör som din familj.

Peter: Samhället har tagit sig friheten att bestämma 

hur vi ska bilda familj, men det stämmer inte riktigt med 

verkligheten. Vi vill lyfta fram upp att dagens familjer inte 

alltid ser ut som de gjorde för 20 år sedan.

Vad tror/hoppas du att Pride kan förändra, vad tycker du 

är Prides viktigaste uppgift?

Jörgen: Stockholm Pride ska vara en plattform för 

diskussion och debatt runt frågor som i grund och botten 

handlar om människors lika värde. Det är inte självklart 

för alla människor idag och detta måste lyftas.

Peter: Prides viktigaste uppgift är att vara en plattform 

för de som engagerar sig i mänskliga rättigheter i all-

mänhet, och rättigheter för HBTQ-personer i synnerhet. 

Genom att träffas, lyssna på föredrag och seminarier, se 

film och teater, delta paraden och festen visar vi att vi 

finns och att vi alltid kommer finnas. 

 Vad ser du mest fram emot med årets festival?

Jörgen: Att möta alla volontärer som genom hårt arbete 

och engagemang arbetar med festivalen. Att ta del av at- 

mosfären fylld av allvar, glädje, öppenhet och mycket mer. 

Peter: Jag ser också mest fram emot är att träffa alla 

härliga volontärer. Vi som arbetar med Stockholm Pride är 

som en enda stor familj, och det ska bli roligt att träffa min 

familj igen.
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Hur kan vi få fram att Pride är mer än en vecka om året?

Peter: Det är något vi diskuterar mycket om i styrelsen. 

Vi har just startat ett arbete för att utröna hur vi vill att 

festivalen ska se ut på några års sikt. Vad det utmynnar i 

får vi återkomma till.

Jörgen: Stockholm Pride är året runt, i sommar förlänger 

vi veckan rent fysiskt i form av vår Pop Up Pride. Där finns 

allt från butik till information och biljettköp.

 Vad hoppas du på för Prides framtid, i Sverige och utom-

lands?

Peter: Jag hoppas att Stockholm Pride ska få fortsätta 

vara en festival som besöks av många, och uppmärksam-

mas både i Sverige och utomlands. På det internationella 

planet hoppas jag att fler och fler länder kommer att 

kunna arrangera Pridefestivaler i framtiden. 

Jörgen: Att vi ska vara en förebild i Sverige och världen 

utifrån hur vi lyfter och synliggör de frågeställningar som 

finns runt oss. Vi siktar mot Euro Pride 2018 och World 

Pride 2024. ”Were are going to dazzle the world”

Jörgen Eriksson is the president of the festival this year 
and he hopes to bring the visitors surprises and new 
experiences. He’s looking forward to meet all the volon-
teers and to create the best possible festival to hopefully 
host Euro Pride 2018 or World Pride 2024. He’s mantra, 
We’re are going to dazzle the world”

 Peter Ramsby is the president of Stockholm Pride orga-
nization. He hopes to bring something new to the visitors 
of the fesival this year. He thinks the festival is a platt-
form for the gay community to meet and greet, listen to 
seminars, have debates, watch movies and theatre, to let 
the world know that we are here and we always will be. 
He sees everybody that’s involved in the festival and all 
the volonteers as a big family and he’s looking forward to 
seeing his family again!

>
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Brunbrända sjömän och burleska korsetter. 
Läderpiskor i dominatrixhänder, flådda krop-
par och tatuerad hud. Androgyna punkare. 
En leopardpäls som, när du kommer riktigt 
nära, visar sig vara tusen och åter tusen 
pärlor ditsydda för hand. Trompe l’oeil i 
verkligheten. Och så lite Bruce Willis, Milla Jo-
vovich och Pedro Almodóvar där emellan. Det 
är en värld som består av lika delar flärd och 
exklusivitet som skitig subkultur. 
Den är queer. Den är här. Och den är vår.

JeAN PAUl 
GAUltier

Designer av Stockholm Pride Dog Tag 2013



© Rainer Torrado



Tanel Bedrossiantz, in a dress from the Barbès 
collection, fall/winter 1984–1985 Private collection 
© Paolo Roversi



tt kliva in i Jean Paul Gaultiers 

värld kan ge en möjligheten att 

vara någon annan. Att vara någon 

mer. Det är en lek med identiteter, 

genustvistade kreationer, ljus och 

mörker och magiska haute couture-plagg. Ett skådespel. 

Den direkta närheten till kreationerna ger en känsla för 

hantverket. Det är unikt att kunna komma så nära design- 

och konstobjekt, som plaggen på samma gång är.

 Gaultier har sedan 1970-talet arbetat med socialt 

starka budskap om mångfald. Genom att streetcasta mod-

eller har han frångått den stereotypa bilden och den för 

samtiden rådande normen kring skönhet. Modellerna har 

varierande ålder, storlek, hudfärg och genusuttryck.

Kläderna de visar bär på flera lager av tolkningar, beroende 

på kropp och kontext. En korsett kan till exempel läsas 

helt olika beroende på om den bärs av Madonna eller 

Tanel Bedrossiantz, två av Gaultiers musor sedan många 

år tillbaka. 

  Föreställningar om maskulinitet och femininitet 

och deras dikotoma förhållningssätt till varandra har 

skiftat genom århundraden. Tittar vi på konsthistoriska 

porträtt får vi nycklar till en värld som berättar om hur 

maktens kläder, frisyrer och färger har ändrat karaktär 

genom tiderna. 1700-talets makt manifesterades genom 

färgglada kläder med spets och broderier, mycket smink, 

höga klackar och ännu högre frisyrer. Oavsett kön. Påkost-

ade plagg i klara färger var bevis på framgång och status. 

Detta skulle kunna avgöras redan på långt håll. Rosa var 

en av färgerna som skulle bäras. I dag finns det förmodligen 

ingen annan kulör som blottar så många känslor och 

åsikter kring markeringar av genus, sexuell läggning, 

klasstillhörighet och ålder som denna blandning mellan 

vitt och rött. Människor i dagens maktkorridorer är oftast 

klädda i svart, på sin höjd mörkblått. 

 Ett sätt att synliggöra dessa normer kan vara att 

använda sig av överdrivna stereotyper och problematisera 

dessa. Karaktäristiskt för en queer estetik är att den har 

ett dynamiskt förhållningssätt till den normativa bilden av 

manligt respektive kvinnligt. Användandet av exempelvis 

peruker, plagg och accessoarer vrids ett varv och genus-

kodningen blir synlig. Både Patsy Stone från Absolutely 

Fabulous och en druga i blond peruk kan göra oss med-

vetna om detta. Det är en sorts camp där de visuella 

motivens ursprungsintention ändras och bildar en ny, 

alternativ läsning. En gör om tolkningen till sin egen och 

vänder på perspektivet. Tar tillbaka och gör nytt. 

 Ibland har modeskapare medvetet valt att anam-

ma ett queert förhållningssätt till sina kreationer, men vi 

kan också själva välja att tolka bilder, kläder och attityder 

på nya sätt. Det handlar om att ifrågasätta tolkningsrätten 

och störa den homogena och normativa bilden av vad vi 

ser. Exempel i utställningen som kan läsas queert är bland 

annat en korsett och en strut-bh som Gaultier formgav åt 

Madonna inför hennes Blond Ambition World Tour 1990. 

 Madonna bär en laxrosa satinkorsett, vintage från 

1930-talet, med tillhörande strutformad bh. Korsetten i sig 

är ett omtalat plagg som har deformerat kvinnokroppar 

genom historien. Den har varit orsak till många kvinnors 

för tidiga död och missfall under graviditeter. Men den har 

också förstärkt kroppens naturliga former och tillverkats i 
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Beth Ditto, lead singer of the band Gossip
© Patrice Stable / Jean Paul Gaultier

Boy Toy collection. Spring/summer 1984
© Patrice Stable/Jean Paul Gaultier

Tanel Bedrossiantz
© Patrice Stable / Jean Paul Gaultier

Perou Dita Von Teese Flaunt 
© Perou



både valben, stål och senare även i syntetiska material. 

Från början formgavs korsetten för män, redan på 

1100-talet var det ett plagg som skulle korrigera kroppen 

och ge klädesplaggen utanpå en speciell form. Gaultier 

designar korsetter för alla kön. I Madonnas scenkläder 

har korsetten placerats utanpå en klassisk mörk kostym. 

Strumpebanden hänger lösa över byxorna och den spetsiga

 bh:n skär igenom kavajens framsida. Endast korsettens 

underdel anas först under kavajen och kan liknas vid 

en suspensoar som hon också vid flera tillfällen tar ett 

medvetet grepp om. Korsetten dominerar kostymen och 

brösten penetrerar fronten samtidigt som hon sjunger 

”second best is never enough”. Det alternativa sättet att 

använda ett plagg som stått för förtryck av kvinnokroppen 

i kombination med Madonnas självsäkra utstrålning gör 

att en ny läsning av korsetten är möjlig. Blicken ägs av 

Madonna. 

 Ett starkt signum för Gaultier är den randiga 

sjömanströjan, ett plagg som dyker upp i olika tappningar 

och på olika kroppar i nästan alla hans kollektioner. Sjö-

manströjan har ofta starkt förknippats med en stereotyp 

bild av en ung vältränad man. Både plagget i sig och den 

stereotypa bilden av bäraren omtolkades av Gaultier för

att undersöka hur erotiska kläder för män kunde se ut. 

Han berättar själv att sjömanströjan med den öppna 

ryggen kom till av en ren slump i ateljén. En bit tyg 

behövdes och ryggstycket klipptes bort. Den bara ryggen 

användes sedan som ett särdrag i kollektionen Boy Toy 

1984. Gaultier har spunnit vidare på bilden av den sexu-

aliserade sjömannen. Han återkommer ofta och syns 

även i reklamkampanjer för formgivarens accessoarer. 

Gaultiers sjöman är ett objekt, sexualiserad och dekadent, 

muskulös och icke heteronormativ i sin blick, pose och at-

tityd. Det är en lek med bilden av manlighet och en utman-

ing av den rådande normen. Liknande bilder lanserades 

också på flera håll under 1980-talet som en motvikt till 

den förhärskande mediebilden av homosexuella män – en 

sjuk, mager kropp döende i AIDS. Den icke heteronorma-

tiva mannen kunde också vara stark och levande. 

 Modevärlden är full av motsägelser. Kläder 

används i allra högsta grad för att skapa och upprätthålla 

könsstrukturer i samhället – men på samma gång kan de 

också verka omvänt och vara könsöverskridande, experi-

mentella och queer. Vårt sätt att klä oss har en stark 

politisk inneboende potential. Att klä sig är en identitets-

akt, en sorts drag varje dag. Ett klädesplagg får en ny 

innebörd beroende på vilken kropp som bär upp det och 

i vilken kontext denna kropp rör sig. Populärkulturen har 

många gånger banat väg för nya ideal och inte sällan med 

en inbakad politisk aktivism där kläder är en stor del i hur 

budskapet förs fram. Mode kan kommunicera vem du är 

och vem du vill utge dig för att vara, men det behöver inte 

betyda att det är vad du bär, utan hur du bär det. 

Text: Lotta Granqvist

Producent, Arkitektur- och designcentrum 
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Enda sättet att komma över denna unika Dog Tag av Jean Paul Gaultier,  är genom att 
köpa ett Festivalpass.
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Stockholm Pride är mycket stolta att presentera det 

största namnet någonsin i festivalens historia bakom 

årets Dog tag, den världsberömda franska designern 

Jean Paul Gaultier. 

Detta sker i samarbete med Arkitektur- och designcen-

trum som i sommar visar utställningen The Fashion World 

of Jean Paul Gaultier – From the Sidewalk to the Catwalk.

 – Att vi har ett så starkt internationellt namn till 

årets Dog tag borgar för ett Stockholm Pride i världsklass, 

säger Jörgen Eriksson. Det ligger en kaxighet i att Stock-

holm Pride gör detta med monsieur Gaultier, enda sättet 

att komma över den unika accessoaren är genom att köpa 

ett festivalpass som finns i ett begränsat antal.

 – Eftersom Jean Paul Gaultier är Sverigeaktuell 

med sin utställning fann vi ett starkt samarbete som vi 

är mycket glada och stolta över. Med årets Dogtag vill vi 

uppmärksamma hur mode kan verka subversivt och vara 

en del i mångfalds- och genusdebatten, säger Jörgen 

Eriksson, festivalchef Stockholm Pride.

 Modevärldens egna enfant terrible, Jean Paul 

Gaultier, har sedan 1980-talet utmanat det rådande 

mode-systemets normer och smak och ifrågasatt den 

konventionella bilden av skönhet. ”Förutom den medeltida 

blygd- kapseln och behån har kläder aldrig haft ett kön” är 

ett bevingat Jean Paul Gaultier-citat. 

 Årets Dog tag är designad av Jean Paul Gaultier 

och framtagen av industridesigner Christian Runius. 

Christian har tidigare vunnit utmärkelser för sin förmåga 

att designa för smart produktion och är nu aktuell med 

att ha realiserat den franske modeikonens design av årets 

Pride-smycke. 

 

Med årets Dogtag får du 20 % rabatt på utställningens 

entréavgift.

Stockholm Pride is proud to present the biggest 
name ever in the history of the festival behind this 
year’s Dog tag, the famous French designer Jean 
Paul Gaultier. 

This is a collaboration with the Atricheture and design 
This is a collaboration with the Atricheture and design 
center in Stockholm and the exhibition The Fashion World 
of Jean Paul Gaultier – From the Sidewalk to the Catwalk.

Jean Paul Gaultier has always been well known for his 
questioning of the conventional way of wearing and desig-
ning clothes. The exhibition gives the audience a view of 
his vision of a world where everyone is free to express who 
they are. 

The only way to get over this unique Dog tag is by purcha-
sing a festival pass available in a limited number. We 
want to put an emphasis on how fashion can be a state-
ment in the debate of gender and diversity, says Jörgen 
Eriksson, the chief of the Stockholm Pride 2013.

 With this year’s Dogtag get 20% discount on exhibition 
entrance fee at The Swedish Centre for Architecture and 
Design.

doG tAG 2013
Stockholm Pride
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 Årets Prideartist 

JANet leoN
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ÄVen om Den Stora Publiken i SVeriGe just fått upp 

ögonen för den fagra Janet Leon är hon långt ifrån nybör-

jare i branschen. Som 12-åring var hon med i den svenska 

gruppen Play och turnerade i USA för första gången. Att 

stå på Pride-scenen är inte heller första gången men dock 

en efterlängtad comeback. ”Jag älskar Pride, det känns 

som en vecka när vad som helst kan hända och alla får 

vara sig själva”. 

 Superdanshiten new Colours är med på Janets 

kommande album som ges ut efter sommaren, hela skivan 

är ett samarbete mellan henne själv och hitmakaren 

Jörgen elofsson och andra låtskrivare. 

 ”Vi är så himla tajta i gänget, vi pratar om allt, 

det är därifrån inspirationen till låtarna växer fram” säger 

Janet. Så även i fallet med New Colours. ”Vi satt en dag 

och pratade om att man inte kan komma på en ny färg, det 

går ju inte, men att det hade varit häftigt, att få fram något 

helt nytt och från det samtalet föddes låten”. 

 Jörgen Elofsson är också nöjd med samarbetet 

och säger “New Colours är en modern poplåt som rymmer 

mycket glädje och känslor. Det är fantastiskt kul att jobba 

med Janet och hedrande att Stockholm Pride väljer att ha 

denna talangfulla artist till att göra den officiella låten för 

festivalen i år”.

 Resten av skivan beskriver Janet har blandade 

influenser men att allt landar i traditionell pop. Bland 

hennes egna idoler nämner hon divor som Mariah Carey 

och Beyonce men också Eminem som en stor inspirations-

källa, ”för att han är så cool bara”. 

 Men från början var det ändå pop, jag frågar 

Janet om hon alltid vetat att det var scenen som var 

hennes. 
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”Det började på dagis, jag var nog fem år när jag och några 

kompisar gjorde en dans och sjöng till No Doubt’s Don’t 

speak, där bestämde jag mig, sångerska skulle jag bli”.  

 Och nu står hon här, och sjunger Stockholm 

Prides officiella låt för 2013. Med sig på festivalen har hon 

sina dansare, koreograferade av Sasha Jean Baptiste och 

ingen i publiken kommer att bli besviken, det blir show! 

The official Pride Singer

Janet Leon knew that she wanted to be a singer when she 
was five years old. This year she’s the official Pride singer 
with the theme of the year, ”New Colours”, written by 
her and the great composer Jörgen Elofsson. She started 
touring in the US at the age of 12 with the swedish group 
Play. She’s been on the stage of Pride before but is very 
happy to be back. ”I love Pride, it’s like a week when eve-
rything can happen and everyone are free to be themsel-
ves”. Her full length album is released in the fall and she 
describes it as traditional pop with different influences.

Kan du ha 
solglasögon
på stranden?

Efter sin ögonoperation kan Christer Lindarw 
njuta av solglasögon på stranden.

Du kan också uppleva friheten utan glasögon 
och linser. Vi behandlar dagligen alla typer av 
synfel.

Vi är Nordens ledande kedja inom 
ögonoperationer. Kontakta oss så berättar vi 
mer.

020-61 62 00  •  www.memira.se
Vi finns nära dig med 29 kliniker över hela Sverige.

på köpet



JörGeN eloFSSoN
StoCkHolm PriDe kan Stolt presentera årets of-

ficiella Pridelåt ”New Colours”, skriven av den GRAMMY-

nominerade demonproducenten Jörgen Elofsson, Jesper 

Jakobson, Lisa Desmond tillsammans med årets Pride-

artist – Janet Leon.

 ”New Colours” är en modern poplåt som 

rymmer mycket glädje och känslor. Det är fantastiskt kul 

att jobba med Janet Leon och hedrande att Stockholm 

Pride väljer att ha denna talangfulla artist till att göra den 

officiella låten för festivalen i år” säger Jörgen Elofsson.

 Pride står för något fantastiskt och jag känner 

mig ärad att få vara en del av det med något som jag kan 

bidra med, säger Janet Leon som senast uppträdde på 

Stockholm Pride 2009. Jag längtar redan tills det är dags.

 Jörgen Elofsson är en av Sveriges mest 

meriterade låtskrivare utomlands. Han ligger bakom flera 

internationella listhits med bl.a. Britney Spears, Westlife, 

Celine Dion, Jennifer Lopez och nu senast Kelly Clarksons 

”Stronger” som han GRAMMY-nominerades för. Jörgen 

Elofsson ligger också bakom Agnetha Fältskogs kommande 

album ”A”. 

”New Colours” är skriven av Janet Leon, Jesper  

Jakobson, Lisa Desmond och Jörgen Elofsson. Låten är 

producerad av Jesper Jakobson och Christoffer Wikberg 

(Alina Devecerskis “Flytta på dej!”) och är mixad i USA av 

Jess Sutcliffe som också mixat skivor med The Rolling 

Stones, Prince, Aretha Franklin, Diana Ross och Agnetha 

Fältskog.

Det är 
en ära””
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Vad har du för förhållande till Pride?

Pride är en underbar manifestation! Vilda färger och for-

mer, precis vad världen behöver och precis som jag lever.

Vad känner du inför temat för året, familjen, beskriv din 

egen familj.

Överhetens maktfundament vilar på den lydiga familjens 

skuldror. Jag är förstås tveksam inför detta. Samtidigt 

förstår jag bröllopet som ett kärlekens signum och har 

själv nyss gift mig lycklig som attan. Hon är underbar!

 

Vad hoppas du nå ut med som invigningstalare?

Jag hoppas kunna väcka hopp om en rättvisare framtid för 

ännu är vi långt ifrån framme.

Vilken tror du är Pridefestivalens viktigaste uppgift, i 

Sverige och utomlands?

Selma Lagerlöf trodde att 50 år skulle räcka för att  vänta 

ut publicering av hennes lesbiska kärleksbrev. Hon hade 

fel där, man måste hela tiden bearbeta nuet! Vi måste visa 

att vi finns alla dagar om året. På West Pride i Göteborg 

avbröts jag och Mona Sahlin av två häcklare när vi talade 

utanför Storan. Vi måste alla visa att de inte har rätt. 
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Vad har du för förhållande till Pride?

Pride är det lilla tillfälle varje år då alla de kreativa och 

färgglada kön och sexuella läggningar som aldrig syns 

annars får chansen att påminna den stora majoriteten 

om att minoriteterna också finns. Det är tyvärr även en 

ständigt nödvändig politisk manifestation för alla de sex-

uella minoriteter som förtrycks och även mördas världen 

runt. Pride har därför blivit en allt viktigare internationell 

händelse de senaste åren.

Vad känner du inför temat för året, familjen, beskriv din 

egen familj.

Familjen är de nära och kära relationer jag har omkring 

mig som är just så intima att jag aldrig skulle komma på 

tanken att prata om dem offentligt. Jag är uppvuxen i en 

stor familj och jag har en stor familj. Att leva mitt i en stor 

och varm familj är den största lyckan en människa kan 

uppleva.

Vad hoppas du nå ut med som invigningstalare?

Att ställa saker och ting till rätta. Att säga ett sanningens 

ord till inskränkta politiker och ignoranta majoriteter om 

hur kärleken ska kunna frodas mer och på fler och kreativare 

sätt i vårt samhälle. Jag vill till exempel lära alla svenska 

politiker, som har haft mage att skratta åt tanken på 

månggifte, att ett barn aldrig kan ha för många älskande 

vuxna människor omkring sig. Tvärtom.

Vilken tror du är Pridefestivalens viktigaste uppgift, 

i Sverige och utomlands?

Att visa intoleranta länder där Pridefestivalerna stoppas 

och förbjuds, tyvärr även i flera av våra barbariska grann-

länder, att ett civiliserat samhälle både tillåter och är stolt 

över sina Pridefestivaler. Och att Pridefestivalen behövs så 

att alla människor får synas och komma till tals i samhället. 

Det är det som är själva essensen av en civilisation. 

Att leva och låta leva.
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Hippierörelsen tog form i Berkeley Peoples Park och på gatorna Haight/Ashbury i San 

Francisco, USA omkring 1966. I reaktion mot krig, kommersialism, alienation, karriär och 

statusjakt och med slagordet ”Peace, Love & Understanding” vände den nya generationen 

blickarna mot Indien, upptäckten av medvetenhetsutvidgande droger och ett enkelt och 

fredligt liv baserat på kärlek till allt levande, pacifism och kreativ gemenskap. 

 Under 1960-talet blomstrade Hippierörelsen och höjdpunkten nåddes under den 

magiska ”Summer of Love” i San Francisco 1967, men vid det laget hade hippiekulturen 

spridit sig ut över hela västvärlden, där boendekollektiv (med eller utan ”fri kärlek”) och 

ekologiska produktionskollektiv kom att få stort lokalt inflytande på många platser. Under 

denna period levde man öppet med ”fri kärlek” och alternativa familjer bildades.

 Några av världens bästa musiker verkade under denna period bland annat

The Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Doors, Beatles, Jimi Hendrix, Janis Joplin, 

Led Zeppelin, The Who, Jimi Hendrix och många fler. Höjdpunkten var Woodstockfestivalen 

1969 som samlade omkring en halv miljon deltagare.

 Vi har med årets kampanj inspirerats av denna period då framför allt vikten av 

kärnfamiljen ifrågasattes, och vill belysa den mångfald av familjer som faktiskt finns. Vi vill 

visa att grunden och kärnan i en familj främst ska vara byggd på kärlek, snarare än biologi, 

vilket t ex är fallet för många regnbågsfamiljer.

 Med detta hoppas vi kunna hjälpa och uppmuntra alla de stjärnfamiljer som lever 

tillsammas idag, och bidra till en tryggare och öppnare, mer kärleksfull vardag.

The big hippie movement was born in Berkley Peoples Park and on Haight/Asbury 
street in San Francisco, USA in 1966. As a reaction to war, commercialism, alienation and 
the constant hunt for status and career the new generation turned their heads towards 
India with “peace love and understanding” as their catch phrase. They discovered the 
extension of mind and spirit, drugs and a peaceful life based on love to all living things, 
pacifism and a creative co-existing. 
 The hippie movement blossomed through the 60’s with the high point in the 
summer of 1967, the summer of love in San Francisco. By then, the movement had 
spread around the whole western world with collective living, with our without “free 
love” and organic production collectives that had a great impact on the local markets. 
The “free love” concept was adapted openly and new forms of families started to grow. 
 Some of the best musicians in time had their prime time during this era. The 
Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Doors, Beatles, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Led 
Zeppelin, The Who  among others. Music wise, of course the high point was Woodstock 

-69 with around a half of million participants. 
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We Are 
FAmily
Text: Peter Rimsby
Translation: Janet Harling



We Are 
FAmily

Årets tema för Stockholm Pride är familjen.

 Familjer kan bygga på biologiska band, på kärlek 

och vänskap. Vi kallar dem stjärnfamiljer, kärnfamiljer och 

regnbågsfamiljer. Det finns familjer vi väljer och dom som 

vi får tilldelade. Familjens knytpunkter är våra relationer 

till varandra. Med årets tema vill vi belysa de olika sätt en 

familj kan se ut och prata om hur en familj kan fungera. 

Familjen kan ses som en flock, en gemenskap och en fast 

punkt. En familj kan bestå, inte bara på våra känslomäs-

siga band, utan även ekonomiska och praktiska förutsätt-

ningar. 

 Vi vill flytta fokus från den traditionella bilden 

av en kärnfamilj till hur samhällets familjer faktiskt ser 

ut idag. Vi vill att man ska våga prata om bristerna inom 

en familj, om hur kärleken inte alltid räcker för att hålla 

oss samman. Vi vill prata om möjligheter att skapa nya 

familjer, att det är möjligt att se över vad som anses vara 

familj, vänner och vilka relationer som ger oss trygghet.  

Kan  man använda kärnfamiljen som ett aktuellt begrepp 

och vad innebär det då? Alla familjer ser ut på olika sätt 

med olika struktur, men alla är lika mycket en familj.

 

This year’s theme for Stockholm Pride is the family.

Families can be based on biological ties, on love and on 

friendship. We can call them star families, nuclear families and 

rainbow families. There are the families we choose and those 

where we just happen to find ourselves. The hub of the family 

is our relationships to each other. With this year’s theme, we 

want to highlight the different ways a family might be and talk 

about how a family can work. The family can be seen as a flock, 

a community and as a stable fixed point. A family might not only 

consist of our emotional ties, but also of economic and practical 

considerations.

 We want to shift the focus from the traditional image 

of the nuclear family to what the various families in our society 

today actually look like. We want us to dare to talk about the 

situation within the family, about how love is not always enough 

to keep us together. We want to talk about the opportunities for 

creating new families, to reflect on what is considered to be a 

family, our friends, and the relationships that give us a sence of 

security. Can we use the nuclear family as a concept today and 

if we can, what does it mean? All families are different, with diffe-

rent structures, but they are all just as much a family for all that.
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ÅretS kAmPANJ
Omfamnande och vibrerande

Med årets kampanj inspirerats av Hippierörlesen då fram-

för allt vikten av kärnfamiljen ifrågasattes, och vill belysa 

den mångfald av familjer som faktiskt finns. Vi vill visa att 

grunden och kärnan i en familj främst ska vara byggd på 

kärlek, snarare än biologi, vilket t ex är fallet för många 

regnbågsfamiljer.

 Med detta hoppas vi kunna hjälpa och uppmuntra 

alla de stjärnfamiljer som lever tillsammas idag, och bidra 

till en tryggare och öppnare, mer kärleksfull vardag. Våra 

ledord är: Omfamnande, bländande och vibrerande.

With this years campaign we’ve been inspired by this era 
and especially by how the traditional family was questioned. 
We want to show the diversity there is on what you can 
call your family. We want to show that the foundation 
and core of a family is love rather than biology witch is 
the case for many LGBT families. Whit this message we 
hope to inspire all the unconventional families our there 
to be proud and contribute to a more open, safe and 
loving life. 

Arbetsgrupp: 
Kikki Högberg, Creative Director/projektledare
Mattias Sahlén, Art Director
André Högberg, Designer, 
Fotograf: Kristoffer Lönnå
Assistent: Anna Högström
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beSkriV er FAmilJ En bebis, tre föräldrar, partners, 

vänner, romanser och utvald uppväxtfamilj.

Vad får ni för reaktioner på er familjekonstellation av 

omgivningen?

En del blir lite förvirrade men de flesta blir peppade av 

vår familjekonstellation. Vi har privilegiet att tillhöra 

sammanhang där vi sällan blir ifrågasatta.  

Var i samhället upplever ni störst öppenhet, vilka är era 

positiva upplevelser?

I feministiska, queera, antikapitalistiska, antirasistiska 

vänstersammanhang känner vi oss tryggast. 

Vid negativa reaktioner, fördomar etc, hur hanterar ni 

dessa, hur pratar ni med era barn om det osv?

Vi könar inte vårt barn varken inför hen eller andra. Detta 

möter ibland negativa reaktioner som vi bemöter olika 

hårt beroende på sammanhang. Vi tränar aktivt verbalt 

självförsvar i projektet SVAR PÅ TAL för att öva på att 

bemöta fördomar och påhopp. Vi tar ingen skit. 

På vilket sätt tycker ni att samhället ska jobba för att 

bli mer öppet för normbrytande familjer, var behövs de 

största insatserna, politiskt, i skolorna, i media osv?

Vi tycker inte att olika insatser ska ställas mot varandra 

i rangordning, vi vill att kärnfamiljsnormen ska upp-

höra överallt. För oss personligen skulle en förändrad 

familjelagstiftning (tex fler än två juridiska föräldrar, bort 

med juridiska kön m.m.) göra störst skillnad eftersom 

Försäkringskassan, Skatteverket och BVC har svårt att 

trycka in vår familj i sina snäva regelsystem.

Vad har ni för tips, råd, pepp för andra familjer som le-

ver som ni eller funderar på/drömmer om att göra det?

Var många föräldrar per barn. Då finns det tid och energi 

att ägna sig åt aktivism samtidigt som alla också kan 

få tid att enbart fokusera på barnet och föräldraskapet. 

Hitta förebilder och andra familjer att ta stöd av. Det kan 

ibland vara svårt att hitta dessa men håll ut, vi håller på 

att sätta ihop en antologi om Queerfamiljer.

  
 This family describes themselves as one baby, 
three parents, friends, romances and selcted parts of 
childhood family. They don’t define their child by it’s sex 
and that sometimes creates negative reactions and pre-
djudices. They are strong believers of verbal self defence 
to stand up against any kind of attacks. They want the 
traditional view of families to disapear in every way 
since the law and government has such narrow defini-
tion of what a family is. Their advice to others is to be 
more than two parents for a child, in that way there’s 
time to maintain an activist lifestyle and at the same 
time be totally focused on being a parent.

FAmilJeN 
orre VrbA JäredAl
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Text: Maria Paulsson

min HuStru anita och jag sitter vid frukostbordet 

hemma på Östanväg i Malmö. ”It’s My Life” i Paul Ankas 

storbandsversion svänger i bakgrunden. Diskmaskinen 

gnäller över att behöva jobba så här tidigt på morgonen. Vi 

pratar om att jag ska föreläsa på Stockholm Pride i år.

- Jag visste ju inte att du var transperson när vi träffades, 

säger Anita, så jag antar att jag betraktas som queer 

eftersom jag är gift med dig. Men det är kanske inte så 

många i min omgivning som vet vad ordet betyder. 

- Men får du positiva eller negativa reaktioner?

- Eftersom de jag möter tar upp det, uppfattar jag att de 

tycker det är positivt, ler Anita, och kanske lite spännande 

att känna både dig och mig.

Det har ju blivit rätt mycket media kring både dig och oss. 

Det är ju inte precis någon hemlighet längre att du är 

transperson.

- Så klart, men naturligtvis är inte alla odelat positiva.   

             Det var ju likadant när jag jobbade som marknads-

chef på Slagthuset. De flesta var översvallande positiva, 

medan andra tyckte jag var en mallig machobobbe. Det är 

inte möjligt att vara älskad av alla samtidigt.

- Jag brukar tänka: Om de har problem med att du är 

transvestit – så är det ju deras problem, säger Anita.

- Tycker du det är jobbigt att vara gift med en transperson?

- Det jobbigaste är nog att du och det du föreläser om är 

så känt, att folk ska prata om det hela tiden. Det finns ju 

så mycket annat man kan prata om...

- Jo, det kan jag också tycka, men eftersom föreläsningen 

handlar om varför vi tycker det är konstigt att människor 

är olika, så är det ju svårt att undvika ämnet. Det finns ju 

rädslor överallt; homofobi, islamofobi, transfobi. Fobier 

mot människor med olika funktionsnedsättningar, romer, 

judar - you name it. Så snart någon sticker ut, dyker räds-

lorna upp och vill återställa ordningen. Det finns till och

med rädslor för att mansrollen håller på att förändras 

precis som kvinnorollen har gjort. 

- Tycker du det är konstigt? försöker Anita.

- Nä, men jag kan ju inte låta okunskap stå oemotsagt och 

då blir det som det blir …

- Ibland får jag för mig att du försöker frälsa hela världen 

clAeS & ANitA
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och att det ska ske ögonblickligen, suckar Anita uppgivet.

- Frälsa är kanske att ta i, men kan jag få ett par stycken 

att få upp ögonen för hur starkt programmerade vi är i hur 

vi ska vara, se ut och tycka, så blir jag glad.

 Har du några bra tips till familjer som, precis 

som vi, lever utanför normerna?

- Att vara sig själv är nog ett jättebra tips, funderar Anita. 

Ingen mår bra av att spela roller man inte känner sig 

hemma i. Det blir bara en överdriven belastning på psyk-

klinikerna. Sen gäller det förstås att prata, prata, prata. 

Att lära känna sig själv, förstå det som går att förstå och 

respektera varandras olikheter är nog mitt bästa råd.

Du brukar inte föreläsa på hbtq-arrangemang, vad har fått 

dig att ändra dig? 

- Problemet är att hbtq inte är en homogen grupp. För ett 

par år sedan föreläste jag om rädslor på Stockholm Pride. 

Då kom det bara transpersoner eftersom det var en trans-

person som föreläste. Och det har varit samma sak på 

flera andra hbt-arrangemang. Jag är transperson och då

brukar ”h” och ”b” resonera att det inte har med dem att 

göra. 

- Så vad ser du mest fram emot med årets PrideFestival?

- Att det blir en festival för människor. Att alla människor 

inser att samhällets normer och värderingar berör dem 

lika mycket som oss transpersoner.

- Vilken hbtq-fråga ömmar du mest för?

- Jag tycker kön är en privatsak och det känns väldigt 

otidsenligt att staten ska hålla ordning på vilket kön deras 

medborgare har. Det tror jag vi klarar alldeles utmärkt 

själva.

Kvinnor män och alla vi andra! - om de normer och vär-

deringar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka 

logiskt.

Claes, who is also Sara, has a conversation with his wife 
Anita about their family. Anita says that she gets mostly 
positive reactions of their way of living and if anyone 
does have a problem with it, it’s their problem. Since 
Claes gives seminars and has written a book about his 
life, it’s naturally a constant subject to talk about with 
people he meets. It’s hard to fight all predjudices in the 
world, but Claes says it’s worth it every time he can make 
someone less afraid of the unknown. The best advice he 
can give to someone in the same situation as himself is to 
get to know yourself, talk, talk, talk about it and respect 
the fact that everyone is different. He also thinks that 
your sex is something private that the government and 
their labels should stay out of.

Sara/Claes
Föreläsning

Stockholm Pride House 
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beSkriV Din familJ 

Det första jag tänker på, och hur massa offentliga for-

mulär definierar det: jag och min make Fredrik. Men rent 

instinktivt tänker jag på min familj och släkt i Värmland, 

föräldrar och systrar och ongar och allt. Men i praktiken 

lever vi trots barnlöshet i Stockholms innerstad en sorts 

pseudosmåbarnsförälderliv då alla våra kompisar skaffat 

smått, och eftersom dom flesta av oss är inflyttade blir vi 

varandras extrafamiljer. Man fyller på med barnpassningar, 

blöjbyten, BVC-besök och tröstande så att det känns som 

man är en riktig farbror, inte bara en kul gayonkel.

Vad får ni för reaktioner på er familjekonstellation av 

omgivningen?

Folk, oftast medelålders kvinnor, vill gärna höra om bröl-

lopet om man viftar lite med ringen. Yngre kvinnor vill ofta 

se bilderna på Instagram.

Var i samhället upplever ni störst öppenhet, vilka är era 

positiva upplevelser?

Hos barnen. Man märker att det tar väldigt lång tid innan 

dom har lärt sig att det ens KAN vara något konstigt med 

att två killar är ihop. Men det håller på att hända något 

globalt, till exempel  när jag bevakade valet i USA 2012 var 

det en märkbart mer positiv attityd till HBT-rättigheter i 

allmänhet och ”gay marriage” i synnerhet än när jag var 

där för valet fyra år tidigare.

Vid negativa reaktioner, fördomar etc, hur hanterar ni 

dessa, hur pratar ni med barn i er närhet om det osv?

Det kanske blir en helt annan sak när man väl skaffar 

egna barn, men det var längesen jag hörde någon säga 

något direkt till mitt ansikte om min sexuella läggning. 

Det känns som något som sker i Ryssland, eller kanske 

Göteborg. Men jag tror tyvärr att man måste lära barn att 

det finns tusen idioter därute och att världen inte är rättvis 

- och vi ska hela tiden sträva efter att göra den bättre - 

men till dess så måste även väldigt små människor lära 

sig att hantera det. Eller så får vi gaypappor använda våra 

gymmade armar och basebollträa sönder alla homofo-

biska idioter.

På vilket sätt tycker ni att samhället ska jobba för att 

bli mer öppet för normbrytande familjer, var behövs de 

största insatserna, politiskt, i skolorna, i media osv?

Var det behövs mest insatser är nog på landet. I stor-

städerna känns det på riktigt som en ickefråga och HBT-

världen i sig själv blir alltmer inkluderande och lär sig 

att växa upp och att sätta någon annans behov i första 

rummet. Att bögnormen förändras, från att meningen med 

FAmilJeN 
torehAmmAr

34
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livet är att ha en så vältränad kropp som möjligt som du 

klär i så infantila outfits som möjligt, och som du häller i 

så mycket berusningsmedel som möjligt, så att du vågar 

vara naken med så många snoppar som möjligt, till att 

INTE vara en tonåring, utan kanske en dag uppfostra 

tonåringar!

 Vad har ni för tips, råd, pepp för andra familjer som lever 

som ni eller funderar på/drömmer om att göra det?

Jag tror verkligen att barn, på ett sätt, ÄR meningen med 

livet. Men om man inte kan, eller vill skaffa egna barn, så 

finns det inga som är mer tacksamma än småbarnsföräldrar 

att få lite hjälp då och då. 

Henric Torehammar describes his family as himself and 
his husband. But also all their friends around them with 
kids that they see a lot and help with this and that. It’s 
also among the kids that Henric experience the least pre-
djudices, it’s just natural for them. He also sees a more 
global change towards openness for gay marriage for 
example. Coming from a small town, that’s where Henric 
thinks there’s a big need for change and a more open 
society. To change the view of the stereotype gay man as 
the pumped up club kid to a guy who one day will raise 
a kid, that’s the difference. Also, if you don’t have kids of 
your own, parents are the most greatful people of all to 
lend a helping hand now and then.



It’s a bright dawn and Sweden is blossoming. All we need is love for each other and to the earth that bore us. 
Welcome to the summer where we’re all family.

FOTO: ALEX & MARTIN 
ART DIRECTION/IDÉ: A PERFECT WORLD

STYLIST: TOVE CASTOR
MODELLER: OLIVIA, ANDREAS, CHRISTIAN, MALIN, SAM OCH DAISY

TACK TILL: BEYOND RETRO, ERIKSHJÄLPEN & LISA LARSSON

DET ÄR LJUS GRYNING OCH SVERIGE GRÖNSKAR. ALLT VI BEHÖVER 
ÄR KÄRLEK TILL VARANDRA OCH TILL JORDEN SOM FÖDDE OSS. 

VÄLKOMMEN TILL SOMMAREN DÄR VI ALLA ÄR EN FAMILJ.

Stockholm Pride_Hippie.indd   1 2013-06-13   10:55



Föregående sida:
Andreas: jacka Beyond Retro.

Övriga modeller: se nästa uppslag.

Denna sida:
 Daisy: klänning Urban Outfitters, halsband samt 

hårsmycke stylistens privata.
Olivia: Virkad bh tove.castor, jeans Pepe Jeans, halsband Gina Tricot, 

hårband/bälte Maison Scotch, armband Urban Outfitters.
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Christian: väst tove.castor, jeans Lindex/Erikshjälpen, 
halsband Lindex (privat), hårband/bälte Erikshjälpen.

Malin: kjol Pepe Jeans (stylistens), hatt Urban Outfitters, fransväst 
Erikshjälpen, sjal som bandau Urban Outfitters, halsband Lindex (privat), 

hårband/bälte Erikshjälpen.

Christian: hårband/bälte Erikshjälpen, väst Urban Outfitters, halsband kors 
Gina Tricot, övriga halsband privata, jeans Lindex/Erikshjälpen.

 Daisy: klänning Urban Outfitters, 
halsband privata.

Andreas: jeans Lee (privata), skinnväst Urban 
Outfitters, hårband/bälte Maison Scotch, halsband 

fågelhuvud och fågelklo Fashionology (privata).

Sam: jeans Acne (privata), halsband  
inköpt på gautmarknad, väst tove.castor.
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Malin: hatt, bandau/sjal och väst Urban Outfitters, 
halsband Indiska.

Christian: hårband/bälte Erikshjälpen, väst Urban Outfitters, halsband kors 
Gina Tricot, övriga halsband privata, jeans Lindex/Erikshjälpen.

Sam: jeans Acne (privata), halsband  
inköpt på gautmarknad, väst tove.castor.

Olivia: jeans Pepe Jeans (stylistens), virkad bh tove.castor, 
armband Erikshjälpen.

Olivia: klänning Diane von Furstenberg/Lisa Larsson.
Sam: sjal Beyond Retro, väst tove.castor.

Daisy: sjal/topp H&M (stylistens), jeans Replay/Erikshjälpen.
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Christian: väst tove.castor, jeans Lindex/Erikshjälpen, 
halsband Lindex (privat), hårband/bälte Erikshjälpen.

Malin: kjol Pepe Jeans (stylistens), hatt Urban Outfitters, fransväst 
Erikshjälpen, sjal som bandau Urban Outfitters, halsband Lindex (privat), 

hårband/bälte Erikshjälpen.

Christian: hårband/bälte Erikshjälpen, väst Urban Outfitters, halsband kors 
Gina Tricot, övriga halsband privata, jeans Lindex/Erikshjälpen.

 Daisy: klänning Urban Outfitters, 
halsband privata.

Andreas: jeans Lee (privata), skinnväst Urban 
Outfitters, hårband/bälte Maison Scotch, halsband 

fågelhuvud och fågelklo Fashionology (privata).

Sam: jeans Acne (privata), halsband  
inköpt på gautmarknad, väst tove.castor.
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Malin: hatt, bandau/sjal och väst Urban Outfitters, 
halsband Indiska.

Christian: hårband/bälte Erikshjälpen, väst Urban Outfitters, halsband kors 
Gina Tricot, övriga halsband privata, jeans Lindex/Erikshjälpen.

Sam: jeans Acne (privata), halsband  
inköpt på gautmarknad, väst tove.castor.

Olivia: jeans Pepe Jeans (stylistens), virkad bh tove.castor, 
armband Erikshjälpen.

Olivia: klänning Diane von Furstenberg/Lisa Larsson.
Sam: sjal Beyond Retro, väst tove.castor.

Daisy: sjal/topp H&M (stylistens), jeans Replay/Erikshjälpen.
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livet för ryska HbtQ-personer är 

inte lätt men arbetet fortsätter för en 

ljusare framtid. Jag har träffat Ceci-

lia rosing, handläggare för ryssland 

på Civil rights Defenders för att 

prata om situationen i ryssland, 

deras arbete och samarbetet med 

nätverket för Stolta föräldrar. 

Hur kommer det sig att du började 

arbeta med mänskliga rättigheter?

– Jag har sedan länge varit intresserad 

och engagerat mig i rättvisefrågor och 

specifikt mänskliga rättigheter och 

har inriktat både studier och arbete 

på detta område. Östeuropa är ett an-

nat stort intresse och jag har studerat 

och arbetat i Ryssland i flera år. 

Hur ser samarbetet med nätverket 

för Stolta föräldrar ut?

– Civil Rights Defenders höll en ut- 

bildning med våra partners som 

arbetar med HBT-rättigheter i Ryss-

land förra året, vi ordnade ett möte 

med Nätverket för Stolta Föräldrar 

eftersom föräldraklubbar inom HBTQ-

organisationer börjat etablera sig i 

Ryssland och det fanns ett intresse 

för att träffa liknande grupper från 

Sverige. Idén om ett reellt samarbete 

uppstod då möjligheten att söka 

finansiering från Svenska Institutet 

inom programmet Creative Force 

uppkom. Tanken är att båda grupper-

na kommer att förbättra sitt arbete 

på hemmaplan genom att utbyta 

erfarenheter. 

Vilka personer är det som kommer 

från ryssland?

– Tanken är att föräldrar från både 

familjeklubben från våra partnerorga-

nisationer Rakurs i Arkhangelsk och 

Coming Out i St Petersburg kommer 

till Stockholm Pride. Vi har även en 

filmare och en aktivist som är son till 

en av föräldrarna som kommer hit. 

Vilka planer har ni för deras besök?

– Mötet och utbytet mellan föräldra-

grupperna kommer stå i fokus och 

Civil Rights Defenders kommer att 

fungera som resurs i diskussionerna. 

De kommer även ta del av Stockholm 

Prides program och föräldrarna från 

Ryssland kommer vara med i Nätverket 

för Stolta Föräldrars aktiviteter under 

Stockholm Pride. Att få gå i Paraden 

kommer att vara en otroligt inspire-

rande och stärkande upplevelse för 

de ryska föräldrarna. Vi planerar även 

att tillsammans med RFSL hålla ett 

seminarium i Pride House. 

Hur ser situationen ut för HbtQ-

personer i ryssland?

– Det finns fortfarande en stor del 

ryssar som tror att homosexuallitet 

är en sjukdom och det finns studier 

som visar att var femte ungdom 

som identifierar sig som HBTQ har 

försökt att begå självmord. Samti-

digt är HBTQ-personer inte erkända 

som en ”social grupp” som kan bli 

diskriminerad och utsatt för hatbrott i 

Ryssland. På senare tid har lagar som 

förbjuder propaganda av ”homosexu-

alitet” antagits i flera regioner och en 

federal lag som förbjuder propaganda 

av icke-traditionella sexuella relatio-

ner röstades precis igenom. Lagarna 

har medfört svårigheter för HBTQ-or-

ganisationer att utföra sina aktiviteter 

och även inneburit en större hotbild 

för HBTQ-personer och aktivister.  I 

och med lagarna har det samtidigt 

blivit svårt att hävda att HBTQ-perso-

ner inte diskrimineras och det positiva 

med det är att nya organisationer 

som Straight Alliance for LGBT rights 

har bildats som arbetar för HBTQ-

rättigheter. Andra lagar som antagits 

sedan Putin återigen blev president 

förra året och som syftar till att tysta 

människorätts-organisationer slår 

också mot HBTQ-organisationer. Vår 

partner Coming Out står exempel 

åtalad under en av dessa lagar och 

riskerar stora böter.

kan du berätta om Civil rights De-

fenders arbete i ryssland?

– Civil Rights Defenders började 

arbeta i Ryssland under Sovjettiden. 

Vi stödjer människorättsförsvarare 

ciVil riGhtS 
deFeNderS
Text: Sandra Sparring
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och organisationer i arbetet för att 

förbättra människorättssituationen i 

landet. Vi gör det exempelvis genom 

att stödja lokala människorätts-

organisationer och genom att öka 

medvetenheten bland allmänheten 

och andra viktiga aktörer om situa-

tionen i landet. Vi har sedan lång tid 

specifikt fokuserat på problematiken 

kring människorättskränkningar som 

rör HBT-personer och regionen Norra 

Kaukasus.

finns det något som jag som privat-

person kan göra?

– Att stödja Civil Rights Defenders 

arbete i Ryssland är ett sätt, att ta del 

i kampanjer i sociala medier för att 

öka toleranser för HBTQ-rättigheter i 

Ryssland, att visa solidaritet genom att 

åka till olika event och aktiviteter, som 

Queerkultur festivalen i St Petersburg 

som ordnas i september varje år, är 

andra exempel. Privata donationer till 

organisationer som vår som är aktiv i 

Ryssland eller till lokala organisationer 

är också viktigt så de kan fortsätta 

bedriva sin verksamhet. Att prata om 

problematiken i Ryssland i olika sam-

manhang och i sina nätverk är också 

viktigt. 

Vad kan organisationer som Stock-

holm Pride göra för att hjälpa till?

–,Ni kan genom att välja tema och 

aktiviteter för Pride festivalen lyfta 

frågor som rör problematiken i Ryss-

land men även öka möjligheten för 

HBTQ-personer och aktivister att kom-

ma hit under Stockholm Pride skulle 

också vara väldigt bra - för att orka 

fortsätta arbeta för ökad tolerans och 

våga ”komma ut” i ett sådant samhälle 

så är inspiration, ny kunskap, nätverk 

och solidaritet väldigt viktiga inslag. 

Situationen i Ryssland är långt ifrån 

rättvis men med hjälp av Civil Rights 

Defenders, personer som Cecilia 

och andra lokala organisationer så 

finns det krafter som försöker göra 

motverka den negativa utvecklingen i 

landet.

Civil Rights Defenders who has joint 

forces with Proud Parents are bring-

ing a group of Russian parents over 

to Stockholm Pride 2013 to host a 

seminar and also exchange thoughts 

and ideas on how to make society 

change. Last year regional laws that 

prohibit propaganda of homosexuality 

were passed and recently a federal 

law that prohibits propaganda of 

non-traditional sexual relations was 

adopted, which will further harden 

the situation for LBGT-people and 

activists in Russia. On a positive note, 

these laws has to some extent made 

people react and new organisations 

like Straight Alliance for LGBT Rights 

have been formed.

We can all help, as a single person 

we can raise awareness around the 

problems by talking about them and 

we can also show solidarity by going 

to events such as the Queer culture 

festival in Saint Petersburg or make 

private donations so the organisation 

can continue their important work.

More info: 

Civil Rights Defenders, 

www.civilrightsdefenders.org 

Coming Out, 

www.comingoutspb.ru/en/en-home

The Russian LGBT network, 

www.lgbtnet.ru/en
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HöSten 2012 föll DomSlutet i Moskva som kom att 

vara en av anledningarna bakom skapandet av Stockholm 

Prides virala kampanj #GOWEST. En domstol i Rysslands 

huvudstad fastslog då att Pride inte skulle få firas i staden 

de närmaste hundra kommande åren och gjorde i och 

med detta ännu en tydlig markering mot inskränkandet av 

HBTQ-personers rättigheter i landet. 

 Upphovet till Pride startade i Stonewall 1969 

med det stora upploppet som kom att förändra HBTQ-

personers rättigheter och möjligheter världen över. Men 

trots att 44 år har passerat sedan baren Stonewall Inn 

blev ett minnesmärke för kampen för lika rättigheter har 

vi fortfarande en värld där människor, kränks, förföljs och 

dödas endast på grund av deras sexuella läggning och 

könsidentitet. 

 Kampen lever därmed fortfarande och i år ville 

Stockholm Pride lyfta livssituationen för medborgare 

i Ryssland, ett land bara några timmars flygresa från 

Sverige. Med Ryssland som kärna skapades #GOWEST. 

En kampanj vars syfte var att få media och medborgare i 

såväl Sverige som internationellt att engagera sig i frågan 

om Rysslands brist på jämlika rättigheter mellan hetero-

sexuella cis-personer och de människor som faller inom 

HBTQ. För att skapa opinion skapades kampanjsidan gow-

est2013.com där hela världen inbjöds att skicka en ”tweet 

of love” som innehöll en inbjudan till ryssarna att åka 

västerut och komma och fira Pride i Stockholm. Tweeten 

översattes automatiskt till ryska samtidigt som geotag-

gen, som visar varifrån i världen du twittrar, ändrades till 

en stad i Ryssland. Syftet var att på detta sätt trenda på 

Twitter i Ryssland och skapa opinion genom en trojansk 

aktivitet.

 Boy George, Sara and Tegan, Darren Hayes från 

Savage Garden, Smashing Pumpkins basist Nicole Fioren-

tino, programledaren Jessica Almenäs, journalisten Nik-

las Svensson och artisten Alexander Bard är bara några 

av de kända namn som ställde sig bakom uppmaningen 

#gowest! Med 16.000 träffar på Google, närmare 6.000 

tweets på ryska och en hashtag som gick varm på Twitter 

lyckades #GOWEST redan tre dagar efter lansering trenda 

i staden Nizhny Novgorod i Ryssland. 

 Världens största blogg Huffington Post har skrivit 

om kampanjen, Aftonbladets ledarskribent Eva Franchell 

hyllade initiativet och såg fram emot att göra Putin förban-

nad och massmedia världen över spred ordet om hur vi 

tillsammans kunde förändra världen. 

 Årets upplaga av Stockholm Pride är nu här, 

men syftet och betydelsen till #GOWEST hjärta och själ är 

fortfarande lika avgörande. I slutet av maj i år greps ett 

dussintals HBTQ-aktivister i Moskva när de protesterade 

mot stadens hundraaåriga prideförbud. Samma månad 

hittades en ung man brutalt mördad i Volvograd, våldtagen 

med flaskor och med sina genitalier sönderskurna fick 

han betala priset för att vara hbt-person.11 juni 2013 röst-

ade den ryska duman igenom lagändringar som förbjuder 

”propaganda” för icke-traditionella sexuella relationer 

mellan minderåriga och riskerar därmed att krossa organ-

isationer för mänskliga rättigheter. Kampen är sannerli-

gen långt ifrån över. Surfa därför in på gowest2013.com, 

skicka din protestantiskt kärleksfyllda tweet och visa att vi 

fortsätter att stå på barrikaderna och tar den solidariska 

striden mot homo- och transfobin. 

Jessica W Sandberg, kampanjchef #GOWEST

Kampanjen är framtagen av M&C Saatchi Stockholm

Go WeSt
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eGalia Är en kommunal förSkola på Södermalm i 

Stockholm som är HBT-certifierad av RFSL. Genus- och 

jämställdhet genomsyrar hela den pedagogiska verksam-

heten, allt från inredning, material, val av leksaker och 

litteratur till bemötande av barn och vuxna är genomtänkt 

ur ett genus och jämställdhetsperspektiv.

 På förskolan arbetar de för att undvika att 

cementera stereotypa könsroller och ha ett normkritiskt 

förhållningssätt. Syfte är att lära och visa barnen att varje 

människa har ett lika värde, oavsett vår kulturella bak-

grund, vår familj, våra fysiska och mentala förmågor, ålder, 

kön eller sexuella läggning. Grundläggande värdegrunds-

frågor, som att respektera varandra och miljön runt 

omkring oss, är något de pratar mycket om på förskolan.

 Vad går hbt-certifieringen ut på? Hbt-certifieringen 

ger både kompetenshöjning och synliggörande. Fokus 

ligger på hbt-frågor, men certifieringen är ett utmärkt till-

fälle att diskutera och reflektera över normer och bemö-

tande även i ett bredare perspektiv. Certifieringen omfattar 

alltid en hel verksamhet eller enhet inom en verksamhet. 

Det tar i snitt ca 6-8 månader att genomföra processen. 

Certifikatet gäller i två år och kan därefter förnyas, så att 

verksamheten behåller sin certifiering under många år.

Under processen genomgår all personal en utbildning i 

fyra steg, under ledning av RFSL:s utbildare. Dessutom 

ser verksamheten över informationsmaterial, blanketter 

och styrdokument samt miljö i kontorsrum och väntrum. 

Målet är att skapa en miljö där alla kan känna sig inklude-

rade och välkomna.

 Genom att certifieringen också synliggörs utåt, 

kommuniceras verksamheten värdegrund på ett tydligt sätt 

till såväl anställda och blivande anställda som till kunder.

 Varför fokusera på just hbt-personer? Vad är så 

speciellt med dem? Hbt-personer (homosexuella, bisexuella 

och transpersoner) är ingen homogen grupp, lika lite som 

kvinnor är det, eller personer med funktionsnedsättningar. 

En hbt-certifiering handlar inte om att ”peka ut” hbt-

personer som speciella eller märkvärdiga, utan om att 

synliggöra och granska samhällsnormer och deras konse-

kvenser. Att genomföra en hbt-certifiering är ett struktu-

rerat och målmedvetet sätt att arbeta för den verksamhet 

som vill skapa förutsättningar för att ha ett respektfullt 

bemötande av alla anställda och kunder, oavsett deras 

bakgrund. Det här arbetet får alltså ringar på vattnet i det 

allmänna bemötandet. Dessutom får verksamheten rele-

vant faktafördjupning om normers konsekvenser för just 

hbt-personer.

Egalia is a daycare on Södermalm in Stockholm that 
is LGBT-certified by RFSL. They have a gender and 
equality focus in their padagogics that comes through in 
everything from decorating, literature, toys and mate-
rials. They activly work agains normative stereotypes 
regarding your sex, age, family or abilities. 
 The certification is not about distiguishing LGBT 
people as different, it’s more about putting emphasis on 
stereotypes and norms in our society and how to deal 
with them in a good way. The goal is to treat all humans 
equaly no matter background, sexual orientation, skin 
color etc. 

eGAliA
 Hbt-CertifieraD kommunal förSkola
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Se ORLANDO för 75 kr under Pride (ord. pris 150 kr)

Boka biljetter som vanligt på www.stadsteatern.stockholm.se 

Hämta ut dina biljetter i biljettkassan på Stockholms stadsteater. 

visa upp ditt festivalarmband så dras rabatten av.

Boka nu, gäller under hela Pridefestivalen!



i en tid när folkgrupper jorden runt kämpar för sina 

mänskliga rättigheter är det lite ironiskt att gay-äktenskap 

har stigit som en sol när äktenskapet i allmänhet är på 

nedgång. men i en större kontext kanske homo-äkten-

skap kan bana väg för en ny syn på det heliga samfundet 

för alla in i framtiden. 

 I äktenskap med två män eller två kvinnor finns 

inga traditionella eller stereotypa roller att falla in i, därav 

måste de två makarna uppfinna sina egna roller. Alltifrån sex 

till barnuppfostran, städning och konflikthantering måste 

skapas utan att falla tillbaka i könsroller eller samhällets 

uppfattningar om vem som traditionellt sätt ska göra vad. 

Det kan bli en förebild för alla par att bli mer ”könlösa”. För 

om det betyder att kvinnan i ett heterosexuellt par plötsligt 

inte förväntas ta 80% ansvar för barnkalas, matlagning, pre-

senter, tvätt och annat hushållsarbete skulle nog gatorna 

bli fulla av straighta fruar som föll på knä och tackade en 

högre makt. 

 Man kan också se enkönade äktenskap som ett 

experiment och en modell för vad vi har för stereotypa 

könsföreställningar i samhället. Vissa företeelser är rätt 

förvånade. Exempelvis vet man att det oftast är kvinnan 

i ett heterosexuellt par som tar initiativ till skilsmässa. 

Forskare har undersökt om det har med den sexuella 

revolutionen för kvinnor att göra, den ekonomiska frigö-

relsen och att de numer står på egna ben eller om det helt 

enkelt är männen som inte kan göra den moderna kvinnan 

lycklig? Men tittar man på statistik i Sverige och Norge 

som haft över 20 år av tillåtna partnerskap för homosexu-

ella ser man att lesbiska par går skilda vägar i dubbelt 

så många fall som bögpar. Är det så att inte ens kvinnor 

förstår vad kvinnor vill ha? 

 Eller så är det inte alls någon större skillnad på 

homo- eller hetro-äktenskap. Det bråkiga, det underbara, 

det retliga, det kärleksfulla – allt det där kommer nog 

fram oavsett vem du väljer att leva ihop tätt intill med en 

längre tid, människor är människor trots allt. 

It is more than a little ironic that gay marriage has 
emerged as the era’s defining civil-rights struggle even 
as marriage itself seems more endangered every day. 
But the larger change might be this: by providing a new 
model of how two people can live together equitably, 
same-sex marriage could help haul matrimony more 
fully into the 21st century. 
 Same-sex spouses, who cannot divide their 
labor based on preexisting gender norms, must approach 
marriage differently than their heterosexual peers. From 
sex to fighting, from child-rearing to chores, they must 
hammer out every last detail of domestic life without fal-
ling back on assumptions about who will do what. In this 
regard, they provide an example that can be enlightening 
to all couples. Critics warn of an institution rendered 
“genderless.” But if a genderless marriage is a marriage 
in which the wife is not automatically expected to be 
responsible for school forms and child care and dinner 
preparation and birthday parties and midnight feedings 
and holiday shopping, I think it’s fair to say that many 
heterosexual women would cry “Bring it on!”
 Beyond that, gay marriage can function as a 
controlled experiment, helping us see which aspects of 
marital difficulty are truly rooted in gender and which 
are not. A growing body of social science has begun to 
compare straight and same-sex couples in an attempt to 
get at the question of what is female, what is male. Some 
of the findings are surprising. For instance: we know 
that heterosexual wives are more likely than husbands 
to initiate divorce. Social scientists have struggled to 
explain the discrepancy, variously attributing it to the 
sexual revolution; to women’s financial independence; to 
men’s failure to keep modern wives happy. Intriguingly, 
in Norway and Sweden, where registered partnerships 
for same-sex couples have been in place for about two 
decades (full-fledged marriage was introduced several 
years ago), research has found that lesbians are twice 
as likely as gay men to split up. If women become dis-
satisfied even when married to other women, maybe the 

Who’S 
hAPPieSt?
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Gryningsbröllop
eller skymningsvigsel

problem with marriage isn’t men. Maybe women are too 
particular. Maybe even women don’t know what women 
want.
 In the end, it could turn out that same-sex mar-
riage isn’t all that different from straight marriage. If 
gay and lesbian marriages are in the long run as quar-
relsome, tedious, and unbearable; as satisfying, joyous, 
and loving as other marriages, we’ll know that a certain 
amount of strife is not the fault of the alleged war bet-
ween men and women, but just an inevitable thing that 

happens when two human beings are doing the best they 
can to find a way to live together.
Baserad på artiekeln The gay guide to wedded bliss  av 
Liza Mundy från tidningen The Atlantic, 22 maj 2013

For the full article, please visit

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/06/

the-gay-guide-to-wedded-bliss/309317/

Varje timme, den 1-2 augusti, mellan 07.00 
och 23.00 viger vi kärlekspar i Pride Parken.

Man kan välja om man vill ha kyrklig eller borglig vigsel. 

Bröllopstältet är vackert smyckat med plats för ca 12 sittande 

gäster. Vi bjuder på kaffe, kärleksmums och en romantisk 

hotellnatt på Park Inn vid Humlegården eller Grand Central på 

Vasagatan i Stockholm. Vill ni ha er favoritmusik till vigseln så 

går det bra att ta med en iPhone eller ett USB-minne.

anmäl er på http://stockholmpride.org/Pride-Park/inodochlust/

richard forsshell, marknadschef för 7-eleven Sverige, varför har 

ni valt att ställa upp som huvudsponsor för Stockholm Pride? 

Det känns naturligt för oss att vara med och sponsra kärleken. 

Värderingarna som Stockholm Pride står för rimmar bra med 

våra värderingar. Vi tror helt enkelt på ett öppnare Sverige. Dess-

utom stämmer det mycket väl in på vårt koncept ”Nöd och Lust” 

Vad ser du fram emot med festivalen? 

Att vara med och fira med alla festivaldeltagare. Vi hoppas så 

klart att vi ska få vara med och viga några par på festivalen. 

kan du berätta någonting mer om möjligheten att gifta sig på 

plats, vad har ni för mål med ”walk-thru” kapellet? 

Målet är att många par gifter sig i vårt tält. Det är ett härligt 

tillfälle att fira kärleken och det skulle vara en stor ära om 

7-Eleven fick vara med om detta. I nöd och lust! 
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STOLT HUVUDSPONSOR AV STOCKHOLM PRIDE 2013.

Leve Brudparet.
Säg ja under Stockholm Pride! Mellan 7 och 23 väntar prästen i  
det fria. Vi bjuder på kaffe, kärleksmums och en romantisk hotellnatt. 
Boka din vigsel på stockholmpride.org/inodochlust

i Nöd & Lust
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Summertime 
      in Stockholm

Gay life in StoCkHolm is like the city itself: 
easily accessible, hugely fun, easy on the eyes, 
highly varied, warm and welcoming. Stockholm 
can be gay, gay-friendly, or simply friendly.
Swedes are not famous for bragging, but there 
is no denying that Stockholm is considered as 
one of the most beautiful citys in the world.

The capital spreads out upon fourteen islands, 
between the deep blue of the Baltic Sea and 
the tranquil Lake Mälaren. With it’s medieval 
origins, dating back more than 750 years, 
Stockholm is a mix of cobblestone and ancient 

alleyways and modern day architecture. With 
it’s rich cultural life, Stockholm offers a wide se-
lection of world-class museums and attractions.

Stockholm has no gay enclave as such, but 
gay and gay-friendly establishments are scat-
tered throughout the city and rainbow flags fly 
high in many of Stockholm’s central districts. 
But the greatest concentration of gay bars 
and clubs is to be found in two areas: the 
trendy Södermalm district and Gamla Stan, 
Stockholm’s Old Town, one of the best-kept 
medieval cities in the world.



om man nu finner sig strandad i sommar-
stockholm behöver man lyckligtvis inte 
misströsta, här finns massor av vattenhål 
för alla bögar och banditer. 

NytorGet
Här hittar du nästan allt du behöver på sommaren. 
Grönska, uteserveringar, lekplats, glassbar och 
shopping. 

urban Deli har alltifrån små delikatesser till re-
diga rätter för den hungrige, SarDin taPaS bar är 
underbart mingelhäng med cava och smårätter som 
det lätt blir många av. 

il Caffé håller öppet sent för den kaffesugne och 
både aCne, GranDPa oCH fiftH aVenue SHoe 
rePair håller med lagom slappa t-shirtar för heta 
sommarnätter, hitta till Nytorget så behöver du inte 
leta efter något annat! 

horNStUll
Nästa anhalt på söder är Hornstulls kvarter. Med 
nyöppnad galleria, stans bästa bio och vattnet intill 
som svalkar finns här något för alla. 

HornStullS StranD hushåller restaurangen 
Calexico med utmärkt mexikanskt krubb och killing 
frozen margeritas. För en fika trivs du garanterat på 
CoPaCabana, vägg i vägg med bio rio som tillåter 
frukost i salongen på helgerna, bästa idén vi hört på 
länge. 

Du har också JuDit&bertil, tJoGet, HornHuSet 
takteraSS och nattöppna miCkeS SkiVor om LP-
suget skulle sätta in på småtimmarna. Sen är det 
bara ett nattdopp på lånGHolmen som fattas, gott 
om lummiga buskage finns det också för närkontakt 

av tredje graden. Oavsett intresse ska ingen behöva 
lämna Hornstull hungrig, törstig eller uttråkad. 

StAN rUNt
mÄlarPaVilJonGen ligger som en trogen och 
trygg hamn vid Riddarfjärdens rand. En solig som-
markväll finns det inget bättre ställe i stan att spana 
och sippa drinkar på. 

Om man gillar att hålla sig vid vattnet följer man 
stranden bort till Slussen och PatriCia. fJoll-
Jollen levererar alltid dans dans dans och en å 
annan räkfrossa om man är på det humöret. Pojkar 
kan skaka vidare på SiDe traCk eller Slm StoCk-
Holm som nästan ligger hand i hand. För mer 
påklätt rekommenderas morfar Ginko som också 
brukar bjuda dans för alla i källarens mörka hörn. 

För aktuella klubbar och andra events, spana in 
www.qx.se/gaymap/stockholm

Adresser:
NYTORGET
Urban deli 
Nytorget 4
Sardin tapasbar
Skånegatan 79
Grandpa
Södermannagatan 21
Il caffé
Södermannagatan 23
Acne
Nytorgsgatan 36
Fifth avenue shoe repair
Bondegatan 46

HORNSTULL
Calexico
Hornstulls strand 4
Copacabana
Hornstulls strand 3
Bio Rio
Hornstulls strand 3

Judit&Bertil
Bergssundsstrand 38
Tjoget
Hornsbruksgatan 24
Hornhuset
Långholmsgatan 15
Mickes skivor
Långholmsgatan 20

STAN RUNT
Mälarpaveljongen 
Norr Mälarstrand 64
Patricia
Stadsgårdkajen 152
Side track
Wollmar yxkullsgatan 7
SLM
Wollmar yxkullsgatan 18
Morfar Ginko
Swedenborgsgatan 13

 

49



Stockholm Pride

PriDefiranDet har sitt ursprung i den amerikanska gay-

rörelsens födelse i New York den 27-29 juni 1969. Polisen 

ägnade sig vid den tiden åt omfattande trakasserier av 

hbtq-samhället och gjorde den 27 juni ännu en razzia mot 

gaybaren Stonewall Inn på Christopher Street. För första 

gången satte sig dock gästerna upp mot polisingripandet 

och det utbröt kravaller som varade i tre dygn. Sedan dess 

har man över hela världen uppmärksammat minnet av det 

tillfälle då hbtq-samhället för första gången slog tillbaka 

mot trakasserierna och vågade vara stolta över sin identitet 

och sin kultur. 

 Till en början gjordes detta framför allt i form 

av politiska demonstrationer men under 80-talet ändrade 

manifestationerna karaktär och blev mer av folkfester och 

festivaler. Många stora städer, i länder där homosexuell 

kärlek inte är straffbelagd, har sina egna pridefiranden och 

i städer som New York, London, Paris, Berlin, San Fran-

cisco, São Paolo, Kapstaden, Tel Aviv, Bangkok, Taipei och 

Sydney lockar dessa evenemang upp till flera hundra tusen 

deltagare.

StoCkHolm PriDe 

I Sverige har hbtq-evenemang firats i många olika former 

och redan 1979 arrangerade RFSL den första ”Homosexuella 

Frigörelseveckan”. Den första Stockholm Pride-festivalen 

genomfördes Kulturhuvudstadsåret 1998 och alltsedan 

detta år är det den helt fristående ideella Föreningen 

Stockholm Pride som står som arrangör. I föreningen 

ingår RFSL och en lång rad andra föreningar och enskilda 

personer som medlemmar.  Vid två tillfällen, 1998 och 2008, 

fick Stockholm Pride rätten att genomföra festivalen under 

namnet euroPride, något som bara en festival per år får 

rätten att göra. Kampen för frigörelse och jämlikhet för 

hbtq-personer har firats i Stockholm i olika former sedan 

1979 då den första frigörelseveckan arrangerades av Riks-

förbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL).Stockholm 

Pride en fristående ideell organisation.

StoCkHolm PriDeS Syfte

Stockholm Pride är enligt föreningens stadgar till för dem 

som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som 

har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners 

och queers liv. Detta manifesterar föreningen genom att 

varje år arrangera kulturfestivalen Stockholm Pride. Stock-

holm Pride är partipolitiskt och religiöst obundet.

 Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq-per-

soners livssituation och rättigheter. Föreningens strävan är 

att synliggöra heteronormen och hbtq-personer i samhället 

i stort. Festivalen är en glädjefylld frizon för hbtq-personer, 

och arbetar för att hbtq-personer ska kunna ta plats i det 

offentliga rummet.

 Stockholm Prides blandning av fest, politik och 

kultur är en viktig utgångspunkt i all verksamhet, som står 

för glädje, allvar och häftiga upplevelser som inspirerar 

och sprider kunskap. Föreningen Stockholm Pride driver 

inte enskilda sakpolitiska frågor utan möjliggör för andra 

att driva dem. Genom val av tema för festivalen och den del 

av festivalprogrammet som skapas av föreningen själva 

kan dock föreningen välja att sätta fokus på viktiga frågor i 

samhällsdebatten. Då hbtq-communityt är mångfacetterat 

och rymmer många olika röster är föreningens strävan att 

utgöra en plattform för olika aktörer att ta egna initiativ och 

göra sina röster hörda. Föreningen stöttar andra pridefiranden 

inom och utanför landet.

www.stockholmpride.org
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klUbbAr
tiSDaG
Stockholm Pride och Breaking 
Boundaries Event AB arrangerar 
Silent Disco klubbkväll med Katja 
och Gunn.
kl 19-01 
Taket Kulturhuset

torSDaG/tHurSDay
Stockholm Pride arrangerar 
klubbkväll med innandömet  
Kl18-24 
Taket Kulturhuset 

PridekidS
I år kommer Stockholm Prides 
barnverksamhet Pride Kids att 
hålla till på kulturhustaket! Ett  
samarbete mellan Stockholm 
Pride, Rum för Barn och TioTretton

tiSDaG – freDaG/kl 11-14 
kan du komma och hänga, mysa och 
lyssna på sagostunden i vårt tält. 

onSDaGkl 17-18 
Disco med schlagertema

freDaG
kl 17-19
Disco med schlagertema 

Pride UNG
 se annons

UtStällNiNGAr
från berlin till yoGyakarta
-arrangör Polska institutet.

”berlin - yoGyakarta” vill 
påminna om förföljelserna av bögar, 
lesbiska, bisexuella och transper-
soner under nazisternas herra-
välde i Europa. Den vill påminna 
om att mänskliga rättigheter är 
någonting omistligt för alla män-
niskor, även icke-heterosexuella.

teAter
Teater flera olika uppsättningar 
samt film se hemsidan, www.
stockholmpride.org 

Stockholm Pride och Tornedals-
teatern presenterar
tukkiPoJat, Författaren Mikael 
Niemi kallar sitt verk för Tornedalens 
första queer-pjäs.
I rollerna: Daniel Sandström, 
Markus Forsberg
Kl 16.00
onsdag

SemiNArier/debAtt/
internet Hatbrott- Vad gör 
vi?  Arrangör RFSL Ungdom. 
onsdag

ÄktenSkaPSCermonier
-Hur HBTQ-anpassar vi dem 
arrangör Stora synagogan Stock-
holm. 
onsdag/Wednesday
litterÄr SCen 
Arrangör: Hallongrottans vänner
torsdag

rfSl oCH rfSl unGDom möter 
HBT minister Erik Ullenhag 
fredag  kl 12.00

Sara lunD- en underhållande 
föreläsning om normer och vär-
deringar. Sara/Claes fick ”Stora 
Talarpriset” 2010  som Sveriges 
bästa talare. Inspirerande, roligt 
tänkvärt. fredag/

Den rySka Hbt-orGaniSatio-
nen CominG outS 
Föräldraklubb och svenska Nät-
verket för Stolta Föräldrar, RFSL 
arbetar med att ge stöd till HBTQ-
personer och deras familjer. 
Föräldrarna i Ryssland fyller även 
en viktig roll i påverkansarbetet 
för att förändra det djupt homofo-
biska ryska samhället. Lyssna till 
deras erfarenheter. (arrangör Civil 
Rights defenders, Stolta Föräldrar 
och RFSL) fredag

HiV- Hur har det offentliga samta-
let förrändrats. Arrangör RFSL.

Pride hoUSe 
Det händer massor med spännande saker på Stockholm Pride House i år. 
Här under ser du några av höjdpunkterna! Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
För detaljprogram www.stockholmpride.org

PRIDE UNG
Är du mellan 13 och 25? Kom till Pride Ung! Vi har
soffor, fåtöljer, pyssel och gratis fika. Under veckan blir
det workshops, öppen scen och paradpepp. Allt är
gratis!

Onsdag den 31 juli 19:00–00:00 har vi fest på
Kulturhustaket. Kom och drick alkoholfria drinkar och
dansa i sommarnatten!

VAR: LAVA, KULTURHUSET (T-CENTRALEN)
NÄR: TISDAG 30:E JULI–FREDAG 2:A AUGUSTI 14:00–19:00

Stockholm Pride i samarbete med rfsl Ungdom, Egalia och Lava
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Pride PArAde 

PArAd iNFormAtioN

toPPlÄGen för att Se ParaDen (tummen upp): 

Slottsbacken, Kungsträdgården och Stureplan.

Prideparaden avgår från Medborgarplatsen kl 13.00 och 

fortsätter på Götgatan, via Slussen, Slottet, Strömbron, 

Kungsträdgårdsgatan, Hamngatan, Sergelrondellen, 

Sveavägen, Kungsgatan, Sturegatan, Lidingövägen. Paraden 

avslutas på Östermalms IP ca kl 16.00.

PArAde iNFormAtioN

Great spots to watch the parade go by: Slottsbacken, 

Kungsträdgården och Stureplan. 

The Pride Parade starts at 1 pm at Medborgarplatsen 

in central Stockholm. It ends at Östermalms IP at 

Lidingövägen, at approx. 4 pm.

for more information: www.stockholmpride.org
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För detaljerad information, www.stockholmpride.org

Gröndalvägen 

M
örtvikskroken 

Fregattvägen 



Gröndalvägen 

M
örtvikskroken 

Fregattvägen 

PArAdVäGeN
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oNSdAG 31 JUli
17.00 - 24.00

P3 Sommar Session sänder från 
Lilla scenen 
kl18.00-19.00. 
Kitty Jutbring är konferencier.

Viktor & the blood och nicole 
spelar. ca 19.30

invigningscermonier
Peter rimsby förklarar festivalen 
invigd. 

alexander bard och birgitta 
Stenberg invigningstalar på temat 
Familj. 

Janet leon 
framför Pridelåten New Colours”

amanda Jenssen med band. 
ca kl 21.30

House of Wallenberg 
Världspremiär för House of 
Wallenbergs nya singeln, ”Love 
yourself”.

torSdAG 1 AUGUSti
14.00 - 24.00

Torsdag 1/8, Ca 16.00-17.00 Pride 
Comedy på Lilla scenen. 

Stand upp med Pernilla Hammar-
grenvoch Moa Svan. 

Från ca 18.00
Schlagerpopkväll på 
Stora scenen:

margaret berger som kommer 
uppträda med en specialversion 
av ”I Feed You My Love”

emmelie de forest
Framför ”Only  Teardrops” och en 
helt ny låt. 
 
lys assia
Framför Eurovisionvinnaren ”Re-
frain” 
 
anton ewald
Pride för mig är en grym folkfest 
laddad med kärlek. Jag ser fram 
emot att få ge mitt bidrag till festen
 
ryan Dolan
Framför Eurovisionlåten “Only 
Love Survives” 
 
krista Siegfrids
Framför  ”Marry Me”  och DiNG 
DoNG!

 
michael feiner & Caisa
Kärlek, glädje, lek och bus!
 
ellinor franzén almlövJ
 
roberto bellarosa
Framför “Love Kills”.

FredAG 2 AUGUSti
14.00 - 01.00
Burlesk show med ”blackbird 
burlesque” m fl, 
Stora scenen

lördAG  3 AUGUSti
14.00 - 01.00

Jonas Gardell 
Paradgala ”We are Family” Stora 
shownummer av och med Jonas 
Gardell samt nummer från bl a 
Priscilla Queen of the desert 
Seanmagn.

Pride PArk 
Pride Park.  Nu håller vi till på Östermalms IP. I år gör vi det lite bättre och lite sexigare. Det finns aktivitet för 
stora och små: artisterna, danserna, bröllop, restauranger, lounger, karuseller. 
Här under ser du några av höjdpunkterna! Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
För detaljprogram www.stockholmpride.org
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Pride city
Queertango Prova-på, rfSl Stock-
holm & tangoverkstan- roller i 
rörelse®
Välkommen att prova på QueerTango 
med Charlotte Rivero! Du får lära dig 
att både föra och följa och vi roterar 
partners! Det går bra att komma 
ensam! 
Instruktionen är öppen för alla med 
ett öppet sinne och för dig som gärna 
vill prova att utmana de traditionella 
könsrollerna inom pardansen. Alla 
dansar med alla; hen, hon och han!
Datum: 31 juli
kl 19.00-20.00 GratiS entrÈ

öppet hus på PG (Positiva Gruppen) 
och mingel.
Posithiva Gruppen öppnar upp sin 
medlemslokal för alla som vill kom-
ma och mingla i våra lokaler samt 
underhållas av vår egen dragshow-
grupp WAD-girls.
Datum: 2 augusti
kl:19.00

SåPan, unga klara, kvalitetsteatern
“SÅPAN” ger dig queer såpoperamu-
sikal när den är som bäst!
Föreställningen, som kommer att 
spelas på Unga Klara, Kulturhuset, 
sätts upp av och för HBTQ-personer 
och utlovar lesbiska graviditeter, 
bojkotts-sjungande djurrättsaktivis-
ter, regnbågsfamilje-separationer, 
polyamorösa dansgolvhångel och 
DRAMA!
Datum: 
kl: 
 
leSbian alGoritHm marCH -episk 
flashmob på Sergels torg
LESBIAN ALGORITHM MARCH är ett 
interaktivt performance av scenkonst-
gruppen Per.får.mens som framförts 
på olika platser under våren och som-

maren. På varje ny plats deltar en ny 
grupp av kvinnor och transpersoner. 
Nu är det DIN tur!
Datum: 
kl: 
 
Shopping och kön – en vandring i 
varuhus och gallerior med ett genus- 
perspektiv 
 Vi vandrar från 1880-talets 
saluhall via 1910-talets varuhus till 
dagens galleria. Shoppingmiljöernas 
förförande uttryck var redan från 
början medvetet utformade för att 
upprätthålla en heteronormativ syn 
på oss själva. Åren 1880-1920 speglar 
en tid när samhällets sociala normer 
blev snävare än någonsin. Gränsen 
mellan vad som ansågs kvinnligt och 
manligt blev allt viktigare att markera. 
Varuhusens grundare utformande ett 
koncept som bygger på motpolerna 
herr/dam. Drygt hundra år senare 
finns dikotomierna kvar. Vad beror 
det på och på vilket sätt kan vi störa 
normen?

Vandringen går från Östermalms 
saluhall via NK och avslutas vid 
Gallerian. Guide är Petra Adolfsson, 
Arkitektur- och designcentrum.
arrangör: arkitektur- och Design-
centrum
tisdag 30 juli, onsdag 31 juli,
torsdag 1 augusti
när? 17.00
Var? Samling vid östermalms salu-
halls entré.

Queera berättelser LIvE
RFSL Stockholm, Fabula Storytelling 
och Fanzingo bjuder tillsammans på 
Queera berättelser.
 Ta med dig alla dina vänner 
och kom och lyssna, agera och re-
flektera när ungas queera berättelser 

tar form LIVE på en berättarscen i vår 
sommarträdgård. Träffa de unga be-
rättarna, ta del av deras historier och 
passa på att spela in din egen queera 
berättelse på plats! Parallellt med be-
rättarscenen har du också möjlighet 
att ta del av fler queera berättelser i 
form av radio och film. 

onsdag 31/7
när? 14.00
Var? arkitektur- och designcentrum, 
Skeppsholmen

between Sidewalks and Catwalks: 
femme-inistiska reflektioner om 
queer femininitet i tid och rum
  Vad gör en stil och en kropp 
queer? Med inspiration från Jean Paul 
Gaultier-utställningens teman talar 
den femme-inistiska forskaren Ulrika 
Dahl om (queer) femininitet och rum-
mets politiska ekonomi i en rättig-
hets- och synlighetskrävande värld.
 Bland vardagsqueera krop-
par och hyllade ikoner, bioniska blon-
diner och åldrande queens, kurviga 
pinuppor och anakronistiska pun-
kare, korsettälskare och läderflator, 
queerhistoria och 50-talsvintagebegär 
med mera, frågar vi oss hur och var 
(queera) femininiteter tar form.
Datum: torsdag 1 augusti
kl:14.00
Plats: arkitektur- och designcentrum, 
Skeppsholmen

Pojktanter
En drop in-workshop som är öppen 
för alla som med hjälp av enkla tjuv-
knep och en hög med skräp vill ingå 
en förvandling mot kosmisk glamour 
bortom könsgränserna. Ur ränn-
stenen reser sig Pojktanterna, som 
avsäger sig tron på män och kvinnor 
som den enda sanningen. En perfekt 

Här under ser du några av höjdpunkterna! Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
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workshop för den som vill (lära sig 
att) styla sig bortom mänskligheten 
inför Pridefestivalen. Material finns på 
plats, men om du vill göra om ett eget 
plagg går det också bra!
 Resultatet fotograferas och 
sänds ut i samhället för att visa hur 
vacker människan egentligen kan vara, 
om hen bara var mer av en Pojktant. 
 Workshopen leds av Erik  
Annerborn, designer, stylist och kostymör 
till filmen Pojktanten*. 
Datum: 2 augusti
kl: 14.00
Plats: arkitektur- och designcen-
trum, Skeppsholmen
*Pojktanten är en film av Ester-Martin 
Bergsmark som berättar historien om 
Pojktanten, en varelse som vägrar välja 
sida i vårt tvådelade könssamhälle. Ba-
serat på samtal med författaren Eli Levén 
undersöker filmen det queeras privata, 
politiska och poetiska dimensioner.

kristina - alla tiders normbrytare. 
Visning av Livrustkammarens upp-
märksammade utställning Bilder av 
Kristina
Visning av Livrustkammarens aktuella 
utställning Bilder av Kristina. Drott-
ning Kristina (1626-1689)en drottning 
som blev kung, gick sin egen väg och 
bröt mot normala förväntningar. I 
modern tid har hon blivit till en Queer 
Queen.
Datum: 30 juli - 3 augusti 
kl 15.00
Plats: livrustkammaren
 
Grillkväll på frescati, föreningen 
GayCamp
Föreningen GayCamp arrangerar 
återkommande grillkväll på frescati-
klipporna vid vattnet.
Grillen går varm från 18.00-22.00 och 
det går till självkostnadspris att köpa 

något att äta och något att dricka.
Kom och träffa nya och gamla vänner 
och svep med av romantiken av att se 
solen gå ner i horisonten.
Har du frågor kan du maila:
gaycamp@gaycamp.se
Datum:
kl: 18.00-22.00
Plats: frescatiklipporna

reGnbåGS-kabbalat SHabbat i 
Stora SynaGoGan
Firandet av inledningen av den judiska 
vilodagen sker som en del av Pride-
firandet i Stockholms Stora Synagoga, 
intill Kungsträdgården. Shabbat-fi-
randet är öppet. På grund av säker-
hetsläget ber judiska församlingen 
de som vill medverka ta med sig 
ID-handling.
Datum: 2 augusti
kl: 
Plats: Stora Synagogan, intill kungs-
trädgården. 

allas rätt till fristad, ung Vänster 
storstockholm
Idag utvisas människor trots skydds-
behov och uppenbara asylskäl. Män-
niskor som riskerar livet på grund av 
sin religion, sexuella läggning eller 
sina politiska åsikter skickas tillbaka 
till förföljelse, våld och förtyck.
Ung Vänster Storstockholm anordnar 
ett samtal om HBT-flyktingars situa-
tion och vad vi har för lösningar på 
problemen.
 
feministiskt självförsvar, ung Vän-
ster storstockholm
Det handlar om att kunna försvara sig 
verbalt, mentalt och fysiskt. Att hitta 
lösningar istället för låsningar. Alla 
tjejer är välkomna!
 
träff för regnbågsfamiljer, rfSl 

Stockholm
RFSL Stockholms medlemsgrupp 
för regnbågsfamiljer välkomnar alla 
regnbågsfamiljer till Rosenlundspar-
ken fredagen den 2/8 kl 14:00. Ta med 
egen filt och fika och kom och häng 
med oss! Spana efter en regnbågs-
flagga så hittar du oss! (skulle det 
regna ses vi i våra lokaler på Sveavä-
gen 59 istället, men låt oss hoppas 
på fint väder så vi kan vara utomhus) 
Har du några frågor, tveka inte att 
kontakta oss: regnbagsfamiljer@
stockholm.rfsl.se
Datum: 2 augusti
kl: 14.00
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Säkerhet UNder FeStiVAleN
Säkerhetsorganisationen jobbar året runt med att 
skapa en trygg festival. Under festivalen har vi ett 
nära samarbete med polisen och en stor volontär 
organisation som tillsammans med den inhyrda 
bevakningen ser till att festivalen är en säker plats 
för alla.

Paraden är en stor utmaning på grund av sin stor-
lek- 50 000 deltagare och 500 000 åskådare, en av 
nordens största festivaler. Det är många bitar som 
ska falla på rätt plats. Men vi har gjort den i femton 
år och börjar bli vana vid pusslet.

Är det något som man som besökare ska tänka på 
eller vara extra uppmärksam på? 
Att ha roligt, visa hänsyn till andra och inte vara rädd 
för att fråga eller informera oss om något inträffar. 
Säkerhetspersonalen finns under hela festivalen för 
att alla skall känna sig trygga! 

Security during the festival
The security department of Stockholm Pride works 
all year round to create a safe festival. The parade 
is a big challenge with 50’000 participants and 
around 500’000 in the audience but after 15 years 
of experience it’s getting easier every year. The 
most important thing as a guest of Stockholm Pride 
is to have fun, show respect to other and hesitate to 
contact the security staff if something happens or if 
you have questions of any kind. The security staff is 
here for everyone to feel safe!

VAlberedNiNGeN
Thomas Rasmussen, sammankallande valberedare 

i Föreningen Stock-
holm Pride:

Vad innebär det att 
vara medlem i för-
eningen Stockholm 
Pride?
Förr om åren 
innebar det att ge-

nomföra festivalen, numer har vi en festivalledning 
och underbara volontärer som gör det så att vi kan 
koncentrera oss på de större frågorna, hur vill vi att 
Stockholm Pride ska se ut i framtiden? Vi vill vara 
en aktiv förening med medlemmar som kommer 
på möten och engagerar sig och tar upp de frågor 
som de brinner för. Vi vill också att alla föreningar i 
HBTQ-communityn ska vara en viktig del, båda un-
der veckan men definitivt också under resten av året.

Vad är syftet med festivalen?
Pride ska vara en arena för att diskutera, komma 
samman och lyfta de frågor som är viktiga för oss. 
Sen är det klart att det är en fest, men vi vill lägga 
stort fokus på att HBTQ-communityn får plats och 
känner att det är deras festival, deras vecka. Jag 
vill lyfta Pride House som en mycket viktig del av 
festivalen som ofta väcker politiskt engagemang och 
diskussioner som lever vidare även efter veckan. 
Vi i valberedningen letar eldsjälar till föreningens 
styrelse som brinner för festivalen och att ta den 
vidare in i framtiden.

Hur kommer man i kontakt med er?
Vi kommer att finnas på festivalen, både på Pride 
House och i Pride Park i t-shirtar som tydligt visar 
att vi representerar föreningen och valberedningen. 
Kom gärna och prata med oss om du är intresserad 
av att vara med eller bara få mer information om vad 
vi gör. Jag vill uppmana alla föreningar som är med 
i Stockholm Pride att nominera bland sina medlemmar. 
Vi behöver alla kunniga krafter i arbetet med att 
utveckla framtidens festival. 
www.stockholmpride.org
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Prideadvokaterna Sofia Scherman och Ingela Holmqvist 

driver tillsammans Holmqvist & Scherman Advokatbyrå 

AB och är de advokater som hjälpte Stockholm Pride ur 

den djupa ekonomiska kris som drabbade föreningen 

sommaren 2011. Här berättar de lite mer om sin verk-

samhet och sitt engagemang för föreningen och i HBTQ-

frågor. 

först får du gärna beskriva er byrå med några ord, om 

ni har någon särskild inriktning och hur ni kom i kontakt 

med festivalen. 

Ingela: Vi arbetar framförallt med affärsjuridik, eller 

juridik förknippad med de affärer som vanliga människor 

gör, med allt ifrån avtalsskrivande och förhandlingar, till 

domstolsprocesser. Det allra roligaste är att hjälpa kunder 

där partsförhållandena eller -styrkorna är väldig ojämlika, 

då vi företräder vad som kan uppfattas vara den ”svagare” 

parter mot större och starkare motparter. 

Sofia: Och vi åtar oss ibland även andra typer av ärenden, 

som tex målsägandebiträden för personer som utsatts för 

brott, och som särskild företrädare för barn i ärenden där 

barn blivit utsatta för brott, ofta av en egen förälder. 

På vilket sätt är ni engagerade i Stockholm Pride? 

Ingela: Sofia satt tidigare i Stockholm Prides styrelse 

och jag fick på den vägen veta att festivalen år 2011 blivit 

en ekonomisk katastrof. Vi kunde snabbt konstatera att 

situationen var kritisk och vi diskuterade situationen med 

vår dåvarande arbetsgivare som beslutade att vi skulle 

erbjuda oss att sköta ackordsförhandlingarna pro-bono

Sofia: Vi ser oss nu som ett affärsstöd för föreningen, att 

t.ex. bolla juridiska frågor med och som granska avtal och 

andra handlingar innan de undertecknas. 

Har ni någon annan koppling till HbtQ-världen, har ni 

exempelvis jobbat med hatbrott, normbrytande familjer 

eller liknande? 

Sofia: Vi har många vänner och kunder inom communityt 

och tycker att det är befriande med människor som vågar 

gå sin egen väg, och leva på ett sätt som känns rätt oavsett 

vad andra tycker.  

Ingela: Vi tror att det är en fördel att vara normbrytande, 

att det tilltalar kunderna att vi vågar gå vår egen väg. Alla 

vill väl ha en modig och stark advokat på sin sida?  

Vad tror ni som jurister att man kan göra för att stärka 

rättigheterna för människor i HbtQ-communityn? Hårda-

re straff för hatbrott, ändrad lagstiftning eller liknande? 

Sofia: Oj, det var en svår fråga. Jag tror att det behövs en 

starkare och modernare diskrimineringslagstiftning. Och 

faktiskt en mer effektiv rättsapparat i allmänhet. 

Ingela: Jag tror mer på att inkludera än att särreglera. Att 

alla människor skall behandlas lika och ha samma rättig-

heter är tyvärr inte en självklarhet i dagens samhälle, men 

jag tror att vägen dit snarare går genom att arbeta mot ett 

mer inkluderande samhälle än att införa speciella lagar 

för vissa människor.

AdVokAterNA

Join the Pride Family and claim your 
own spot in this years Pride Family 
Poster.

www.wearepridefamily.com

Gör något kul tillsammans! 

Vi tar hand om städningen 

under tiden.

0761-19 67 33



Välj en operatör som tar ställning

Bahnhof - en stolt del av 
familjen sedan år 1998!

BAHNHOF.SE

Integritet, åsiktsfrihet och tolerans!

Ibland kan det kännas som om det krävs superhjältekrafter 
för att orka stå för sin sexuella läggning eller könsidentitet  
på  jobbet. Ska det  verkligen behöva vara så? 

Fackförbundet Unionen jobbar för att våra medlemmar ska 

ha en arbetsmiljö fri från fördomar och diskriminering. Vi tycker 

det är en självklarhet att alla människor ska få älska den de vill 

och göra det öppet – också inför kollegorna på jobbet. 

Under hela Stockholm Pride finns vi i Pride Park. 



Välj en operatör som tar ställning

Bahnhof - en stolt del av 
familjen sedan år 1998!

BAHNHOF.SE

Integritet, åsiktsfrihet och tolerans!

STOFF 2013
21–24 augusti 
För tredje året i rad tar Stockholm Fringe 
Fest – Stoff över Kulturhuset Stadsteatern 
med en fyra dagar lång festival. Fringen bjuder 
på teater, dans, musik, komedi, performance, 
street art, installationskonst. 350 artister i 
120 akter. Från världens alla hörn!
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IMOGEN CUNNINGHAM 
Imogen Cunningham (1883–1976) är en av pionjärerna inom 
det amerikanska 1900-talsfotografi et. Hennes råa och moder-
nistiska bilder har inspirerat fotografer som Sally Mann och 
Robert Mapplethorpe. Utställningen omfattar närmare 200 
verk och spänner över 70 års konstnärskap.

Utställningen pågår t o m 8 september
Fri entré  

En musikal av Willy Russel 

 >>Gå och se!<< DN

stadsteatern.stockholm.se 08-506 20 200

STULNA 
JUVELER

Blodsbröder 

JUVELER
Av Kristina Lugn
regi: Åsa Kalmér
I rollerna bl a: 
Gunilla Röör

orlando
Av Virginia Woolf

I dramatisering av 
Darryl Pinckney

regi och scenografi: 
Carolina Frände

I rollen: Robert Fux

regi och 
koreografi: 
Alexander Öberg
I rollerna bl a:
Anton Lundqvist
Albin Flinkas
Jennifer Brown 

INFO/BILJETTER 
kulturhuset.stockholm.se, 08-508 315 08

Sommaröppet

SE ORLANDO FÖR 75 KR UNDER PRIDE 

(ORD. PRIS 150 KR)

Boka biljetter som vanligt på www.stadsteatern.stockholm.se 

Hämta ut dina biljetter i biljettkassan på Stockholms stadsteater. 

Visa upp ditt festivalarmband så dras rabatten av.

BOKA NU, GÄLLER UNDER HELA PRIDEFESTIVALEN!





abba the museum är en interaktiv resa genom en av 

musikhistoriens största framgångssagor. Här får besö-

karen uppleva hur det känns att vara den femte med-

lemmen i abba, ta plats på scenen tillsammans med 

de andra medlemmarna, stiga in i Polarstudion och se 

hur han eller hon passar i abbas legendariska kläder och 

mycket mer. Genom museets audioguide berättar agnetha, 

benny, björn och frida sina egna personliga minnen från 

tiden i abba.

ABBA The Museum strävar efter att göra utställningarna 

så interaktiva som möjligt. Till exempel finns ett självspe-

lande piano som är kopplat till Bennys studio. Har besökaren 

tur blinkar den röda lampan och pianot (Benny) börjar 

spela när just han eller hon är där.

 Gruppens första stora hit, ”Ring Ring”, från 1973 

hyllas med en röd telefon i utställningen. Till den är det 

bara fyra personer i världen som har telefonnumret...

 ”Det nya museet ger en helhetsbild av bandet, 

musiken och den osannolika framgång vi upplevde på 70- 

och 80-talet, något vi inte kunnat visa tidigare. Det blir som 

en upplevelsebaserad musik- dokumentär som bjuder in 

bakom scenen såväl som på och framför den”, säger Björn 

Ulvaeus.

 Besöket på museet börjar med en film av Jonas 

Åkerlund som visas i ett 180 graders biorum. Du kom-

mer att få följa ABBA i deras fotspår, med start i Gamleby 

Folkets Park som symboliserar starten på bandmedlem-

marnas karriärer på 60-talet via genombrottet i Brighton 

1974. Som sällskap har du Björn, Agnetha, Frida, och 

Benny som i museets audioguide berättar om tiden i 

ABBA, framtaget tillsammans med manus- författaren till 

Mamma Mia!, Catherine Johnson.

 Björn Ulvaeus deltar i det dagliga arbetet med 

museet, som leds av vd Mattias Hansson.

ABBA The Museum ligger på Djurgårdsvägen 68, bredvid 

Gröna Lund på natursköna Djurgården i Stockholm.

Biljetter till ABBA The Museum går att köpa nu på www.

abbathemuseum.com.

ABBA The Museum is finally open at Djurgården in Stock-
holm and offers an interactive journey through one of the 
biggest success stories in music history. Here the visitor 
will get close to the band by experiencing what it’s like to 
be the fifth member of ABBA, get on stage together with 
the other members, enter the Polar studio and see what he 
or she looks like in ABBA’s legendary costumes, and much 
more. Agnetha, Benny, Björn and Frida will tell their own 
personal ABBA stories through the museum audioguide.

ABBA The Museum aims to make its exhibitions as interac-
tive as possible. For example, there is a self-playing piano 
that is linked up to Benny’s studio. If the visitor is lucky, the 
red light will flash and the piano (Benny) will start playing 
while he or she is there.
 The group’s first major hit, “Ring Ring” from 1973, 
is celebrated by a red telephone in the exhibition. Only four 
people in the entire world have the phone number...
 “The new museum will give a complete pic-
ture of the band, the music and the incredible success 
we experienced in the ‘70s and ‘80s, something that we 
haven’t been able to present until now. It will be like an 
experience-based music documentary that invites the 
visitor backstage as well as on and in front of the stage”, 
says Björn Ulvaeus.
 The visit to the museum starts with a film by 
Jonas Åkerlund, which is shown in a 180 degree cinema 
room. The visitor will then follow in the foot steps of ABBA; 
from Gamleby Folkets Park, via the break-through in 
Brighton in 1974. The whole visit is accompanied by the 
newly recorded audioguide with Björn, Agnetha, Frida 
and Benny who tell the story about their time in ABBA, 
developed in collaboration with the writer of the Mamma 
Mia! manuscript, Catherine Johnson. 
 Björn Ulvaeus takes part in the day to day work 
at the museum, which is headed by MD Mattias Hansson. 

ABBA The Museum is located at Djurgårdsvägen 68, next 
to Gröna Lund at the scenic Djurgården in Stockholm. 
Tickets for ABBA The Museum are available now at 
www.abbathemuseum.com.
 

come cloSe
to AbbA



Stockholm Pride 
Webbshop

Premiär

UNikA keePcUPS 

En helt unik KeepCup - Stockholm Pride 
KeepCup är världens första baristaanpassade takeaway-mugg 
som är framtagen för att användas igen och igen och igen… 

Med storlekar som motsvarar kaféernas pappersmuggar är de anpas-
sade till 
espressomaskiner i kafémiljö. Baristan kan enkelt göra en god kopp 
kaffe – direkt  i din KeepCup!
Välj mellan färgerna Pride Summer, Pride Hot Pink och Pride Mist.
Läs mer på shoppen. 
Endast 150,- inkl moms

shop.stockholmpride.org

t-Shirt

Välj den som passar dig bäst.
Det finns fler färger i shoppen. 

Endast 200,- inkl moms
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äGGkoPPAr Stockholm Pride by StArliNG & GrobbA

Absolut guddomliga äggkoppar. Perfekta presenten. 
Läs mer i shoppen. 
Endast 299,- inkl moms

tyGkASSe

Stockholm Pride Ekologiska Tygkasse 
Specialdesignade med årets tema-sigill, We are family.
Långa handtag!
Läs mer i shoppen.
Endast 90,- inkl moms

shop.stockholmpride.org



 
Tidsdag 12:00 i Studio 3  Att 

driva HBTQ-frågor i riksdagen 
– skillnader och likheter mellan 

då och nu Tidsdag 14:00 i Ekoteket  
Hur gör vi Stockholm till en bättre 
stad för HBTQ-personer? Torsdag 
15:00 i Ekoteket Från Stonewall-
uppror till lobbyarbete - Så når vi 

våra mål!  
Mer info: http://hbtq.
vansterpartiet.se/

Träffa oss!
Vi är på plats  
i PrideHouse,  
PridePark 
och självklart 
i Paraden!

Seminarier i  
PrideHouse!

Vänsterpartiet
www.vansterpartiet.se

Hans LindeJosefin Brink Jonas Sjöstedt

27-åriga Josephine Rydstedt är personen bakom företaget 

Breaking Boundaries Event AB som anordnar Silent Disco. 

Konceptet, som funnits i många år i andra länder är förhål-

landevis nytt i Sverige. Josephine startade sitt företag för 

ungefär ett år sedan och innan dess fanns det inget företag 

som tillhandahöll den utrustning som krävs. Vid de få Silent 

Disco-evenemang som hölls fick utrustning hyras in från 

andra länder, vilket gjorde att det blev vansinnigt dyrt  och 

opraktiskt.

 Än så länge har hon mest arrangerat företagsevent 

och större privata fester, men hoppas på att fenomenet snart 

ska sprida sig till festivaler och liknande. Josephine är den 

enda i Sverige än så länge som anordnar Silent Disco i något 

större skala.

Josephine har besökt Stockholm Pride varje år sedan hon 

kom ut i 16-årsåldern. 

 ”Det är ju i den åldern man börjar fundera på sådant 

som läggning och så, även om jag egentligen visste innan”, 

säger hon. Hon har många fina Prideminnen från åren som 

gått, både från området, och från häng utanför: ”Det är där 

det händer”. Hennes allra bästa Pride säger hon ändå är det 

första hon var på, året Östermalms citycamping och firade sin 

16-årsdag mitt under pågående festival.

 Ett annat starkt minne är för två år sedan då hon 

jobbade med Ulrik Munther-konserten. 

 Som den veteran hon är som Pridebesökare, tycker hon att 

det känns extra spännande att arrangera Silent Disco på Pride 

House i år, och tror att det kommer dra många nyfikna och 

festsugna på festivalens första kväll då hennes event går av 

stapeln. En av de stora fördelarna som Josephine ser med 

Silent Disco är att det dels går att välja musik, så att det går 

bra att dansa tillsammans trots olika musiksmak. Även den 

sociala biten går bättre, menar hon, eftersom en själv reglerar 

volymen, och kan välja mellan dånande dansnivå, eller en 

lugnare samtalsnivå.

 - Det där kan jag själv tycka är jobbigt, att det inte 

går att höra vad någon säger, och så kanske men springer på 

någon gammal bekant eller så, och vill prata i lugn och ro en 

stund, så går inte det. Men det är jättebra med Silent Disco, 

att det går att dra ned volymen. Alla som har prövat brukar 

tycka att det är jättekul, så jag hoppas att det snart blir stort 

här i Sverige.

SileNt diSco
Silent Disco går till så att besökarna istället för genom högta-

larsystem får musiken genom trådlösa hörlurar. Det innebär 

att det dels går att välja mellan olika musik, istället för att 

som på vanliga klubbar gå mellan olika dansgolv finns alla 

dansgolv överallt, något som skapar en närmast surrealistisk 

känsla. Var och en kan också välja den ljudnivå som passar 

en bäst. Stockholm Pride kommer tillsammans med Josep-

hine att anordna Silent Disco på Kulturhustaket den 30 juli kl 

18-01.

För mer information besök silentdisco.se

SileNt 
diSco
Text: Helena Gunnarsson



...and now the groom may 

kiss the groom...

Familjerätt och fel

www.familjensjurist.se

Välkommen till Sveriges största familje- och privatjuridiska byrå.

Är vårt äktenskap giltigt utanför Sverige? Om vi vill adoptera bör vi vara 
gifta? Ärver vi varandra om en av oss är utländsk medborgare? 

Undrar ni över den här typen av frågor? Välkommen förbi vår boudoir i Pride 
Park på Östermalms IP 30/7 – 3/8, eller besök vår föreläsning i Pride House 
Kulturhuset, torsdag den 1/8 kl 17.00 i Studio 3 på plan 3.

design: starlinggrobba.com • webshop: norrform.com

Love is in the air!

Design. For love and living.

  

  

  

 

         STOCKHOLM PRIDE GIFTSHOP
           
             shop.stockholmpride.org

Färdiglagat
till dörren

OLA LAURITZSON

WWW.GIBOXEN.SE 08-702 59 90

NU SÄNKER VI PRISET!

RECEPT & TRÄNINGSTIPS

LUNCH & MIDDAG

NÖJD-KUND-GARANTI

DAGLIG COACHNING VIA MAIL

En mångsidig och balanserad kost i kombination med en hälsosam livsstil bidrar till 
en god hälsa. GI-boxen är en unik, näringsberäknad matserie skapad av kostexperten 
Ola Lauritzson. Läs mer och beställ din GI-box på webben eller ring oss!

NYHET:
1295 kr

FÖR TVÅVECKORS-
PROGRAMMET

GIB_ad_225x298mm.indd   1 2013-05-31   10:30
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Kungsholmen     Vasastan     Essingeöarna     Södermalm     Hornsbergs Strand     Sjöstaden     Fredhäll     Ekhagen     BirkastanKungsholmen     Vasastan     Essingeöarna     Södermalm     Hornsbergs Strand     Sjöstaden     Fredhäll     Ekhagen     Birkastan karlssonuddare.se

Christoffer Everitt
070 416 84 51
christoffer@karlssonuddare.se

Axel Rydmark
0762 13 72 81
axel@karlssonuddare.se

Johannah Fredricson
0721 744 744
johannah@karlssonuddare.se

Ingrid Frygelius
070 777 02 20
ingrid@karlssonuddare.se

Sofi a Hellberg
0707 124 322
sofi a@karlssonuddare.se

Ebba Litzén
0722 50 30 35
ebba@karlssonuddare.se

Sandra Agö
0707 91 84 80
sandra@karlssonuddare.se

Daniel Bergared
0707 987 987
daniel@karlssonuddare.se

Malin Blomstedt
070 628 11 51
malin@karlssonuddare.se

Elisabeth Corcoran
070 952 56 63
elisabeth@karlssonuddare.se

Åsa Drakenberg
0701 96 21 85
asa@karlssonuddare.se

Björn Nygård
0707 38 55 29
bjorn@karlssonuddare.se

Catharina Lager
070 895 49 67
catharina@karlssonuddare.se

Helena Larsson
0768 50 51 44
helena.larsson@karlssonuddare.se

Jenny Lindahl
0707 77 89 28
jenny@karlssonuddare.se

Jakob Jakobsson
0707 69 21 00
jakob@karlssonuddare.se

Helen Larsson
0735 950 500
helen@karlssonuddare.se

Birgitta Sjögren
0704 94 59 30
birgitta@karlssonuddare.se

Anna Sjöwall
070 458 41 63
anna@karlssonuddare.se

Eva Lundström
0703 00 09 08
eva@karlssonuddare.se

Samuel Uddare
0769 42 05 00
samuel@karlssonuddare.se

Mats Uddare
070 736 38 66
mats@karlssonuddare.se

Jonas Tillman
0707 155 780
jonas@karlssonuddare.se

Leif Östlund
070 990 80 66
leif@karlssonuddare.se

Är du vår nya mäklare?
Kontakta Mats för
mer information!

?
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1,5:A MED HÄRLIGT 
SJÖNÄRA LÄGE 

FRÅN 1000:- /m2
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MINI SPORT LANE. MED CHILIPAKET. 
0 kr kontant. Från 2 495 kr/mån.

Månadskostnaden är inkl. moms och avser 36 månaders kontraktstid och totalt 3 000 mil. Uppläggnings- och administrationsavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Månadskost-
naden justeras under kontraktstiden vid förändringar i upplåningskostnad. Angivna priser gäller från och med den 1 juni 2013 och för den svenska marknaden. Rätt till ändring av priser och specifikationer 
utan föregående meddelande förbehålles. Övermil debiteras med 12,50 kr inkl. moms per mil. Extra kostnader tillkommer vid användande överstigande normalt slitage. Med reservation för ev. tryckfel.
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Björn Borg  
says ja! 
To weapons of  

mass seducTion

236 Fogra39 TAC300 Coated


