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MIN KOMMA UT-

HISTORIA

Namn: Karl/Kalle
Ålder: 40
Bor: Stockholm
Heter på Qruiser: Honken
Hur kom du ut?
– När jag var 19 år gammal
började jag med att berätta för
mina vänner. Jag tog några stycken
i taget.
Vem berättade du för allra
först?
– Det var för min kompis Erik.
Han var två år äldre än mig.

”gay, straight eller mittemellan”
- oskar svarar på elevernas frågor
Oskar Sternulf har turnerat med
monologen Komma ut i två år nu. Det
har hittills blivit 230 föreställningar och
bara i höst väntar ytterligare 80 st varav
flera på pridefestivaler i Sverige.
– I år kan ni träffa mig på Borås
Pride (30 juni), Säffle Pride (20 juli),
Stockholm Pride/EuroPride (2 augusti),
Uddevalla Pride (11 augusti) och West
Pride/Europride (16 augusti). Utöver
föreställningen har jag alltid ett eftersamtal, vilket ofta leder till intressanta
diskussioner och spännande historier
från andra HBTQ-personer.
Nu har du släppt en liten bok
som heter ”Gay straight eller mittemellan?” som har koppling till
föreställningen, berätta.
– När jag är på skolor och spelar
Komma ut har jag ett upplägg där elev-

”Den absolut
vanligaste
frågan är vad
begreppet
’queer’
innebär”
erna, efter avslutad föreställning, får
skriva ner frågor anonymt och individuellt om HBTQ-tematik. Efter de
första 200 föreställningarna har jag, efter
noga omsorg, sortering och grubblande,
40 frågor i denna bok, som jag har valt
att besvara med en mix av kärlek, kunskap och humor.
Det är högt och lågt på frågorna
gissar vi, kan du ge exempel?
– Den absolut vanligaste frågan är
vad begreppet ”queer” innebär och det

besvaras i boken.
Vad ska du göra mer i sommar?
– Den 20 juni är bokreleasen
på Akademibokhandeln Lidingö i
Stockholm, så det har varit förberedelser inför den. Utöver turnéer med
Komma ut i sommar, jobbar jag på
en ny föreställning, som kommer ha
premiär under 2019. Jag och sambon
kommer även resa utomlands en hel
del i sommar och jag kommer vara
väldigt mycket, så som alltid, i Pride
Park. Det blir ju extra spännande i år,
dels för att jag själv ska uppträda på
Regnbågsscenen, dels för att Sverige
står värd för EuroPride i år.

Vad fick du för reaktioner?
– Erik tog det väldigt bra, även
om han blev lite förvånad. De flesta
som jag har berättat för har faktiskt
tagit det mycket bättre än vad jag
hade förväntat mig.
Vad har du för tips till den
som kommer ut idag?
– Ta det lugnt, och börja med
att berätta för de som det känns lättast med. Det är jobbigt att komma
ut, men i min erfarenhet så är det
faktiskt oftast värt det. Man mår
helt enkelt mycket bättre när man
slipper att ljuga om sig själv.
– Samtidigt som jag tycker att det
är viktigt att komma ihåg att man
aldrig har någon skyldighet att
berätta allt om sig själv för andra,
om man inte vill.
Matilda Thoreén

”Gay, straight eller mittemellan” finnz
att jag köpa i qx-shop: shop.qx.se
Pris 129 kr.
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nu tar
vi guld
dags för em-festen
pia sundhage
allt om stockholm pride
tegan & sara
pet shop boys
andrew rannells
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MISS GAY & MR GAY
BRANDMAN OCH BÖG

Juli
2008.
Magda Gad
kollar in den
svenska
synden och vi
uppmärksammar att det
är EuroPride i
Stockholm.

15 ÅR SEDAN
Juli
2003.
En längre
historielektion i
Gayporr serveras
av Roger Wilson.
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exklusivt i QX:
nilla fischer

Juli
2013.
Dags för
EM-fotboll för
damer och Nilla
Fischer kommer
ut i QX.
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20 ÅR SEDAN
Juli
1998.
Tom of Finland
och RobinsonSophie, stor
bredd i QX
juli för 20 år
sedan.

