
TIPSRUNDA : QUEER*BYGD & RFSL BORÅS SJUHÄRAD : QUIZ WALK

VÄLKOMNA
Inför Borås Pride, som arrangeras av RFSL Borås Sjuhärd, arrangerar Sjuhärads alla
kommuner aktiviteter och program på lokala bibliotek. Vi kommer också se
regnbågsflaggan1 i alla kommuner. 

En aktivitet som ett bibliotek i varje kommun presenterar är denna tipsrunda.  

Tipsrundan är skapad av nätverket queer*bygd, som arbetar med HBTQIA2-frågor på
landsbygd och mindre orter, och RFSL Borås Sjuhärad som är en lokalförening inom
förbundet RFSL och arbetar för lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för
HBTQIA-personer. 

Läs mer om queer*bygd på www.queerbygd.wordpress.com 
och mer om RFSL Borås Sjuhärad på www.rfslboras.se

Varje fråga ges i en kortversion på engelska. 

ENG: Before Borås Pride all municipalites in Sjuhärad arranges program
and activities on local libraries. You will among other things see the pride
flag1 here. One activity is this: welcome to queer*bygd and RFSL Borås
Sjuhärad's quiz walk! 
The networks queer*bygd works with LGBTQIA2-questions on countryside
and small cities. RFSL Borås Sjuhärad is a NGO that works for equal
rights for LGBTQIA-people.
The questions are written in one long version in Swedish and a shorter
version in English. Ask the staff on the library for more info!

1. Regnbågsflaggan, även kallad prideflaggan, är en symbol inom HBTQ-rörelsen. Flaggans färger
återspeglar mångfalden indom HBTQ-rörelsen och flaggan används ofta som en symbol för stolthet
bland homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. 
Prideflaggan har sitt ursprung i Kalifornien, men används idag över hela världen. 
ENG: The Pride flag is a symbol within the LGBTQ movement, the colors symbolizes the plurality and
are used as a stand for pride within the movement. 

2. HBTQIA står för homosexuell, bisexuell, trans, queer, intersexuell och asexuell och är en
förkortning för könsidentiteter och sexuella identiteter.
ENG: LGBTQIA stands for lesbian, gay, bisexual, trans, queer, intersexual and asexual and is a
shortening of gender and sexual identities. 

Frågorna är skrivna av Stina Nilss
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1.
Författaren Mian Lodalen har skrivit en mängd böcker, nu senast romanen Första
natten (Vilja förlag 2017). Det är den första boken Lodalen skriver på lättläst svenska.
Mian Lodalen är också känd för att ha varit med och introducerat ordet flata som
synonym till lesbisk i det svenska språket.

Nätverket queer*bygd gillar små platser, så här kommer lite geografi: Flataklocken är
ett berg i närheten av Munkbysjön i Ånge kommun i Medelpad, berget sägs vara
Sveriges geografiska mittpunkt. Andra platser som är värda att uppmärksamma är
tillexempel de tre kullarna Flatan, Flatan och Flatan på olika platser i Norge, Flatån
som rinner genom Dalarna, Göteborgsstadsdelen Flatås, sjön Flatevatten mellan
Gunnilse och Partille, byn Flata och ön Flatskaret utanför Sundsvall och Flatsjön söder
om Gävle. 

Gävle ja, under deras Pridefestival 2016 medverkade fristadsförfattaren Ahmed
Mohamed som nu är bosatt i Skellefteå. Ahmed är somalisk medborgare, uppvuxen i
Förenade Arabemiraten och har skrivit tre böcker: Jihadi Kafahi och I might be gay
samt Sinful.

Ahmed Mohamed kämpar för HBTQ-personers rättigheter i Mellanöstern och i norra
Afrika men nu undrar vi: vad heter huvudstaden i Förenade Arabemiraten? 

ENG: In this question we talk about the Swedish authour Mian Lodalen, a
synonym word for lesbian, the guest writer Ahmed Mohamed who lives in
north Sweden and comes from the United Arab Emirated. The question:
what is the capital of the United Arab Emirates?

1. Mogadishu

X. Doha 

2. Abu Dhabi 
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2.
En annan fristadsförfattare – Jude Dibia – gästar Borås Pride den 15 juni. 
Jude Dibia är född 1975 i Lagos, Nigeria och debuterade som romanförfattare 2005
med Walking with Shadows (BlackSands Books) vilken kom på svenska förra året
under titeln Att gå med sina skuggor (Smockadoll Förlag). Med Walking with Shadows
fick den nigerianska litteraturen sin första homosexuella centralgestalt i karaktären
Adrian. 

En annan Adrian, Ravarour i efternamn, grundade 1965 gruppen Vanguard i San
Fransisco, Vanguard beskrivs som en av de första större grupperna med unga
homosexuella. De organiserade massor av människor i och kring San Fransisco och
arbetade med ickevåld, social förändring, rättvisa och lika rättigheter. 

Att kunna organisera sig har alltid varit en viktig aspekt av HBTQ-rörelsen. Men att
samlas för att stötta och stärka varandra såväl som att arbeta för mänskliga lika
rättigheter är inte möjligt i stora delar av världen. 

De t t a j o bba r RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas,
transpersoners och queeras rättigheter  aktivt med, såväl lokalt och nationellt i
Sverige som internationellt – då i samarbete med såväl gränsöverskridande
internationella som lokala organisationer i andra länder än Sverige. Arbetet för
möjligheten att organisera oss kring HBTQ-rättigheter går tillbaka till RFSLs barndom,
och med det kommer frågan: vilket år bildades förbundet RFSL? 

ENG: In this questions we talk about the Nigerian author Jude Dibia who
will come to Borås Pride June 15, the activist Adrian Ravarour who
founded the group Vanguard in San Fransisco. And we talk about the
importance of organisation, to support each other and work for equal
rights – an important part within RFSL - Swedish Federation for Lesbian,
Gay, Bisexual, Transgender & Queer (LGBTQ) Rights. The question: in
what year was RFSL founded in Sweden? 

1. 1944

X. 1950

2. 1971
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3.
Vi plockar upp trådarna kring både organisering, skuggor och Nigeria: år 2014 kom
en ny lag i landet som gjorde att det nu är kriminellt och straffbart att vara
homosexuell och även olagligt att delta i och stötta organisationer som arbetar för
HBTQ-personers rättigheter. I Nigerias norra delstater råder dödsstraff, och i de södra
kan homosexuella få upp till 14 års fängelse. Vid sidan om en stor och utbredd social
stigmatisering som ofta leder till svårigheter att få jobb eller utbilda sig, öppet våld i
offentliga rum och utfrysning från familjer och vänner. Många är vi som arbetar för en
förändring av detta. 

Nigeria är världens sjunde folkrikaste land, huvudstaden heter Abuja och landet blev 
självständigt från Storbritannien 1960. 

1960 är också året då författaren Maria Gripes bok De små röda kommer ut. Gripe är
känd för att i en romantisk, gotisk tradition skriva med ett starkt barnperspektiv. Och 
för att återgå till det här med skuggor så är det just den så kallade Skuggserien som 
är en av Gripes kändaste verk. Den andra boken om Berta och Carolin, …och de vita 
skuggorna i skogen, tas ämnen som relationer, kärlek, gränsöverskridande 
könsidentiteter och kampen att finna sig själv upp. 

Skogen ja, ett ämne som den lesbiska poeten Karin Boye skrev mycket om, bland 
annat i dikten Aldrig är skogen lycklig som nu..., ett utdrag kommer här: 

Oåtkomligt det rum, där dagens skörd ska mogna
mjuk av skimmer och doft och sus.  När stunden är inne
spränger en tätnad prakt sitt gömsle.  Över mig störtar
friskt och vilt som ett vattenfall ett smärtans minne.

Karin Boye föddes i Göteborg den 26 oktober 1900 och dog den 24 april 1941, en dag
som uppmärksammas inte minst i staden där hon slutade sina dagar. Vilken stad
pratar vi om, där Karin tog sitt liv?

ENG: In this question we pick up the threads from before about
organisation, shadows and Nigeria – where homosexuality is illegal. We
talk about the Swedish author Maria Gripe and her gender crossing
characters, and we end the text about the lesbian poet Karin Boye who
died by suicide in 1941. The question:   in which city did Karin Boye
die?   

1. Alingsås

X. Huddinge

2. Berlin
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4.
Vi återgår till Mian Lodalen - som nämndes i första frågan här - författaren som är
uppvuxen i Jönköping och som med sina böcker satt denna kyrkotäta stad på en
lesbisk karta. 

Någon som skrivit mycket om relationen mellan kyrkan och sexualitet var författaren
Eva Alexandersson – en av de först som offentligt kom ut som homosexuell i
Sverige. Som så många andra intellektuella konverterade Alexandersson till katolicism
på 50-talet och har bland annat gett ut romanerna Fyrtio dagar i öknen (1964) och
Kontradans1 (1969).  

Men nu ett poetiskt citat:
hon är ansvarslöst fri
jag är tryggheten hon vilar i
det är en oberäknelig älvas dans

Raderna är skrivna av musikern Eva Dahlgren och hörs i låten Lai Lai från 1999. Inte
sällan finns såväl älvor som änglar och gudsreferenser i Dahlgrens texter, tillexempel i
låtarna Ängeln i Rummet och Jag är Gud men någon gudstro eller kyrkotillhörighet har
musikern inte – det klargörs gång på gång, bland annat i en intervju inför släppet av
Dahlgrens senaste skiva som kom 2016. 

Men vad heter skivan? 

E  NG: In this question we go back to the author Mian Lodalen, who was
born in Jönköping – a city with many churches. We talk about the
relationship between church and sexuality, the author Eva Alexandersson
who was one of the first persons that official came out as homosexual in
Sweden. Then we quote the musician Eva Dahlgren and ask: what is the
title of Eva Dahlgren's album from 2016?

1. Jag sjunger ljuset

X. Så mycket bättre

2. Finns det nån som bryr sej om

1. Bonusinfo: Kontradans är ett slags dans där personer ställer upp sig i rader mot varandra, squaredans
är ett exempel på denna dansform och det kan ju vara kul att dansa, än roligare om vi stuvar om
bokstäverna och rollerna i det till queerdans.
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5.
På tal om kyrkor så blev Eva Brunne Svenska kyrkans första lesbiska biskop år 2009.
Det är samma år som Kristina Hultmans bok Undersökningen eller When I woke up
this morning I felt so gay kom ut på Modernista förlag, Karolina Bång gav ut
serieverket Handboken och Lesléa Newmans Mommy, Mama, and Me publicerades. 

Författaren Lesléa Newman är bosatt i New York, har skrivit kontroversiella och
omtalade barnböcker samt mycket som rör sig kring lesbiskhet, judisk identitet och
feminism. I New York, på baren Stonewall Inn, tog stora delar av dagens gayrörelse
fart 1969 genom Stonewallupproret. Sylvia Rivera var 17 år när detta hände och är
känd som en av dem som startade upproret. Rivera var tidigt aktiv i rörelsen mot
rassegregering, i protester mot USA:s krig mot Vietnam och i den feministiska
rörelsen. 

En annan Sylvia, Beach i efternamn, var en legendarisk och omsusad bokhandlare i
Paris som fängslades och fick sin bokhandel vandaliserad när nazisterna intog staden.
Beach självbiografi delar namn med bokhandeln: Shakespeare and Company.
Shakespeare ja – vissa hävdar det uppenbara i att till exempel karaktärerna
Cleopatra , Hermione, Portia och Beatrice är lesbiska, andra är mer tveksamma i
frågan. Som mycket skriven dramatik har Shakespeare tolkats och satts upp på scen i
en mängd varianter, inte minst i olika queera versioner. 

Shakespeare, föddes 1564 i den lilla orten Stratford-upon-Avon, Warwickshire inte
långt ifrån staden Birmingham. Och i ett annat Birmingham – det amerikanska som
ligger i Alabama – föddes författaren Fannie Flagg 1944. Men vad heter romanen
från 1987 som Flagg är mest känd för?1.

E  NG: In this question we continues the thoughts about churches and talk
about the first lesbian bishop in Sweden: Eva Brunne. We also talk about
the american author Lesléa Newman, the Sonewall riots in New York and
the activist Sylvia Rivera. Then we mention Shakespeare's possible
lesbian characters and ends up with the American author Fannie Flagg
and ask: what is the name of the novel that Flagg is most known for?1.

1. En röd liten fågel i juletid

X. Stekta gröna tomater på Whistle Stop Café

2. October Mourning: A Song for Matthew Shepherd

1. Bonusinfo: Boken blev också film 1991 med bland andra Kathy Bates, Jessica Tandy, Mary Stuart
Masterson, Mary-Louise Parker och Cicely Tyson i rollerna.
ENG: bonus info: The book was also set as a movie in 1991 starring among others Kathy Bates,
Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson, Mary-Louise Parker and Cicely Tyson.
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6.
Verk där det homosexuella och queera inte på något sätts döljs finns det gott om men
tydligt är att även alla småhemligheter och antydningar som gjorts i litteratur genom
historien säger mycket om såväl kontexter och tid som förväntningar och möjligheter.

På temat småhemligheter och antydningar är det svårt att låta bli att lyfta Tove
Jansson och alla mångbottnade karaktärer i serier, bilder och berättelser. Den
handlingskraftiga Too-ticki är ett porträtt av Tove Janssons livskamrat Tuulikki
Pietilä och de små oskiljaktiga varelserna Tofslan och Vifslan med sitt alldeles egna
språk är smeknamn för Tove Jansson själv och kärleken Vivica Bandler. 

Bandler startade Studentteatern i Helsingfors 1939, en teater som bland annat satt
upp den brittiska dramatikern Sarah Kanes pjäs Psykos 4.48. Kane hann skriva fem
pjäser och ett kortfilmsmanus innan sitt självmord, 28 år gammal, på ett sjukhus i
London i februari 1999. 

Sarah Kanes pjäser handlar om kärlek och ondska, smärta och tortyr, och har väckt
mycket uppmärksamhet och kontroverser.

En annan brittisk Sarah som måste finnas med i ett queert litteraturquiz är författaren
till bland annat klassikern Tipping the Velvet, vilket efternamn bär denna
författare?

E  NG: In this question we talk about small secrets and hints around
LGBTQ in literature and in that field the Finnish-Swedish author and artist
Tove Jansson is a obvious person to lift. Her lover Vivica Bandler started
the student theatre in Helsinki where the playwriter Sara Kanes plays
were set up. Another Sarah must be mentioned, and the question is:
what surname had the author to the classic novel Tipping the
Velvet?

1. Elbe 

X. Silverman

2. Waters
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UTSLAGSFRÅGA 
Paraden som ofta är en del av Pride-festivaler världen över är en viktig del, inte minst
när det kommer till manifesterandet av att kunna vara normbrytare i ett offentligt
rum. 

Världens största prideparad, enligt uppgifter från 2006, arrangeras i São Paulo i
Brasilien. 
I Borås arrangeras också en parade, i år sker den den 17 juni. 

Utslagsfrågan lyder: 
vad är summan om du slår samman antalet medverkande i prideparaden i São Paulo
2006 och sträckan som Borås Prides parad går i år, i meter?

Alltså: antalet deltagare i São Paulo + antalet meter i Borås = svaret.  
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FACIT
RÄTT RAD: 
1: 2
2: X
3: 1
4: 1
5: X
6: 2

Utslagsfråga: 2501400 (2500 000 människor + 1400 meter)

RÄTT SVAR: 
1.
1. Mogadishu (nej, huvudstad i Somalien)
X. Doha (nej, huvudstad i Qatar)
2. Abu Dhabi (rätt svar)

2.
1. 1944 (nej, då avkriminaliserades dock homosexualitet i Sverige)
X. 1950 (rätt svar)
2. 1971 (nej, men då bildades lokalavdelningen Club Liberté, det som nu är RFSL Borås Sjuhärad)

3.
1. Alingsås (rätt svar)
X. Huddinge (nej, men hit flyttade familjen Boye 1915)
2. Berlin (nej, men det var efter vistelsen där som Karin tog steget att leva ut sin homosexualitet)

4. 
1. Jag sjunger ljuset (rätt svar)
X. Så mycket bättre (nej, men Eva Dahlgren var en av deltagarna i tv-programmet med det namnet 2011)
2. Finns det nån som bryr sej om (nej, men det här är titeln på Dahlgrens debutalbum från 1978)

5.
1. En röd liten fågel i juletid (nej, men det är titeln på en roman av Flagg från 2005)
X. Stekta gröna tomater på Whistle Stop Café (rätt svar)
2. October Mourning: A Song for Matthew Shepherd (nej, men det här är titeln på en bok av  Lesléa Newman

6. 
1 . Elbe (nej, här har jag lånat efternamnet från Lili Elbe, den första personen i världen som genomgick
könsbekräftande kirurgi och som blev känd i och med filmen the Danish Girl från 2015, som visades under
Borås Pride 2016) 
X. Silverman (nej, Sarah Silverman är en komiker, skådespelare och aktivist som bland annat sagt att hon
inte ska gifta sig förrän alla har möjlighet att göra det – oavsett könsidentitet) 
2. Waters (rätt svar)
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