
Det är fredag, molnen är grå, vinden blåser och 
Katrineholm är stilla. Men på Lokstallarna är det 
annorlunda. Det är några minuter innan premiä-
ren för Adam Johanssons egenskrivna monolog-
föreställning ”Adam 20 – Med rätt att glittra”, och 
stämningen är på topp. 

Väl inne i den fullsatta lokalen får den prat-
samma publiken se den enkla scenen; en garde-
rob, två lådor, ett bord och en stol. Senare får alla 
bekräftat att det inte behövs mer för att skapa en 
fångande föreställning.

När Adam kliver in på scen är det iförd hög-
klackade skor, kostym och fantastiska röda läp-
par. Han ställer sig mitt på scenen, och påbörjar 
ett 40 minuters gripande anförande om livet. 

Adam Johansson talar om minnen från sitt liv 
och erfarenheter om andras liv, och ifrågasätter 
de normer han upplevt och utsatts för. Han blan-
dar det med satiriska sketcher och utlämnande 
ballader, och håller scenen med sitt osvikliga 
mod. 

Under hela föreställningen berättar Adam med 
gripande öppenhet om mobbing, utanförskap, 
förvirring och en vilja att få passa in. 

Ärligt och rakt
Han berättar om sina egna upplevelser från sin 
uppväxt, med svart humor och satir blandad  
med äkta och innerlig känsla samt en aldrig svi-
kande medmänsklighet. Hans ärliga och raka 
berättelser griper tag om publiken, vars tystnad 

vid ett par tillfällen avbryts av spontana rungande 
applåder.

”Lärare och vuxna sade alltid att jag inte skulle  
bry mig om mobbarna. Att om jag ignorerade 
dem, så skulle de lämna mig ifred. Jag försökte, 
i nio år.”

Adam utmanar och ifrågasätter normer, och 
pratar om mänsklighetens behov att sätta alla  
i fack. Han pratar om hur han i fyran blev kallad 
”bög” för första gången, enbart för att undra vad 
”bög” egentligen innebar. Sedan berättar han om 
den ständiga kampen för att få slippa etiketterna,  
och om viljan att någon gång bara få vara  
Adam. 

Han talar om den heterosexuella normen, om 
den fyrkantiga låda han aldrig passat in i och där-
för blivit lämnad utanför. Sedan talar han om den 
homosexuella normen, och om att någonstans  
i gränslandet mellan de olika etiketterna hitta sig 
själv.

Mallens snäva form
Det är med otroligt kurage som Adam står uppe 
på scen och i 40 minuter talar om sin egen mänsk-
lighet, om sin resa till att slutligen våga vara, och 
älska, sig själv. Om att problem med att passa in 
har med en för snäv form på mallen att göra, sna-
rare än en felaktig form på sig själv. Om att duga 
som man är.

Berättelsen Adam tagit på sig att berätta är 
hans egen, men upplevelserna delar han med 

många andra. Han berättar att det finns 8.600 
svenska elever som varje vecka står ut med mobb-
ning, och att denna föreställning är för dem. För 
att göra en skillnad, och för att slutligen kunna få 
ett slut på mobbning genom att skapa en öppen-
het och acceptans.

”Helt underbart”
– Det är betydelsefullt, att någon gör det här,  
säger Kristoffer och Andrea Sirrewius. Det är skit-
bra att han snackar om det här, och väldigt mo-
digt av honom att våga.

– Det här var helt underbart, säger Amanda 
Bäck efter föreställningen. 

– Väldigt gripande och träffande, modigt fram-
förande, håller Jenny Malmström med.

– Alla borde se den här, menar Inga-Lill Abra-
hamsson.

”Om vi bara vågar fråga och faktiskt prata med 
varandra, då kan allting bli fantastiskt.” Så säger 
Adam med rörande känsla, när han står alldeles 
ensam på scenen framför den fullsatta lokalen på 
Lokstallarna. ”Det här är jag, och jag pratar ut. 
Tack så mycket för att ni lyssnar.”

Adam tackas med rungande applåder, och pre-
miärblommorna bärs upp på scen till den full-
komligt glänsande Adam Johansson, som har all 
rätt i världen att glittra.
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Adam glittrar med all rätt
Den som missade premiären av Adam Johanssons monologföreställning ”Adam 20 – Med rätt att glittra” får en ny chans den 25 maj då den ges igen.
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