
Shanghai har med sitt vibrerande nöjesliv och sin imponerande skyline beskrivits som

2000-talets New York. I takt med mer liberala lagar har även en gayscen etablerats.

Men det gäller att veta var man ska leta. 

ag tror att du har träffat fel

personer. Förlåt om det verkade

som att vi hade koll på

Shanghais gayscen, men vi går

mest ut på strejta klubbar.

Det är lördag kväll och jag

tar en drink med Hugo

från Brasilien, och hans

engelska pojkvän Colin, på restaurang

Barbarossa. Det är en trendig marockansk

restaurang som ligger mitt i People's Park.

Eftersom Hugo och Colin bott i staden i

över fem år tänker jag att de borde ha koll på

Shanghais gayliv.Tji fick jag.

Men ska jag vara ärlig var det inte heller

gaylivet som förde mig till Shanghai. Innan

jag kom hit trodde jag knappt att det existe-

rade. Nej, det var något annat som lockade:

Gammal kinesisk kultur möter hypermoder-

na kommersiella väst.

Shanghai är verkligen en stad byggd på

höjden och nya skyskrapor ploppar bokstav-

ligt talat upp som svampar ur marken. Den

ena mer spektakulär än den andra. För närva-

rande finns det över 3000 skyskrapor i sta-

den, vilket är fler än på Manhattan, och

ytterligare 2000 är på väg.

Just nu är Shanghai World Financial

Center med sina 492 meter stadens högsta

byggnad.Att åka upp är ett måste, då utsikten

är magnifik.Annars är det futuristiska tv-tor-

net Pearl Tower, med sina gigantiska runda

bollar, Shanghais mest kända byggnad.

Byggnaderna står båda i Pudong: En

stadsdel som knappt existerade före 90-talet.

Det var då Kina genomförde stora ekono-

miska reformer och bestämde att Shanghai

skulle bli ett globalt ekonomiskt center.Att i

stort sett allt är nybyggt ger också en ganska

steril känsla.Vägarna är breda och det finns

inget direkt folkliv utöver affärsmän och

turister.

Desto trevligare är det då på andra sidan

Pu-floden där Bunden, med stora byggnader

i europeisk stil, ligger utmed strandkanten.

Från Bunden går den folktäta gågatan

Nanjing Road upp till People's Square. Den

flera kilometer långa gatan är kantad av stora

varuhus med neonljus och är som en bland-

ning av Oxford Street i London och Times

Square i New York.

En trevlig stadsdel är annars Franska kon-

cessionen, där husen är lägre och alléer bre-

der ut sig. Här finns också många av stadens

trevligaste restauranger, barer och klädbutiker.

Den gamla staden är också en upplevelse.

Här springer höns och hundar lösa, tvättlinor

hänger mellan husen och folk lagar mat på

gatan.Tyvärr mejas stadsdelen snabbt ner från

alla håll eftersom myndigheterna vill att de

slitna byggnaderna ska ge plats åt nya skysk-

rapor.

Att ta sig runt i Shanghai är enkelt. Det

är bara att ta en taxi och resan blir i stort sett

aldrig dyrare än 30 yuan (ungefär lika myck-

et i kronor). Dock är det bra att ge taxi-

chauffören adressen på en lapp med kinesiska

tecken, eftersom nästan ingen pratar engels-

ka.Annars finns det ett utbrett tunnelbanenät

med 12 linjer. En enkel resa kostar mellan 3-

7 yuan.

I Shanghai finns restauranger i alla pris-

klasser. Från billiga dumplings på gatan, till

lyxrestauranger uppe i någon skyskrapa. Om

du letar efter dumplings och annan kinesisk

snabbmat finns det till exempel många bra

ställen på Wujiang Road i närheten av

People's Square.

En bra, men ganska dyr, restaurang som

serverar västerländsk mat är M on the Bund.

Deras takterrass med utsikt över Pudong är

fantastisk. Ett annat bra ställe är den japanska

restaurangen Shintori i den Franska konces-

sionen. Inredningen är snyggt minimalistisk i

betong, glas och mörkt trä. Maträtterna både

vackra och mycket goda.

Den typiska shanghainesiska maten är

mycket stark, söt och oljig. För stark, söt och

oljig för min smak. Men hela den kinesiska

köket finns representerat och det går lätt att

hitta restauranger som serverar kinamat mer

liknande den som serveras i västvärlden.

Något som är trevligt med att äta ute i

Shanghai är att det är väldigt socialt. Seden är

att man beställer in ett gäng maträtter och

sedan delar på dem.

Alla lyxvaruhus finns representerade i

Shanghai och nyrika kineser älskar att klä sig

i de senaste designerplaggen. Men det är

ingen bra idé att shoppa där, eftersom priser-

na oftast är högre än vad de är i Europa.

Många går därför i stället till fejkmarknaden

Fengshine Plaza vid People's Square: Ett varu-

hus i fem plan där det finns kläder, väskor,

solglasögon och skor till ett betydligt lägre

pris. Ett par Converse-skor går till exempel

på 50 yuan. Det är så klart både piratkopierat

och olagligt, men det verkar inte bekymra

någon.

Annars är det en bra idé att sy upp kläder

på South Bund Fabric Market. Man måste

dock vara bra på att pruta eftersom försäljar-

na ofta börjar på en summa betydligt högre

än vad de tillslut går med på.

Utanför mitt hotell står det konstant en

grupp på fyra kinesiska män som hoppar på

mig så fort jag går ut.

j

shanghai
surprise

”Förlåt om det 
verkade som att 
vi hade koll på

Shanghais gayscen,
men vi går mest 
ut på strejta 

klubbar”

AV jonas sverin
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-You want massage? 

Jag nekar artigt.

-You want Lady Massage?, förtydligar de.

Det är ingen vanlig massage det handlar

om utan prostitution och männen är hallick-

ar. Det är egentligen inte lagligt i Kina, men

är ändå vida spritt. Om man vill ha en vanlig

massage ska man därför passa sig så att man

inte hamnar på en bordell och får en ofrivil-

lig ”happy ending”.

Massage är annars något man verkligen

ska unna sig när man är i Shanghai.Två ked-

jor som är bra heter Dragonfly och Green
Massage. För runt 150 yuan kan man få en

klassisk kinesisk massage där man har en sorts

pyjamas på sig och blir knådad genom tyget.

En oljemassage får man för en extra hundra-

lapp.

Eftersom det är lördag kväll beslutar jag

mig ändå för att utforska Shanghais gayliv

och går till den äldsta gaybaren i Kina –

Eddy's Bar. Elektronisk musik spelas på hög

volym och ett stort portätt av Mao Zedong

hänger upplyst på den ena betongväggen. Det

är en bunkerliknande lokal som ligger i

Franska koncessionen, men det skulle lika

gärna ha kunnat vara en cool bar i Berlin

eller NewYork.

En kinesisk man kommer fram och hälsar

och bjuder på en gin & tonic. Han presente-

rar sig som Eddy och efter ett tag kommer

det fram att det är han som är ägaren till

baren. Han berättar att han öppnade en vanlig

restaurang 1992, men att den snart blev känd

som en gaybar när alla hans homosexuella

vänner började besöka stället.

Innan han fick den här lokalen 2002

tvingades han dock byta adress hela sju gång-

er.

– Det var regeringen som tvingade oss att

flytta hela tiden. De ville inte ha några gayba-

rer i staden. Men det ändrades för ungefär tio

år sedan när de kom på att de ville framställa

Shanghai som en modern stad och att gayba-

rer var något som efterfrågades av internatio-

nella gäster, säger Eddy.

Numera är homosexualitet lagligt i Kina,

men det var först 1997 som samkönade

handlingar avkriminaliserades. Innan dess

klassades det som huliganism. Några år sena-

re, 2001, ströks också homosexualitet från lis-

tan över psykiska sjukdomar.

Efter det har en mängd gaybarer och

klubbar öppnat i Shanghai, ofta har de dock

försvunnit i samma takt som de dykt upp.

Problemet är inte längre att de motarbetas av

regeringen utan snarare att de har svårt att nå

ut till gaypubliken.

Eddy berättar att gayscenen ändå blir

bättre för varje år som går.

– Det märks en stor skillnad jämfört med

hur det såg ut för bara fem år sedan. Många

kineser reser utomlands och ser hur det ser ut

i andra länder. Sen kommer det många utlän-

ningar hit också.

På andra sidan gatan från Eddy's bar ligger

Shanghai Studio. Ett ställe som inte är helt lätt

att hitta, då den ligger i en gränd bakom en

bordell förklädd till massageinrättning. Klubb-

en sprider ut sig i en mängd mindre barer

och ett litet dansgolv i lokaler som tidigare

fungerat som skyddsrum. För kvällen uppträ-

der en alien-inspirerad transa till upptempo-

versioner av Lady Gaga, Beyoncé och

Britney Spears.

I en av barerna träffar jag Kevin, 35. Han

berättar att de flesta kinesiska bögarna som är

här, inklusive han själv, mest är ute efter sex.

Det är få som kommit ut ur garderoben och i

stort sett ingen har någon pojkvän. Själv är

Kevin gift med en kvinna och har ett barn.

– Hon kanske misstänker att jag är gay,

men säger inget. Jag brukar säga att jag är ute

med jobbet varje gång jag går hit.

Jag försöker förklara att det i Sverige går

att leva som öppen homosexuell och ha en

pojkvän. Kevin nickar, men verkar inte förstå.

Han förklarar att det är svårt att göra samma

sak i Kina. Mycket på grund av enbarnspoli-

tiken där föräldrar och farföräldrar är rädda

för att hela släkten ska dö ut om det enda

barnet och barnbarnet kommer ut som

homosexuell.

Men det går trots allt framåt i Shanghai.

För två år sedan arrangerades den första pri-

defestivalen i liten skala. Kinesiska medier

rapporterade i positiva ordalag om händelsen,

men någon parad blev det tyvärr inte. Det

skulle ha kunnat klassats som en politisk

manifestation, något som är förbjudet i Kina.

Shanghai Studio var fullt när jag kom, men

börjar framåt klockan två tömmas på folk.

Många är på väg till klubben D-2 nere vid

hamnen och jag beslutar mig för att slå följe.

Det är en klubb i tre våningar och halvtom

när jag kommer fram.Visiten blir därför inte

långvarig.

De jag pratar med säger att Eddy's Bar,
Shanghai Studio och D-2 utgör själva navet i

stadens gayliv. Nyligen öppnade även Q Bar i

närheten av D-2 och på söndagar anordnas

Enjoy, en slags tea dance, i baren Maison
Pourcel i franska koncessionen.

Jag träffar Amir som flyttade till

Shanghai från Palestina för fyra år sedan. Han

säger att han föredrar att gå till någon av sta-

dens alla skybarer och strejta klubbar som

håller hög internationell klass. Några som är

bra ärVue Bar, Bar Rouge, M1NT, M2. Killar

träffar han mest via Manhunt, Gaydar och

Gayromeo, som något förvånande fungerar i

Kina med tanke på att sajter som Facebook
och Youtube är blockerade.

Den övergripande känslan är att gaysce-

nen känns social och internationell. Sällan har

jag varit ute i en stad där fler främlingar

kommit fram och pratat. Men med tanke på

att Shanghai, med sina 18 miljoner invånare,

är en av världens största städer lämnar gaylivet

fortfarande en del att önska.

Kevin och Amir heter egentligen något annat och
vill inte figurera med sina riktiga namn.

Några
ställen
att gå till
i Shanghai
Nya gaybarer öppnar hela tiden i
Shanghai, tyvärr stänger de ofta ner
i samma tempo eller byter lokaler.
Nedan finns tips till några barer och
klubbar som är mer etablerade. Ett
råd är att be någon i hotellreceptio-
nen skriva ner adressen med kinesis-
ka tecken. När det gäller utbudet för
lesbiska så verkar det vanligast att de
går till barer och klubbar som är
”gay friendly”.

Eddy's Bar
Cool bunkerliknande bar i franska
koncessionen som spelar elektronisk
musik. Har öppet varje kväll från
kl.20.

1877 Huai-hai Zhong Road 

Shanghai Studio
Labyrintliknande klubb i ett gam-
malt skyddsrum med en mängd
mindre barer. De spelar dansant pop-
musik och har öppet varje kväll från
kl.21, det är dock mest folk på hel-
ger.
1950 Huai-hai Zhong Road, ligger
i en gränd bakom en massageinrätt-
ning. www.shanghai-studio.com

Club D2
Klubb i tre våningar nere i ”cool
docks” nere vid hamnen. De anord-
nar ofta stora fester och flyger då in
dj:s från hela världen. Öppet ons-lör
från kl.21, men det är mest folk på
lördagar.

505 Zhongshan Road.
www.clubd2.cn

Q Bar
Det senaste tillskottet på Shanghais
gayscen. En loungeliknade bar i
samma hus som Shanghai silk
museum. Har öppet tis-lör från
kl.20.

Dream Wharf, 1029 South
Zhongshan road.

www.qbarshanghai.com

Enjoy
En loungefest som anordnas varje
söndag kl.18-22.Arrangören byter
lokal med jämna mellanrum och just
nu håller de till på restaurangen
Maison Pourcel i franska koncessio-
nen. Har tillgång till takterrass på
sommaren.

35 South Shan Xi Road
www.maisonpourcel.com

Red Station
Den äldsta lesbiska klubben i
Shanghai. De har klubbar fre-lör
kl.9.30-2 

4/F, 200 Taikang Road.

”Homosexualitet 
är lagligt i kina
sedan 1997, innan

dess klassades det
som huliganism”
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