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Hej! Här är en liten minneslapp om var Stockholm Prides
informationscenter ligger 24 juli – 2 augusti.



Här hittar du de bästa Thailandstipsen!

Ring oss på 0771- 84 01 00.

Utvalda resor för dig som läser QX på fritidsresor.se/rainbow

EGEN TV-SKÄRM
PÅ FLYGET!

Välj mellan 24 långfi lmer, tv-serier,
spel, musik, barnprogram mm, på

våra långflygningar med B767.

Thailandssemester till
rena Medelhavspriset.

Fritidsresor ger dig möjligheten att uppleva Thailand i sommar. Bara vi tar

dig hit, nonstop med prisvärt charterflyg. Just nu får du kostnadsfritt prova

Blue Comfort med extra benutrymme för en ännu bekvämare fl ygresa.

Dessutom kan du njuta av en skön Thaimassage när du kommer fram.

Det bjuder vi på.*

Flyg + boende FFF+
Pris per person med del i enrumslgh för två pers på Alcudia

Suites FFF i Alcudia, 1 v fr arlanda 9/5. Begränsat antal platser.

Destination 2 v. 0 000:-Phuket 4 998:-
Endast flyg t/r i sept
Pris per person avser endast flyg t/r i Blue Comfortklass

fr Arlanda. Alla reslängder med utresa 13/9 från Arlanda.

Begränsat antal platser.

Phuket 5 998:-
Flyg + Hotell FFF+
Pris per person med del i enrumslägenhet för två

pers på Kantary Bay FFF+ I Cape Panwa, 1 v från

Arlanda 23/8. Begränsat antal platser.

Phuket 8 998:-
Flyg + Hotell FFFFF
Pris per person med del i dubbelrum på Hilton

Arcadia FFFFF på Kata Beach, 1 v fr Arlanda 20/9.

Begränsat antal platser.

* Erbjudandet om thaimassage gäller under en begränsad period och endast

nybokningar till Phuket m avresa under juli–sepember. Ej endast flyg.



Halvtid.
Time out.
Den 1 juli har första halvlek av 2009

passerat. 
Timmar blir dagar som blir veckor

som snabbt blir månader innan man ens
hinner säga ”semester”. 

Insåg dessutom att jag den 1 juli har
varit anställd på QX förlag i 13 år.

Guldklocka here I come?
Anledningen till att jag blivit kvar så

länge beror på en sak, jag älskar det.
Kombinationen att jobba på en liten,

men ändå stor, tidning och samtidigt kän-
na att man gör lite nytta är oslagbar.

Det går knappt ett nummer utan att
jag någon gång tänker på de som ännu
inte kommit ut, på killar och tjejer som
ännu inte känner sig helt trygga i sig
själva eller som tvivlar på att de kan gö-
ra precis vad de vill med sitt liv, trots, el-
ler tack vare, att de är homo eller bi eller
trans. Vi hoppas att vi med våra inter-
vjuer och reportage kan stärka folks
identitet och att man ”känner igen sig i
andras situation”. Det är, och har alltid
varit, min förhoppning att vi ska kunna
hjälpa till att lyfta våra läsare. 

I Litauen, som ligger typ en centi-
meter från Sverige på kartan, hade det
troligtvis varit tuffare att göra en tidning
som QX.    

I Litauen förbjöd nyligen parlamenta-
rikerna HBT-”propaganda”. Med 63 röster
mot 3. Dessa 3 borde prisas och hyllas.
De andra 63 borde låsas in i Josef
Fritzls källare.

Det blir alltså förbjudet att
sprida ”propaganda om homo-
och bisexualitet” i Litauen, samt
att hävda att en samkönad parre-
lation är ett acceptabelt alternativ
till kärnfamiljen.

Vad kommer de att förbjuda
nästa gång?

Stackars litauiska bögar och

flator.
63-3. Jag vill aldrig åka dit.
I Sverige får vi sprida HBT-propa-

ganda. Och informera i skolor om homo-
sexualitet och ge ut gaytidningar. Det är
jag glad för. 

Den här månaden propagerar vi för
Stockholm Pride och Outgames i Köpen-
hamn, och intervjuar Qruisermedlemmar
som tatuerat sig och tar en titt på kandid-
tarena till Miss Gay Sweden 2009 och
mycket mer.

”Farligt” hade säkert någon parla-
mentariker i Litauen tyckt. Så läs det på
egen risk. Du som är hetero kan ju bli ho-

mo eller bi av att läsa det, ja kanske till
och med trans. Vem vet?

Jag vet inte om du ligger i hängmat-
tan (hur många gör egentligen det?) och
latar dig och läser QX eller om du sitter
och svettas i kostym på jobbet nu, men
jag hoppas vi lyckas locka dig att komma
till Stockholm Pride eller Outgames i
sommar. 

Vår urcharmige sommerredaktör
Mats Bax har likt Sherlock Holmes sno-
kat reda på så mycket information som
går att få om Stockholm Pride, och ett av
de roligare och mest i ögonfallande nyhe-
terna i PridePark tycker jag är att man ska
kunna hoppa bungyjump i parken. Från
Sveriges högsta dessutom, 90 meter. 

”Vågar du så vågar jag”.
Eller det stämmer egentligen inte.

För jag har redan vågat. En gång. 1992 i
Australien. Jag hoppade i Surfers Paradi-
se. Över vatten. 

Jag gör aldrig mer om det.
Aldrig.

I det här numret träffar du även sex
svenskar som ska till Köpenhamn och
tävla i Outgames som börjar den 25 juli.
De åker alla dit med ett mål. Att ta me-
dalj. Och golfaren Christer har bara en

valör i sikte: guld.
Hoppas ni får en skön juni och juli

och glöm inte att lyssna på årets som-
marpratare. Själv har jag redan ringat in

Lena Philipsson, Prinsessan Birgitta
och Petra Mede.
Nu är det halvtidsvilan slut. 
Dags för nästa halvlek av 2009.
Den ser jag fram mot.

Anders Öhrman

Lagförslaget om att förbjuda
HBT-propaganda träder i kraft

mars 2010. Om inte president Val-
das Adamkus lägger in sitt veto.
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INNEHÅLL

Ronny Larsson
Redaktör

– Nej, men jag vill ha en snygg
underarmstatuering. Problemet är bara

motivet...

Magda Gad
Redaktör 

– Nej, men jag vill gärna ha. På sidan av
magen eller på insidan av överarmen.

En text på arabiska eller något klassiskt
och färgglatt...

Ulrika Lahne
Marknad 

– Nej.

Tomas Gunnarsson
Annons

– Ja, jag har en på vänster överarm.
Och jag vill ha ha fler.

Progammet till PrideHouse har kommit, vi bad fyra HBT-profiler

sätta tänderna i det och vaska fram guldkornen.

Under Stockholm Pride ska det avgöras, vem ska bli

Miss Pride 2009? Här hittar du de 10 kandidaterna.

Värmen och solen gör att folk blottar sina kroppar, det är då vi

ser dem, tatueringarna...

Blondinbella har Sveriges mest lästa blogg, klart vi ville träffa

henne och ställa 19 frågor.

24

28

26

15

”Läs det på egen risk.
Du som är hetero kan

ju bli homo eller bi 
av att läsa det,

ja kanske till och 
med trans. Vem vet?”

Mats Bax
Sommarredaktör

– Nej, men en stor jävla tribal i svanken
vore väl fräsigt? Blondera håret, skaffa

tandsmycke - sen är man hemma!
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Nu erbjuder vi er en spännande och annorlunda vigsel på något av våra ka-
sinon i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Ta del av flera fantastiska Let’s get 
married-paket i oliks prisklasser.
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Vi hjälper er gärna med att planera och skräddarsy kvällen efter er önskan.

Ring oss på 020-22 74 66 eller besök vår hemsida för mer information.

Håll utkik efter oss i Pride Park 29 juli–2 augusti. 
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VENTIL

Vad stod det i 
QX för 10 år
sedan?

venske filmmakaren Casper Andreas film Between Love & Goodbye har visats på många filmfestivaler runtom i värl-
den och blivit mycket omskriven i gaypress. Nu kan ni äntligen införskaffa dvd:n från USA. Storyn är härligt såpig:

Amerikanske Kyle träffar franska Marcel och ljuv musik uppstår. Marcel gifter sig med hans lesbiska kompis Sarah så att
han får uppehållstillstånd i USA och kan bo med Kyle. En dag kommer Kyles intriganta syster April till stan och flyttar in
hos paret och genast uppstår förvecklingar.  April ogillar nämligen sin brors nya kärlek och börjar genast ställa till med
sattyg för paret. Marcel ser genast vad hon försöker göra, men Kyle litar blint på sin syster… Between Love & Goodbye
hittas på amazon.com från och med juni.

julinumret 1999 laddade vi för
det första renodlade Stockholm
Pride och vi tipsade bland an-

nat om den kommande schlagerk-
vällen som skulle visa sig bli en rik-
tig klassiker. Vi noterar att Stephen i
Boyzone kommit ut som bög och att
Finland står näst på tur med partner-
skapslag. Hyvä Suomi!  Vi testar
Stockholms alla gayiga caféer och
etta på QX-redaktionens speldosa
den här månaden är Madonnas Be-
autiful Stranger. Och från England
kan vi rapportera om Charlotte
Nilsson-feber då hon medverkat i
flera stora tv-shower. Men gaytid-
ningarna är lite småbitchiga och dri-
ver med hennes engelska uttal,
stackars Charlotte!

I

Between Love & Goodbye släpps äntligen på dvd!

S

mtyckta P1 Sommar fyller 50 i
år, och när du läser detta har du
redan hört elva av dem.

När sommarvärdarna presenterades
på Radiohuset var det många som ryckte
i – jag har aldrig använt ordet förr – ur-
gulliga Nour El-Refai som avslutar
första veckan i juli. 

När hon fick frågan om att prata
med QX sken hon upp och gav repor-
tern en kram.

– Åh! QX! Underbart!
Varför har du tackat ja till att

sommarprata?
– Det känns helhäftigt och coolt.

Det är sån grej jag drömt om och tänkt
att ”om jag skulle sommarprata skulle
jag säga detta, detta och detta…”

Vad ska du prata om?
– Ja... Det får du höra, säger Lun-

datjejen på låtsad stockholmska. Nä,
men jag har väldigt svårt att tillåta mig
själv att vara liten. Det finns inget läskigt
med att vara vuxen, men att tillåta mig
vara liten skrämmer mig verkligen. 

Hur tacklar du det?
– Det är just det att jag inte kan

tackla det som jag kommer prata om.
Nour El-Refai blev känd i stugorna

under Melodifestivalen 2008, då hon var
Kristian Luuks tokiga sidekick backs-
tage. På förra årets Europride uppträdde
hon och Cecilia Forss med humorsho-
wen Almost like boys och under hösten
har hon synts i SVT:s Humorsoffan.

Hur mycket garv blir ett som-

marprat med
Nour El-Refai?

– Det är ju inte
mitt fel att jag blev
komiker… jag
kommer nog mest
att hålla mig allvar-
lig, men ett och an-
nat skämt blir det
väl. 
Vad kommer du
att spela för mu-
sik?

– Jag fastnar väldigt mycket för tex-
ter. Jag har typ tio skivor hemma, och ing-
et musik, så de låtar jag kommer spela har
verkligen betytt något för mig. 

Kan man få en hint?
– Åh, jag vill inte ge iväg det!
Vilken annan av årets sommarvär-

dar ser du fram emot att höra?
– Ja! Petra Mede! Hon är min gudin-

na. Det är en ära att ha samma uppgift
som hon.

Vad gör du annars i sommar?
– Allsång på Debaser i Malmö och så

ska jag börja spela in en film. När jag är
ledig åker jag mest på festivaler.

Förutom Nour (7 juli)och Petra (27
juli) kommer i alla fall vi ratta in ”Som-
mar i P1” när programvärdarna heter: Le-
na Philipsson (4 juli), Prinsessan Birgit-
ta (12 juli), Kristian Luuk (18 juli), Ola
Salo (26 juli), Laleh Pourkarim (30 ju-
li), Frida Hyvönen (12 augusti) och Lai-
la Bagge (14 augusti).

Mats Bax

”Jag har typ tio 
skivor hemma, och 
inget musik, så de 
låtar jag kommer 

spela har verkligen
betytt något för mig.”O

ördagen den 25 juli invigs OutGames på Rådhuspladsen i

Köpenhamn. Tiotusentals människor kommer att hylla del-

tagarna inför att spelen startar. Två kvarter därifrån öppnas

därefter dörrarna till ROCCO vs Qruiser-festen, en i raden av

fester som ”Köpenhamns klubbfixare nummer ett” levererar.

Och självklart blir det vår namne Per QX (bilden) som tillsam-

mans med John Eltong, resident på Rocco, får dansgolvet att

gunga. På scen kaosar Cunigunda-gänget och dessutom blir

det vid klockan ett en spelning med (Alcazar-) Annikafiores nya

musikprojekt. Festen rullar till 06 på morgonkvisten. Rocco har

sedan öppet torsdag till lördag i OutGames/Copenhagen Pride-

veckan på Zum Biergarten och den 1 augusti även gigantisk

fest med Berlinklubben GMF på Halvandet. 7000 får plats, flera

dansgolv och lounger vid havet! Mer info via roocoinfo.dk och

gaymap.eu. 

Förköp: Oscar Bar og Café och Homoware.dk
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QX fixar festen i Köpenhamn

Sommarpratarna vi ser fram mot...



NK STOCKHOLM: MÅNDAG –FREDAG 10.00 –20.00. LÖRDAG 10.00 –18.00. SÖNDAG 12.00 –17.00 (NEDRE PLANET 12.00 –18.00). HAMNGATAN. 08 –762 80 00.

NK GÖTEBORG: MÅNDAG –FREDAG 10.00 –19.00. LÖRDAG 10.00 –17.00. SÖNDAG 12.00 –16.00. ÖSTRA HAMNGATAN. 031–710 10 00. WWW.NK.SE. 

Riedel Swan karaff 4200:-.

NK GLAS PORSLIN & KÖK

DE FANTASTISKA FESTERNA BÖRJAR PÅ NK GLAS, PORSLIN & KÖK .
För festernas värdar erbjuds allt som behövs för att duka med stil och laga mat med finess på avdelningen på Nedre planet. 
För de lyckliga gästerna ges råd om de perfekta presenterna att ge bort. Välkommen till NK Glas, Porslin & Kök. 
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INFO & BILJETT www.kulturhuset.stockholm.se, 08-508 315 08

SOMMARÖPPET
KulturhusTaket med utescen & servering 
Konsthantverk i hela huset

Stolt samarbetspartner till Stockholm Pride 2009

Feministisk serieteater nycirkus vågad performance danska clownerspoken word festival och mycket mer på vår nya gästspelsscen 
www.stadsteatern.stockholm.se08-506 20 200

100 KR FÖR DIG UNDER 26 ÅR

ad har Tom Hanks, Harvey Milk och Gustaf Skars-
gård gemensamt? De har alla fått frågan ”hur är det
att spela bög?”. För huvudrollsinnehavaren i nya

rockmusikalen The Life of Bellman är det tvärt om.
– Jag har mest fått spela bögar, barn, lobotomerad påfå-

gel, diverse asexuella prinsar… på något sätt är det extra ro-
ligt att få spela en person som inte direkt kopplas ihop med
någon av de egenskaperna, säger Albin Flinkas. 

Inte för att nationalskalden, playern och ärkefyllot Carl
Michael Bellman på något sätt var någon vaniljkille. I som-
marens nytolkning är han en up-and-coming rockmusiker och
går klädd som ett slags Jack Sparrow – i boots, skinnbrallor,
sjalar och pärlhalsband. 

– Hade Bellman levt idag hade han säkert fått någon bok-
stavsdiagnos. Han är full av hoppighet
och energi, en magisk skaparkraft som
hela tiden spiller över. Jag kan känna
igen mig i den problematiken med
bokstavskombinationer, säger Albin
Flinkas.

Varför får du så sällan spela
straight?

– Alla har väl rätt snäva idéer om
vilka som ska spela vilka roller. Jag är
homosexuell och är gift med en man
sedan åtta år tillbaka, vilket gör att
producenterna ofta inte orkar tänka ett steg till. 

Petra Hultgren spelar Ulla Winblad, Bellmans
drömkvinna och musa. Har det varit svårt att tända till på
henne?

– Nej, inte det minsta. Jag har väldigt lätt att attraheras av
vem som helst, när som helst. Man vill ju vara ihop… Och
Petra är fantastisk på så många fler sätt än att hon är slående
vacker.

Albin Flinkas öser beröm över sina kollegor. Själv har
han en bakgrund på Adolf Fredriks musikskola och känner
främst till Bellman genom fyrstämmig körsång. När man
ringer till honom spelas Sarah Dawn Finer medan tutet går. 

Albin Flinkas är ingen rocker.
Därför är han särskilt tacksam att ha Janne Åström vid

sin sida, i rollen som Movitz.  
– Han har en blytung röst! Den är perfekt nu när sångerna

trycks och matas fram istället för att… skutta och lalla. Janne
är rock personifierad, vi andra kan bara glatt åka med på det

tåget upp mot rockgudomliga höjder! … så har
jag tänkt mig i alla fall.

Även Jesper Sahlén och Andreas Wil-
son från filmen Ondskan finns med i den in-
tressanta rollistan. De har repat tillsammans
i en månad och kommit så långt de kan i en
replokal. Nästa vecka bär det av till de grö-
na ängar och porlande bäckar som omger
den nybyggda friluftsteatern vid Ulriksdals
slott.

– Då ska magin falla på plats och tex-
terna giftas samman med den underbara
slottsmiljön, säger Albin Flinkas.

Handen på hjärtat – kan Jesper
och Andreas sjunga?

– Haha, Jesper har
den turen att han inte
behöver. Men Andreas
sjunger grymt bra! Jag
vet inte hur han dansar än
dock… Men han är en re-
nässansmänniska, den
mannen. Han kan allt!

Andreas Wilson har i The
Life of Bellman kastat av sig
Erik Pontis offerkofta och bli-

vit alltigenom ond. 
– Han är historiens onda motor. Som Scar i

Lejonkungen, förklarar Albin Flinkas
Life of Bellman är en pastisch på Monty

Pythons klassiker Life of Brian. Får vi några
garv också?

– Det är ju utomhusteater, så det finns en ton av
folklustspel. En musikdramatisk komedi, där publi-
ken både kan skratta och gråta. Äsch, det blir så jäv-
la klyschigt när man säger så, men det är ju just där-
för man sätter upp pjäser. 

Vem skulle spela rollen som Bellman, om det
inte var du?

– Nej, den tanken kan jag inte ens tänka. Jag
ÄR ju fan Bellman. 

Mats Bax

”Life of Bellman” har premiär 2 juli.

V

”Jag har 
väldigt lätt att
attraheras av

vem som helst,
när som helst.”
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Albin Flinkas 
är Bellman i sommar



Nr: 6710
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I sommar delar vi ut 100 000 numrerade kondomer I STOCKHOLM.
Se vart de tar vägen på kondom08.nu
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& MOVE! Productions presenterar

Årets programledare: JONAS HEDQVIST

Presenteras i samarbete med

Varje onsdag i juli kl 19.00 - fri entré!
För gästartister se: www.allsangmalmo.se

malmö
folkets park
MORISKA PAVILJONGENS UTESCEN

PREMIÄR 1 JULI

Ständiga gäster: 
Heléne Lindquist & Fröken Vega

great shave. healthy skin.

dermalogica ger dig ett bra rak.
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vennebanan, klapp, klapp! Hur
ytlig sommarplågan om svens-
kar på charter än må vara så är

mannen bakom djup. QX pratar med
Promoe om homofoba rappare och var-
för han ändrat sig om att spela på Pride.

När Mårten Edh började spotta
rim under det tidiga 90-talet var han
jävligt arg. Förbannad hela tiden. Texter
om kärlek, dödsångest och annat senti-
mentalt skräp var otänkbart.

Sedan dess har Västeråssonen Pro-
moe, som i över tio år burit fanan för
svensk hiphop, grubblat, spänt av och
fått lite mer skägg och hår.

– Jag kan nog tycka att lite av det vi
gjorde då var omoget, säger han i tele-
fon.

I Looptroop-låten ”Long Arm of
the Law” från 2000 slänger du in ra-
den ”du kommer ihåg, eller hur,
bög?” Är det något du skulle kunna
skriva idag också?

– Jag använder ju en sampling från
den låten på introt till nya skivan, men
då klipper vi precis innan ”bög”. Jag
skulle inte skriva så idag. Fast det där
missuppfattas en del också. Vi kallade
varandra för bög i kompiskretsen. Det
var inte menat som något negativt.

Arga hiphoppare som kallar va-
randra för bög på ett kärleksfullt
sätt?

– Ja, vi var väl unga och osäkra på
allt det här med sexuell läggning. Först
använde vi det ju som skällsord, men
sen använde vi det om varandra. Oftast
sade vi ”bögschlook”. Vi behövde väl
avdramatisera ordet. Fattar inte varför
bara, eftersom ingen av oss är homosex-

uell… Jäkligt märkligt. 
Särskilt eftersom hiphop och

framförallt reggae är rätt… straight.
– Ja, och jävligt macho. Ingen av

oss var homofob, men det finns alldeles
för mycket machoattityd i hiphopvärl-
den.

Promoe beskriver hiphop som en
tävling där det hela tiden gäller att vara
bäst på att rappa, dj:a, måla graffiti eller
breakdansa – hiphoppens fyra element.
Allt som inte är macho ses som en svag-
het. Därför är det värsta bakom-ryggen-

snacket inom hiphop att någon är en
”gay rapper”. Framförallt i USA.

– En jävligt tröttsam grej, men den
påverkar mig inte lika mycket idag som
förut. Förut levde jag hiphop som om
det var en religion. De fyra elementen
var allt! Jag har släppt det nu. Då kan
man börja tänka större även i andra
sammanhang. Hiphop är inte så viktigt.

Stora rappare som Kanye West
och Common har ändå mer eller
mindre tagit avstånd från homofobi.
Du har själv arbetat med svenska
Mapei som kallar sig queer och har
uppträtt på Uppsala Pride.Vad bety-
der sånt?

– Det är bra att det kommer nya an-
sikten som ger nya bilder av vad hiphop

är och kan vara. Mapei har stort infly-
tande. Synd att jag inte kommer på fler
som hon bara… Svensk reggae mer öp-
pen. Jämfört med jamaicansk reggae är
skillnaden enorm. Ett band som Svens-
ka Akademien skulle aldrig skriva en
låt som Capletons Boom bye bye till
exempel. Snarare tvärt om.

Du och Looptroop Rockers fick
för några år sedan frågan om att spe-
la på Stockholm Pride. Ni tackade
nej.Varför?

– Hehe, jag vet inte om det var att
vi inte hade tid eller om vi trodde att det
inte skulle passa oss. Om det var det
sistnämnda så var det en missberäk-
ning. Jag tror absolut att vi skulle funka
på Pride.

Har du många gayfans?
– Ingen aning. Jag kan tänka mig

att folk som är gay automatiskt tar av-
stånd från hiphop, just eftersom det kan
verka som en homofientlig genre. Vem
vill få skit kastat på sig hela tiden? Men
jag hoppas att både jag och Looptroop
representerar något annat.

En polare till mig kom ut väldigt
sent, just eftersom han, som du säger
”levde hiphop”. Då var det många
som sa att ”fan, du är inte bög – du är
ju graffare”. Hur skulle du reagera
om någon av dina polare kom ut?

– Inga problem. Jag tror inte att det
skulle vara så farligt att komma ut. Men
vad vet jag, jag lever inte i den verklig-
heten att jag behövt göra det. Det är sä-
kert skitsvårt.

Mats Bax

”Vi kallade 
varandra för bög 
i kompiskretsen”

S
Promoe är mer än Svennebanan

attias är kär i Erik som är kär
i Danny. Hmm, det låter som
om E.M.D. kommit ut! Nu är

det inte riktigt sant utan det är Stock-
holms stadsteater som efter succén med
bland annat Petra Von Kants bittra tårar
fortsätter med pjäser på temat HBT.
Pjäsen heter Shopping and fucking och
är en kultförklarad engelsk pjäs skriven
av Mark Ravenhill. Originalversionen
utspelar sig  i nittiotalskrisens London
där ett gäng unga människor säljer sig

själva på olika sätt och där konsumtion
är det enda rättesnöret. Huvudrollska-
raktären hette i originalversionen Mark,
Robbie och Gary efter medlemmarna i
Take That. Därav den lilla flörten med

E.M.D. För regin står Hugo Hansén.
Peter Ludvigsson

Shopping and fucking har premiär
på Klarascenen den 31 juli  

”Shopping and
fucking” på 
Stadsteatern

M

DRAMATEN 
EFTER PARADEN 
FRÅN STRIDSBERG TILL SAPFO 
EN NÄSTAN GLITTERFRI VUXENAFTON

Medverkande Filip Alexanderson, Malin Arvidsson,

Julia Dufvenius, Stina Ekblad, Sheraye Esfandyari,

Björn Granath, Rebecka Hemse, Elin Klinga,

Seppo Laukkanen, Göran Martling, Filip Pachucki,

Tiina Rosenberg, Christoffer Svensson, Christopher Wollter

Efterhäng i Marmorfoajén med 

Romeo & Julia Kören samt Cecilia Nanneson

1 AUGUSTI KL.19.00, STORA SCENEN

www.dramaten.se Telefon: 08-667 06 80
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Hunt
lip

Ut och jaga!
Nu finns inX läppsalva i 4 nya varianter – Cool 
Lip, Hot Lip, Black Lip och en specialversion för 
dig som jagar storvilt i sommarnatten – Hunt Lip.
Endast naturliga ingredienser av hög kvalitet 
utan konserveringsmedel eller parfym.
Läs mer på www.inx.nu

Seminarium: Är ditt klassrum en garderob?
Är du lärare och identifierar dig som en HBT-person? Då 
vill vi träffa dig! Vi vill bli bättre på att ge stöd till lärare som 
får problem på sin arbetsplats på grund av sexuell läggning 
eller könsöverskridande identitet och uttryck. För att lyckas 
behöver vi din hjälp. Fredag 31 juli arrangerar vi ett semina-
rium med tillfälle att dela erfarenheter och att ge konkreta 
förslag. Anmälan till henrik.westerman@lararforbundet.se 
senast torsdag 30 juli.

Gå med oss i paraden
Lärarförbundet bjuder på picknick. Läs mer på vår webb!

Vi ses i parken!
Välkommen till vårt tält i Pride Park. Där kan du också 
anmäla dig till vårt seminarium.

Är ditt klassrum
en garderob?

lararforbundet.se/pride

För Lärarförbundet är allas lika 
värde en självklarhet. Därför deltar 
Lärarförbundet på Stockholm Pride.

DO på Stockholm Pride 2009

Vill du anmäla dig, se hela programmet eller veta mer? Besök www.do.se/pride

Missa inte DO på Pride i år! Vi har bland annat seminarier om hur queer man kan vara 
enligt den nya diskrimineringslagen och kommunernas hbt-ansvar för ett likvärdigt 
bemötande. Ta även chansen att komma till öppet hus på DO där du kan ställa frågor om 
lagen och den nya diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet och uttryck. 

DO bildades den 1 januari 2009 genom att de fyra 
ombudsmännen mot diskriminering slogs ihop: HomO, 
JämO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och HO. 

Öppet hus på DO
Ta chansen att mingla med DO – ställ 

frågor och berätta hur dina rättigheter 

bäst kan tas tillvara på DO:s transträff.

När: 30 juli, klockan 15.00–16.30

Var: Torsgatan 11, Stockholm

Anmälan: pride@do.se osa 23 juli

DO på Pride House
DO samarrangerar flera seminarier, 

bland annat ”Hur queer får man vara 

enligt nya diskrimineringslagstiftningen?” 

och ”Kommunernas hbt-ansvar”.

När: 28 och 29 juli

Var: Pride House, Kulturhuset

DO medverkar
DO medverkar även i RFSL:s temadag 

”Dina rättigheter från vaggan till graven” 

och Svensk Chefsförenings seminarium 

”Heteronormen – en utmaning för chefer?”

När: 29 juli

Var: Pride House, Kulturhuset

natt jag drömde något som jag
aldrig drömt förut. Jag drömde att
jag träffade Obama. Han utstråla-

de trygghet, hade varma händer, blank-
polerade skor och ett blixtrande leende.
Obama vinkade av mig vid stationen.
När jag genom bussfönstret vinkade
tillbaka så slog det mig att jag inte ställt
en enda fråga om politik. 

”Jag drömde om Obama”, sa jag
till min tjej när jag häpet vaknade.

”Oj, vad hände?”, frågade hon
nyfiket.

Jag drömde om ett oändligt långt
möte med USA:s president och allt som
sker under fyra timmar är att jag tar en
bild på honom. Han log, naturligtvis,
och sa: cheers.

Så otroligt retligt.
Jag är ingen drömtydare men jag

tror drömmen hade med utgången av
EU-valet att göra. 

Före valet påpekade Gudrun
Schyman att kraftiga högerextrema
vindar blåser över Europa. Det hedrar
henne. För det var uppenbarligen inte
en fråga man gick till val på. Få talade
om främlingsfientlighet och hbt-fobi.
Schyman mötte Sverigedemokrater och
talade klarspråk. I en debatt pekade hon
med hela armen och sa: du snackar en
massa skit! Jag gläds åt att partiet hon
företräder nästan fördubblade sina röst-
siffror mot förra valet men förbannar
att vi inte skickade henne hela vägen
till Bryssel. Gudrun Schyman hade,
som få, haft både kraft och mod att ut-
mana patriarkerna i parlamentet. 

Ett steg fram, två steg bak. Det är
ju så. 

I ett tal manade hon till tålamod
och påminde om att rösträttskampen
pågick i nästan tjugo år. Också rösträtt-
skvinnorna bespottades och misstänk-
liggjordes innan deras krav framstod
som fullständigt självklart. Hon upplys-
te om att antalet kvinnor som slås ihjäl
av sina män är fler än det samlade anta-
let människor som dör i krig och väp-
nade konflikter. Tänk om hon fått lyfta
den här typen av livsviktiga frågor i
Bryssel. Ett feministiskt parti för första
gången representerat i ett parlament.
Vilken sporre för Europas alla kvinnor!

Och för hbt-personer- och för män som
drömmer om en mer rättvis, öppen och
friare värld. 

Under ett torgmöte fick en valarbe-
tare från F! ta emot slag från en aktiv
kristdemokrat. Mannen hotade även
andra mötesdeltagare och skrek åt
Schyman att hon var en hora och att det
bara fattades att hon kom ut som homo-
sexuell. Gudrun Schyman motades bort
från merparten av medierna och rap-
porter om sabotage vid valurnor ökade. 

Därför bestämde jag mig för att
vakta och dela ut valsedlar på valdagen.
Solen sken och stämningen bland re-
presentanter från andra partier utanför
vallokalen utanför Katarina södra skola
var på topp. 

Jag fick de mest sura kommenta-
rerna men kanske också de mest glada
tillropen. När allt fler killar plockade
valsedlar ur min bunt bultade mitt fe-
ministhjärta extra snabbt. En bög stega-
de rakt fram till mig och sa ”här finns ju
bara ett självklart alternativ”. Jag ler
fortfarande. Precis som jag skrattade

hela vägen fram till valnatten när löp-
sedlarna skrek ut att Abba-Benny ringt
upp Schyman och skänkt en miljon.
Ring, ring, bara du slog en signal. Han
var upprörd över att korrekt informa-
tion inte kom ut till väljarna och bekos-
tade en annonskampanj. Mamma Mia! 

”Jag sympatiserar med Gudruns
envetna kamp för jämställdhet”, skrev
han i ett pressmeddelande. 

Knappt hade Bennylöpen plockats
ner innan Abba-Björn skapade rubriker
genom att också skänka pengar till hu-
manisternas annonskampanj. Och
Björn höll med sin kollega: Jag tror
stenhårt på jämställdhet mellan man
och kvinna.

And I belive in angels.
På F!:s valvaka hördes genom hela

kvällen givetvis inget annat än ABBA i
högtalarna.

Det är ett faktum att det i EU-par-
lamentet nu råder högermajoritet och
en stark rasistisk höger, men kom ihåg
att antalet mandat till högerextrema
partier faktiskt minskade från 45 till 37.

Dagen efter min dröm om Obama
läste jag i denna tidnings nätupplaga att
samme man utlyst hela juni 2009 till en
pridemånad. ”Min administration har
ingått partnerskap med HBT-samhället
för att leda en rad olika initiativ framåt.
Jag uppmanar det amerikanska folket
att vända ryggen åt diskriminering och
fördomar varhelst de finns”, sa han
bland annat.

Alltså, vi talar om världens mäkti-
gaste man. När det gäller våra frågor le-
vererar han mer än man ens kunnat
drömma om.

Två steg bak, ett steg fram. I have
a dream, som Martin Luther King sa
och Abba sjöng.

I

”Jag drömde att jag
träffade Obama”

Mian Lodalen

”En bög stegade
rakt fram till mig
och sa ‘här finns

ju bara ett 
självklart 

alternativ’”.
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Som shots och i drinkar.

månadens
mesta 
måsten

Fagget Fairies
(flathit)
Lesbiska paret MCEna och DJ

Sensimilla gör skönt sexig electro
ihop. Deras Feed the Horse kanske en
del av er tycker är “såå 2008“, men vi
har just upptäckt denna “danish de-
light”. Och japp,  Feed the Horse bety-
der givetvis att fingerpulla en brud. 

Sicis lyxbadkar (unna sig?)
Nej, vi har antagligen inte ens råd med

en ruta av den lila glittermosaiken. Men det
är ju underbart att någon kan designa och
sälja något så jättebögigt som ett badkar i
form av en glittrig damsko.

Kikki
(tisha)

Glöm aldrig
bort en av vår
tids största
svenska gayfa-
voriter: Miss D.
Nu kan du ha
Kikki på bröstet
och signalera
att du faktiskt
också ger “Bra
vibrationer”. På
mariann.se hit-
tar du denna
snygga t-shirt. 

ES Collection (bögig reklam)
Barcelonabaserade bad & underklädestillver-
karen ES Collection bjuppar på en extremt

bögflirtig kampanj i och med lanseringen av sin se-
naste kollektion. Tränade flirtigt närgångna hunkar
som leker med varandra på Barcelonas stränder ska
nu locka den köpstarka gaypubliken.

Dorian (tidskrift)
Magasinet Dorian fick en

kort livstid i homorampljuset och
nyligen gick tidningen i konkurs.
Vi älskar nya homosatsningar och
hoppas Dorians glossiga sidor
återuppstår.

George Clooney (hjälte)

Superstjärnan sa nyligen: “Alla som är emot
homoäktenskap kommer att uppfattas lika
gammalmodiga som George Wallace som

hindrade James Hood från att gå in på The Uni-
versity of Alabama för att han var svart”. Coola
George Clooney är klart på vår sida.

Rolling Stone 
(tidskrift) 

Klassiska rockbibeln
Rolling Stone har gått
och blivit värsta “kom
ut”-megafonen. Först be-
kräftade popkometen La-
dy Gaga att hon ligger
med brudar, snart berät-
tar  Idol-tvåan Adam
Lambert vad alla redan
vet, att han gillar killar.
Vem ska härnäst glänta
på garderobsdörren i
denna utmärkta tidning?

2

4

3

5

6

7

7 saker vi älskar den här månaden

...och 1 vi dissar!

MOLITVA-MARIJAS BÖG-MORR

I ett serbiskt talkshowprogram
fick hon frågor kring frågor om
Pride och homosexualitet.
Tydligen var hon obekväm med
frågorna och vägrade svara på
vissa av dem. Däremot framförde
hon åsikten att sex mellan män är
onaturligt.Sex mellan kvinnor är
däremot inte konstigt eftersom
”de inte kan göra något onatur-
ligt med varandra”. Jamen, va

bra! Smart att slå mot schlagerbögarna som typ är dom enda som
fortfarande bryr sig om dig, Marija.

Månadens Nej, tack!

1
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HON ÄR SVERIGES mest kända ar-
tonåring och hennes blogg är Sveriges
överlägset mest lästa. Klart vi är nyfik-
na på fenomenet Blondinbella.

En ständigt uppdaterad blogg,
en kommande klädlinje, ett eget
shoppingföretag, hur hinner du?

– …och så skriver jag en bok. Men
det är inte så svårt att hinna, det handlar
om planering och vad man lägger tiden
på. Om man kollar på en vanlig männi-
skas liv så tror jag att alla kan hitta
luckor då man inte gör någonting.. Man
kollar på tv, vilar eller nåt sånt. För mig
är varenda timme planerad, men jag gil-
lar det. Jag håller ju på med mina hob-
bies, och gör man saker med glädje så
orkar man mer. Bloggen är ju en del av
mitt liv, och det är så kul. 

Finns bloggpersonen Blondinbel-
la på riktigt?

– Från början gjorde hon inte det.
Jag började med en politisk blogg, men
den funkade inte alls eftersom folk i
min ålder inte var intresserade av just
politiska frågor. Så jag bytte inriktning
och skapade en karaktär som levde ett
fiktivt liv, en It-tjej som festade kring
Stureplan och shoppade i dyra butiker.
Så kom jag steg för steg in i den rollen
själv i och med att bloggen växte och
blev större. Fast Blondinbella är delvis
en karaktär fortfarande eftersom hon är
så perfekt. Jag skalar bort jobbiga inci-
denter, bråk med pojkvännen och så.
Men jag hittar inte på något, allt som
skrivs är på riktigt.

Du vill bli jurist och jobbar poli-
tiskt, är du rädd att bloggandet ska
ligga dig i fatet längre fram?

– Om jag hade lagt ner bloggen för
ett år sedan hade det kanske uppfattats
så. Men idag har jag byggt upp ett bra
kontaktnät, och visat att jag är en driven
tjej som är engagerad och brinner för
mina frågor. Jag har ju, som väldigt
ung, lyckats bygga upp ett företag som
är vinstdrivande och ständigt växande.
Så, om folk bara fokuserar och stör sig
på namnet Blondinbella så är det inga
människor jag vill jobba med.

Du blev utsatt för ett sexuellt
övergrepp för två år sedan under en
semesterresa, och gick ut och berät-
tade om det efteråt. Men vissa mötte

din historia med skepsis och du be-
skylldes för att bara vilja ha upp-
märksamhet. Och det skrivs mycket
elakt om dig på nätet. Är du förvånad
över hur elaka människor kan vara?

– Ja, efter övergreppet trodde jag att
jag skulle mötas av en stor kram och att
folk skulle bli upprörda för att det hade
hänt. Istället sa många tjejer i min egen
ålder att jag fick skylla mig själv, även
vissa journalister skrev elaka saker. Men
samtidigt fick det mig bara ännu mer
taggad att berätta om vad som hände. Jag
vägrar skämmas för det som hänt, och
som förebild för unga tjejer måste jag stå
upp för det här.

De senaste åren har du varit inb-
landad i diverse ”bloggbråk”, men du
har själv inte skrivit något elakt utan
det är folk som stör sig på dig. …

– Jag tror det blir så för att jag är en
snäll person, och det provocerar säkert
att någon kan ta hur mycket skit som
helst och ändå stå där med ett leende på
läpparna. Jag tycker att det mer är skratt-
retande än upprörande att folk skriver
skit om mig. 

Men hur orkar man när man är
så ung?

– Jag är ju en av de första som fick

igång hela det här bloggfenomenet. Och
är du först så får du ta all skit, så har det
alltid varit. Men jag ser det som att dom
stör sig på namnet Blondinbella och inte
på mig som personen Isabella. Mig kän-
ner dom ju inte. Men visst, ibland blir
man trött på världen. Jag kan göra hur
bra saker som helst men ändå tycker folk
att jag är dum i huvudet. Men man kan
inte vara vän med alla. Jag kör min grej,
och saker jag gör ska vara bra för min
karriär. Lets Dance lockade fler blogglä-
sare och fick mig kanske lite mer folk-
kär. Jag får förfrågningar om allt möjligt,
där jag ibland måste säga nej trots att det
låter kul. Vem vill inte åka till Japan och
spela in en gameshow liksom? Men det
kommer fler tillfällen.

En sak du har hoppat på är ung-
domsfilmen Orion där du ska ha en
biroll…?

– Ja, jag fick en förfrågan av filmbo-
laget. Det är lite som Fucking Åmål, om
hur jobbigt det är att vara tonåring med
droger och misshandel. Jag har ingen
skådespelarerfarenhet men har pluggat
teater och tycker om att ta mig an nya ut-
maningar. Jag har bra självförtroende
och blir aldrig speciellt nervös över sa-
ker.

Hur bemöter folk dig ute?
– Dagtid är folk ofta jättegullliga

och kommer fram och ber om autografer
eller en kram. På krogen är det däremot
vanligt att folk skriker och jag får då och
då ett glas över mig. Så tyvärr går jag in-
te ut så mycket. Om jag gått ut har jag
varit på gayställen, där låter folk mig va-
ra. För jag vägrar sitta hemma. Stannar
jag hemma så har ju dom som är elaka
vunnit.

Hänger du mycket i gaykretsar?
– Ja, en hel del. Det låter så kly-

schigt men jag har alltid så enormt kul
på gayställen. Det är en härligare och
mer avslappnad stämning. Jag och min
pojkvän gick ut och dansade på Lino på
vår första dejt, och häromdagen var jag
på Mälarpaviljongen. 

Känner du några flator?
– Inte direkt, men jag är uppvuxen

med föräldrar som alltid haft homosexu-
ella vänner. Vi har firat jul med ett tjejpar
som är nära vänner till familjen. För mig
har homosexualitet alltid varit så själv-
klart. Men när jag kommer i kontakt
med läsare som bor i mindre städer så
blir jag förvånad över att folk har en an-
nan syn på det. Vad är det för värld vi le-
ver i? Jag blir lika ledsen varje gång nå-
gon har negativa åsikter om homosexu-
ella. 

Har du själv alltid varit säker på
din sexualitet?

– För min del är det inte jättesjälv-
klart. Jag trivs jättebra med min pojkvän
nu men jag vet inte vad som händer om
fyrtio år. Man kan aldrig veta, och jag
tror man kan vara öppen för alla möjlig-
heter. Mina föräldrar har alltid frågat om
jag träffat en kille eller en tjej, och aldrig
tagit min heterosexualitet för given.

Blev du förvånad över att du åkte

Ålder: 18
Familj: Pojkvännen Nils,

mamma och halvsyster i Järfälla,
pappa, lillebror och två halvsyskon
i Stockholm.

Bor: Stockholm
Aktuell:  Bloggar som Blon-

dinbella, spelar in filmen Orion,
står bakom klädlinjen Classified ,
driver företaget Bellme m.m

ISABELLA

”BLONDINBELLA”

LÖWENGRIP

ut så tidigt i Lets Dance?
– Ja. Visst, jag var inte bland dom

bästa på att dansa, men när jag har så
många bloggläsare så trodde jag att det
skulle löna sig. Men jag förstod efteråt
att en stor del av de som läser min blogg
inte gör det för att de gillar mig utanför
att dom bli provocerade och vill ha nåt att
skratta åt. Och dom röstar ju inte på mig.

Läser du många bloggar själv?
– Ja, jag läser nog 40-50 stycken

varje dag. Vilket kan vara lite jobbigt.
För tycker man illa om någon eller vill
anmärka på något så kan jag inte skriva
det, jag vill inte hålla på med sånt i min
blogg. Så då brukar min pojkvän skriva
om det istället i sin blogg, så jag får ut
det på ett eller annat sätt (skrattar).

Hinner du se något på TV?
– Jag gillar att se tv via nätet, då kan

jag se när jag själv vill. Det enda jag föl-
jer är SVT:s Draknästet, men den funkar
inte så bra att ta upp på tjejmiddagar. Då
pratar folk om Greys Anatomy, Gossip
Girl och sånt (skrattar).

Som känd blondin känns det givet
att fråga om du fått något sångerbju-
dande…?

– Ja, ett och annat. Jag trodde alltid
att jag kunde sjunga innan jag sökte in
till Adolf Fredriks Musikskola, men där
sågade de mig totalt, lite som en Idol-au-
dition. Sen dess bestämde jag mig för att
släppa sången. Och jag kan ju inte bli yt-
terligare en blondin som släpper en halv-
dan singel...

Du är tydligen ett stort Abba-fan.
Vad har du för favoritlåtar?

– Ja, jag älskar Abba. Och Britney
Spears. Lay Your Love on Me, The Win-
ner Takes it All och SOS är favoriter. Jag
kan förresten nästan alla deras låtar utan-

till. Mamma spelade Abba när jag låg i
magen sen har jag alltid lyssnat på dom.
Det är alltid Abba som gäller, på morgo-
nen, på förfesten eller på middagar.

Vad är det roligaste ryktet du hört
om dig?

– Att fem gamla gubbar skulle ligga
bakom min blogg och att jag bara var på-
hittad för att locka unga läsare. Det var
lite kul.

Du känns väldigt skötsam. Har du
någon gång varit kanonfull och
tonårstjafsig?

– Ja, jag gick från Barbies till killar
på ett halvår och hade väl min vilda peri-
od när jag var 13-14 år. Då ordnade jag
fester med sponsorer för äldre ungdomar
och tjänade massor av pengar. Jag hade
så kallade ”porrfester” vilket slogs upp
stort i Aftonbladet. Vi hade dj, snökano-
ner och folk dansade i underkläderna.
Det var visserligen inte alkohol på fester-
na, men man festade ju hemma hos nå-
gon innan. Och det var i samband med de
här festerna som jag fick utegångsförbud
och startade bloggen. 

Jag har hört att du jobbat på
gayägda caféet Chokladkoppen?

– Ja, Per-Robin, en gaykompis till
mig jobbade där och jag ville jobba nå-
gonstans under december och ge pengar-
na till cancerfonden, så jag jobbade där
ett tag. Vi spelade Britney varje dag och
åt hur mycket cheesecake och Valrhona-
bollar som helst. Det var otroligt roligt. 

Ronny Larsson

”Vi har firat jul med ett tjejpar
som är nära vänner till familjen.
Så för mig har homosexualitet 

alltid varit så självklart.” 
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”Jag kan göra 
hur bra saker som
helst men ändå
tycker folk att 
jag är dum i 
huvudet”



andra Dahlén är ett hetero med queert
hjärta. Hon är sexualupplysaren som skri-
vit boken ”Hetero” och svarat på frågor i

P3 Star – en karriär som började som kondomutde-
lare på RFSL.

Hur reagerade du på frågan om att inviga
Pride?

– Jag började gråta. Det här är det mest hed-
rande jag någonsin blivit tillfrågad om. 

Varför är det så speciellt?
– Stockholm Pride är fenomenalt! En gång om

året måste medierna fokusera på något som inte är
heterosexuellt. Det är en samlingspunkt där några
får mod att komma ut, andra får möjligheten att va-
ra gay, bi eller trans för en stund. 

2006 var du väldigt missnöjd med Amelia
Adamos invigningstal, bland annat att hon istäl-
let för ”hbt” valde att säga ”gay”… 

– Jag tyckte att hon spottade på Pridepubliken.
Hon var inbjuden av en organisation som själv valt
att använda ”hbt”, då ska hon ödmjukt göra det.

Vad kommer du att prata om?
– Det heterosexuella förtrycket av hbt-perso-

ner. Det värsta är inte skämt och trakasserier, utan
den totala tystnaden. I skolan vägrar man undervi-
sa om Selma Lagerlöfs kvinnor, i alla sånger, fil-

mer, politiska diskussioner, samtal på kafferaster
så får hbt-frågor så lite utrymme.

Men är det verkligen tyst? Milk,Andra ave-
nyn, The Gossip, – hbt är väl hur synligt som
helst?

– Det är en sån liten del! Och i de fallen är det
oftast hbt-personer som tagit den platsen själva.
Jag tycker att vi heteron måste skärpa oss och dra
ner på vår hybris.

Invigningen sker måndag 27 juli, kl 19-21 
i Pride Garden, Kungsträdgården.

[tema: hetero]   

Heteroexpert 
inviger

aradutroparna Robert Fux och Tasso Stafilidis gör
comeback efter fjolårets debut på Europride. Uppgif-
ten är att med uppkäftig glädje kommentera lörda-

gens parad.
I år får de sällskap av Mian Lodalen – kvinnan

som introducerade ordet ”flata” i det svenska
språket. 

– Det ska bli skitkul. Det kommer inte
att bli en lugn sekund i mitt bås, det lovar
jag, säger Mian Lodalen

Pride bjuder även in idrottsföre-
ningarna AIK, Hammarby och Djur-
gården att för första gången delta i pa-
raden. AIK och Hammarby har tackat
ja, medan Djurgården tvekar.

– Vi har frågat våra föreningar
och idag finns inga planer på att
delta officiellt, säger Berndt
Banfors i Djurgårdens styrelse.
Men om någon vill delta i para-
den i Djurgårdens färger så har
de vårt fulla stöd!

Förra årets Prideparad lockade
45 000 paraderande och nära en halv
miljon åskådare. Med rätt väder lär årets
parad bli större. 1 augusti klockan 13.00
rullar de första mc-flatorna från Humle-
gården mot Tantolunden.

Paraden kommer att avgå 
från Engelbrektsgatan

(Humlegården) kl.13.00 och
åskådarna kan se 

fram emot mer än
tre timmar av fest,

färg och glädje.

Parad med paradutropare

S

...är 2009 års tema för Stockholm Pride. Temat fokuserar på hur normer praktiskt inverkar på homosexuella, 
bisexuella och transpersoners vardag, vilka konsekvenser de för med sig och hur de påverkar samhället i stort.
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Pride för de unga
ride Ung – hbt-hänget för alla under 20 – hänger, pysslar och
ställer ut konst i Garden och på Kulturhuset. Prova på att rappa,
virka, dragshow eller gör en drake att flyga i paraden.

– Och öppna scenen på torsdag är tillbaks, där den som vill får tio
minuter i rampljuset. Det var sjukt bra förra året, säger Jojo Stenberg på
Egalia.

I Pride Park försvinner regnbågsfamiljernas Lilla Pride.
– Det kommer att finnas aktiviteter för barn, men de kommer vara ut-

spridda över området. Inte samlade som tidigare, säger Göran Christersson, verksamhetschef för Pride Park.
Skansen välkomnar regnbågsfamiljer med 40 kronor billigare inträde för alla med dogtag.

P

Sandra

Tasso

Ändtarmsbesvär?

www.ac3.se

Köp Ac3 på ditt närmaste apotek!

Ac3 Comfort är en gel som förebygger
och behandlar ändtarmsbesvär, t ex i 
samband med hemorrojder, klåda och 
analsprickor. Ac3 Comfort är mycket 
enkel och hygienisk att använda tack 
vare den unika applikatorn, som ger 
rätt mängd gel på rätt ställe.
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En snygg zombie
med identiteskris

jukstarta Pride redan

25 juli med Stock-

holm Queer Filmfestival på

Södra teatern. Två dagar –

tolv filmer. Behandlar teman

som transsexualitet, religi-

on och första kärlekar.

Bland annat visas BBrruuccee  llaa

BBrruuccee senaste film Otto; or,

up with dead people om en

snygg zombie med identi-

tetskris.

M
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törsta förändringen i festivalens utseen-
de är Pride Garden i Kungsträdgården.
För att göra Pride mer öppet och synligt

blir en del av Stockholms mest centrala park reg-
nbågsfärgad under Prideveckan. Här hålls invig-
ningen med Marit Bergman och Detektivbyrån
på scen.

– Årets invigning kommer att vara bred, med
många kulturutövare, såsom olika teaterprojekt
säger Jessica W. Sandberg, Prides presschef.

Under veckan fungerar Pride Garden som
skyltfönster med smakprov ur festivalens pro-

gram. Varje dag har ett tema, som familj, sport,
eller ålder och sexualitet. Besökarna får pröva på
saker som squaredance och indiegympa eller an-
siktsmålning och sagostund för de yngsta. 18 or-
ganisationer slår upp sina tält, bland andra Nor-
mal förlag, försvarsmakten och RFSL:s ung-
domshäng Egalia.

– Vi hoppas att Pride Garden, tillsammans
med Pride Ung på Lava, också blir en mötesplats
för unga, säger Claes Nyberg.

Dessutom finns så kallade Pride Pals. De
fungerar som guider och informatörer som även
följer med nyfikna besökare till Pride Park eller
Pride House – ett mer personligt alternativ till
Prides infocenter i Gallerian.

ör tredje året bjuder
Strömma kanalbolag på
guidad båttur genom

Stockholms lesbiska historia.
Nytt för i år är möjligheten att till
fots upptäcka Stockholms trans-
sexuella förflutna. Stefan ”Nad-
ja” Karlsson guidar bland cross-
dressande kändisar och fjollpro-
stitution.

rets dogtag är en tradi-
tionell bricka i rostfritt
stål med ordet ”hetero”
skrivet i regnbågsfär-

gad blindskrift. Mannen bakom
är den okände Alessandro Fal-

ca, en ung möbeldesigner från
Florens som flyttade till Sverige

2008.
– Jag har alltid åkt till Sverige på

semester och flyttade hit efter min ex-
amen i industriell design. Just nu bor

jag i Kiruna.
– Det här är första gången jag gör ett

halsband. Blindskriften är en metafor för
hur blinda politiker och institutioner kan

verka i sina försök att ständigt definiera
vad som är normalt och inte.

En dogtag (veckobiljett) kostar 600 kr 
(ungdom 15 - 17 år kostar 400 kr). Den 1 juli

höjs priset för en dogtag till 700 kr (resp 600).
Endagsbiljett Pride Park ons - lör 300 kr, 

söndag 100 kr.

Å

Mmm… mat!
Momma, Sidetrack 

och Koloni sköter käket 
i Pride Park. Veganskt,

afrikanskt – you name it! Varmrätt:
ca 90:-. Stor stark el. rosé: ca 60:-.

em har inte kastat sig handlöst in i någon-
ting nytt och spännande, bara för att kort
därefter smacka i backen? Pride Parks

nya bungyjump garanterar att du klarar dig hel-
skinnad. Med sina 90 meter är det Sveriges högsta
och 10 meter högre än Fritt Fall på Gröna Lund!
Öppet för alla med 630 spänn på fickan.

– Man får gärna vara utklädd till druga eller
vad som helst. De som håller i det skulle bli över-
lyckliga, säger Göran Christersson, verksamhet-
schef i Pride Park.

Den som inte vågar hoppa är en fjolla...

Pride Park 
når nya höjder

V

Konst. Konstigare. Konstigast. 
Under Pride ordnar både museer och privatpersoner utställningar med hbt-

motiv. QX plockar tre russin ur konstkakan.
1. Betongrumpor! Ylva Maria Thompson har bytt avgjutna under-
liv mot bakdelar i Snövit och de 40 rövarna.
2. Videokaos! I utställningen Superm vill Slava Mogutin och Brian

Kerry dominera sin publik genom reaktionär videokonst med
fetischleksaker som verktyg.

3. Fall(os)frukt! Frukter, könsorgan, glidmedel, saliv och
sexleksaker blir till konst i projektet Fruitfly.

Dogtag som 
öppnar ögon

Stockholm Pride 2009Snart dags för

Pride i 
Kungsträdgården

S

27 juli - 2 augusti

Se Stockholm 
med queera ögon

F

Slava Mogutin och Brian Kerry

Av Mats Bax
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et var väl som för många andra,
säger Claes Nyberg och rättar
till manschetten. Jag var singel

ett tag, knullade runt och märkte att jag
hellre hade sex med killar. När jag väl
kom fram till det var steget ut ur garde-
roben rätt kort. Jag kunde inte leva ett
dubbelliv.

Prides nye ordförande är en in-
nerstadsbög med nära till skratt. Han
klär sig med stil och talar som en saltare
politiker. Själv beskriver sig Claes Ny-
berg som en strategisk visionär som äls-
kar att sjunga. Helst a capella. Gärna E-
type. Som sent utkommen ur gardero-
ben har han även ett särskilt förhållande

till årets tema – ”hetero”.
– Det tydligaste exemplet är just att

jag kom ut väldigt sent. Det fanns så
många förväntningar på hur jag som vit
medelklasskille skulle klä mig, vilket
jobb jag skulle ha, vilken sexualitet jag
ska ha… Allt sånt förlängde min resa
fram till att komma ut.

Claes Nyberg vill förkorta den re-
san för andra genom ett bredare, synli-
gare Stockholm Pride. Han menar att
festivalen tidigare har kunnat kännas
sluten – Pride Park bakom stängsel, Pri-
de House bakom dörrar. Därför skapas
nu Pride Garden i Kungsträdgården, en
öppen park mitt i centrala Stockholm.

– Det är öppet för alla, du behöver
ingen biljett, får smakprov på delar av
Stockholm Prides programutbud och får
svar på alla frågor. Förhoppningsvis blir
det också ett naturligt kvällshäng för
unga, säger Claes Nyberg. Men det er-
sätter inte det som händer på de andra
platserna under Pride där du behöver
biljett som vanligt, utan är ett komple-
ment.

Du har sagt att Pride är bredare
än vad som syns i medierna. Ge exem-
pel på bredden med årets Pride!

– Det är svårt att visa bredd med
enskilda exempel. Det jag menar är att
Pride är mer än bara festerna, paraden

D

ORDFÖRAN

Gift er kungligt på vackra Visingsö!
Vi har festlokalen, maten och boendet. 

Välkomna att kontakta oss!

0390-56600     www.wisingso.se
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NDENYBERG

Claes Nyberg
Ålder: 38. Yrke: Utvecklingskonsult vid Affärskraft AB med fokus på teambuilding. Utbild-

ning: Retorik, svenska och statsvetenskap med en släpande c-uppsats. Civilstånd: Sambon

Markus. Bor: Tvåa på Södermalm i Stockholm. Första Pride: 1998. Har varit på alla. Bästa

Prideminne: Avslutningen 1998 när Marie Fredriksson sjöng ”Så länge det lyser mitt emot”

och hela publiken spontankramades. Snyggaste killen: Haha! Jag är den snyggaste killen!

Näe, men ska man köra floskelbingo – den människa som vågar vara sig själv. Vem skulle

du va ihop med om du var hetero: Maria Wetterstrand.
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VI SES PÅ 
PRIDEFESTIVALEN!

Festliga sammankomster handlar

till stor del om att få kontakt. 

Den 27 juli – 2 aug 2009 är det

SIZE som får det att hända.

Läs mer om våra mobiltjänster 

på vår hemsida.

www.sizemobile.com

och schlagerkvällen som ofta visas upp. Missförstå
mig rätt, jag har lika stort behov av att skaka röv på
ett dansgolv som någon annan, men om man bara
fokuserar på det är det så mycket som hamnar i
skymundan och då blir Pride endast till för en viss

grupp. Så är det inte, det finns verkligen något för
alla.

Själv ser Claes Nyberg fram emot festivalens
konstutställningar, Dusty Springfield-tribute,
Stadsteaterns gaypjäs Shopping and fucking och
Carl-Olof Bergs standup där humor blandas med
dans.

Många kommer ändå till Stockholm Pride
för artisterna. Tidigare har du sagt att du vill
bredda även där, plocka fram akter med ”kultu-
rellt mervärde” och inte fokusera på de artister
som säljer biljetter...

– Ja, jag vill att Pride presenterar artister som
folk kanske glömt bort eller blir glada att se i ett
oväntat sammanhang. Som Lasse Berghagen
2006. Han blev så rörd av publikens reaktioner att
han grät.

Men förra året var största namnet Right Sa-
id Fred, i år Marc Almond från Soft Cell. Är du
nöjd med det spetsutbudet? När QX intervjuade
dig 2006 ville du själv helst se Depeche Mode…

– Jag skulle inte beskriva Right Said Fred som
spetsutbud, snarare mainstream. Men det blir för
stort fokus på artisterna även om också jag tycker
att det är viktigt. Pride är ingen renodlad musikfes-
tival och vi kan inte lägga alla pengar på artister.
Det unika med Stockholm Pride är att vi är så
mycket bredare än så. De extrema fixstjärnorna ser
man ofta bättre i sina egna sammanhang.

Han ger ett exempel – Madonnas september-
konsert i Amsterdam.

– Det var hur bra som helst. Där. Men det skul-
le inte vara samma sak på Stora scenen i Pride Park
utan hennes ljusrigg och ljudanläggning. Prides
styrka ligger i att vi kan samla bra artister på andra
sätt såsom i temakvällar, som torsdagens schlager-
kväll – och där har du spets – eller fredagens 90-
talskväll med bland andra Meja och Pandora.

Var hittar man dig i Pride Park?
– Framför scenen på schlagertorsdagen eller

bland tälten. Jag
tycker om att prata
politik, särskilt de
frågor som berör
identitet och tran-
spersoner. Det finns
ju normer även inom
hbt-communityt, hur
en typisk bög eller

flata ska vara. Dessutom finns en enorm transfobi
som vi måste ta itu med.

Flera festivaler kämpar med finanskrisen.
Ni har fått bidrag på 500 000 från Stockholms
stad, men hur är det med sponsorerna?

– Vi har en budget på knappt tio miljoner. Men
vi är väldigt beroende av biljettförsäljning då 80
procent av våra intäkter kommer den vägen. I nulä-
get ligger vi dock bättre till än både 2006 och 2007
och min telefon går varm med olika aktörer som
vill vara med. Så det ser bra ut och vi tar fortfaran-
de emot sponsorer och andra samarbeten löpande.
Bland annat satsar Skansen hårt på att queerifiera
sig efter förra årets Euro Pride.

Du har sagt att kontinuiteten är viktig för
Prides framtid. Du själv var vice ordförande
förra året, hur länge blir du kvar som ordföran-
de?

– Det får medlemmarna och orken avgöra. De
tycker kanske inte att jag är en så strategisk visio-
när som jag själv tycker, haha. Men just nu är det
här bara sjukt jävla roligt.

Mats Bax

”Det blir för stort fokus på 
artisterna. Pride är ingen ren-
odlad musikfestival och vi kan 

inte lägga alla pengar på artister”
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arit Bergman är artisten som
fått det hedervärda uppdraget
att göra den officiella Pridelå-

ten. Valet är antagligen det mest logiska
sedan man införde Pridelåtar, då Marit
kan vara en av de flitigaste Pridebesö-
karna någonsin. Hon har uppträtt, spelat
skivor, hängt i Pridepark eller på något
annat sätt deltagit i Pridefesten de se-
naste somrarna.

Marit ringer mig från hemmet i
New York en fredagseftermiddag i juni,
och när jag frågar vad hon gör svarar
hon med ett skratt att hon ”ska skriva
den där jäkla Pridelåten”. Melodin är
klar och texten är påbörjad, sen ska hon
bara in i studion och spela in ”Casey,
hold on”. Marit berättar att hon sa ja på
en gång när hon blev tillfrågad om hon
ville göra årets Pridelåt.

– Det kändes som en självklar och
rolig grej, även om det är lite ångestfyllt
och svårt. Jag vill att låten ska ha en po-
sitiv och festlig känsla samtidigt som
jag kanske borde få med årets heterote-
ma på något sätt. Så det har inte varit
helt lätt.

– Men jag har fått lite tips om hur
jag skulle göra. Jag skrev i min blogg att
jag fått uppdraget och fick in en del tips
på hur jag skulle tänka, berättar Marit
och säger att det kanske skulle vara skö-
nare om hon varit bög och bara gjort en
stor glad discolåt. 

Hur årets Pride-anthem låter är en
väl förborgad hemlighet ett tag till, men
Marit säger att den ”passar bra på en
festival” och hon hoppas att man ska få
en häftig känsla i kroppen när man hör
den.

Vem är Casey?
– Man kan väl säga att Casey är en

ung tjej som precis har kommit ut inför
sina föräldrar och det gick inte så väl-
digt bra, avslöjar Marit.

Marit ska inte bara göra Pridelåten.
Hon bjuder dessutom på en helt egen
konsert med sitt band och ska dessutom
delta i Dusty Springfield-hyllningen
tillsammans med Motoboy och Re-
becka Törnqvist. Under Dusty-tribu-
tekvällen på Debaser i höstas gjorde hon
Breakfast in Bed (som hon gillar jätte-
mycket och nog gör igen om hon får),
och I only Wanna Be With You (som hon
också gillar, men inte alls gick så bra
som hon hoppats, och gärna låter någon
annan göra under Pride).

– Jag tror att Pride tyckte att det
passade bra med en Dusty-tribute och
eftersom jag var med under Dusty-kon-
serten på Debaser så ville jag såklart va-
ra med igen. Hon är en av mina absoluta
favoriter. 

Innan Pride ska Marit njuta av som-
mar i New York, staden som varit hen-
nes och pojkvännen Emils hem de se-
naste åren. Tidigare bodde de i West Vil-

lage, stans gaykvarter. Nu har de flyttat
till Crown Heights i Brooklyn, en stads-
del som enligt Marit är totalt ogay.

– Crown Heights är dom västindis-
ka kvarteren och just den kulturen slår
ju rätt hårt mot gaycommunityt, så
många gays drar sig nog för att flytta hit.
Men området har blivit populärt bland

hipsters, och det känns som att det håller
på att blandas upp lite mer.

Tar du del av gaylivet i New York,
och har du många gaypolare?

– Vi brukar gå till en jätteskön pia-
nobar som heter Maries Crisis Café väl-
digt ofta. Men många av mina gaypolare
går inte på typiska gayställen, så vi går
oftare ut på ställen vi bara gillar, oavsett
inriktning. Annars brukar många flator
gå ut kring Sunset Park & Redhook, och
bland bögarna gäller Chelsea, West Vil-
lage och Hells Kitchen fortfarande. Jag
blir förresten tvungen att tänka efter lite
när du frågar eftersom jag sällan tänker
på vilka som är homo, bi eller straighta

av mina vänner.
Vad gör du en vanlig dag i New

York?
– Det finns ingen vanlig dag i New

York. Det blir rätt mycket skrivande
hemma där jag har en enklare studio så
jag kan spela in lite. Och så går vi ut
och äter en hel del. Just nu är det myck-
et kinesiskt. Det har varit mycket mat
från Schezuan men nu börjar vi gå över
till det kantonesiska köket. Jag går på
yoga rätt mycket också, och försöker
hinna med ett gympass då och då. Jag
lever faktiskt hälsosammare här än vad
jag gjorde i Sverige.

Har du flyttat till New York för
gott?

– Det vet man aldrig. Men just nu
har jag svårt att se att jag ska flytta till-
baka till Sverige. Man rotar sig mer och
mer, får mer och mer vänner och kon-
takter, och dessutom är allt fortfarande
väldigt spännande här. 

Senast jag intervjuade Marit fastna-
de vi i en diskussion kring tv-serier vi
gillar. Givetvis så kollar Marit en del på
tv nu också. För tillfället har hon fastnat
för realityserien ”The Real Housewives
of…”, och den senaste säsongen som
följer ett gäng hemmafruar i New Jersey

har fått Marit att sitta som klistrad fram-
för teven.

– Den är helt bananas och jag mis-
sar ogärna ett avsnitt. Utöver den så blir
det en hel del Bravo (amerikansk tv-ka-
nal med många homofavoriter i tablån)
som visar många bra serier och filmer.
Däremot gillar jag inte deras Make Me a
Supermodel, den är så kall och operson-
lig. Då föredrar jag Americas Next Top
Model, Tyra Banks är ju mycket roligare
och mer oberäknelig.

Musiken då? Vad lyssnar du på
just nu?

– Mig själv (skrattar). Och en mas-
sa slumpvis utvalda poplåtar. Det blir in-
te så mycket samtida musik, där har jag
tappat greppet lite. Det har blivit en hel
del sextiotalsjazz och sånt som man
måste anstränga sig för att ta in snarare
än musik som man bara njuter av med
detsamma.

Så, då väntar vi med spänning på
att får höra låten, och så ses vi på Pri-
de?

– Ja, som det ser ut nu ska jag bo i
Tantolunden hela veckan så man lär inte
missa mig under Pride (skrattar).

Alcazar, Nina & Kim och BWO har redan gjort det. 
Nu är det Marit Bergmans tur att skriva årets Pridelåt.
Av Ronny Larsson

Marit Bergman
Ålder: 34
Bor: Brooklyn, New York
Aktuell: Spelar på Pride och gör

den officiella Pridelåten.
Bästa Pridelåt:  Jag tycker att

Kim Kärnfalk gjorde ett bra jobb.
Den (Universe of Love) var en bra

och passande Pridelåt.
Sagt om Marit: ”Marit Berg-

man är en av Sveriges mest intres-
santa artister och har alltid något vik-
tigt att säga”(Claes Nyberg, ordfö-
rande för Stockholm Pride)
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”Jag vill att låten
ska ha en positiv

och festlig 
känsla” 



Erbjuder erfaren homokompetent 

mödravård med sammanhållen vårdkedja

Välkommen
till vår öppna mottagning 

under Prideveckan i Mama Mia Söders 

lokaler på Götgatan 83

Tisdag 28/7 kl 08-12

Torsdag 30/7 kl 08-12

Vi erbjuder samtal och rådgivning 

inför insemination samt 

provtagning och gynekologisk 

hälsokontroll av barnmorska

Mama Mia Söder

Götgatan 83, 116 62 STOCKHOLM

Telefon: 08-556 93 770

Fax: 08 - 556 937 81

mamamia.soder@mamamia.se

Vi finns också i Pride Park

Välkomna in!

Mitticity under Stockholm Pride

Från 366:- per person
Bo förstklassigt under Pride, mitt i city vid Hötorget nära Centralen. Ett stenkast från 

T-Centralen och Pride House. Till Pride Park tar du dig på cirka en kvart. 

Hela Stockholms shopping, nöjen, kultur och klubbliv har du inom nära räckhåll. 

Välj mellan shoppinghotellet Rica Hotel Kungsgatan, förstklassiga Rica Hotel Stock-

holm eller prisbelönta Rica Talk Hotel. Alla hotellen erbjuder moderna rum med sköna 

Jensensängar, fritt trådlöst Internet och stor God morgon frukost skapad i samarbete 

med Svenska Kocklandslaget. Välkommen till bortabra!

30% INTERNETRABATT PÅ CITYLÄGE UNDER STOCKHOLM PRIDE
Under perioden 26/7 – 3/8 erbjuder vi 30% Internetrabatt på våra ordinarie priser om 
du bokar ditt rum via www.rica.se och anger erbjudandekod PRIDE2009. 
Priser från 366;- per person i dubbelrum, per natt inklusive stor frukostbuffé. 
Erbjudandet gäller på Rica Hotel Stockholm, Rica Hotel Kungsgatan och Rica Talk Hotel, 
gäller ett begränsat antal rum per natt och kan inte kombineras med andra rabatter/erbjudanden. 

Läs mer på www.rica.se/pride

6/7 Allsång med Gabriel Forss!
Gästartister: Sonja Aldén och 
Thomas DiLeva.

13/7 Allsång med Gabriel Forss!
Gästartister: Nanne Grönvall och 
Daniel Lindström.

20/7 Allsång med Gabriel Forss!
Gästartist: Lasse Berghagen.

27/7 Allsång med Gabriel Forss!
Gästartister: Björn Skifs och
Brandur Enni.

18/7 Veteranbilsdagarna med The Boppers!
22/8 Exklusiv konsert med Jill Johnson!

Boka biljett via www.ticnet.se eller ring 0771-70 70 70. 
Väg 222 från Slussen mot Värmdö, 3 km norr om Värmdö Kyrka. 

Buss 437 eller 439 från Slussen, stannar på gårdsplan.
www.siggestagard.se, 08-562 80 100. 

Måndagar i juli

...eller dansa och lyssna till:
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tt nytt inslag på Pride, och nå-
got som undertecknad faktiskt
längtar ihjäl sig till, är freda-

gens 90-talskväll. Då ska ett gäng artis-
ter, som var som störst under nittiotalet,
sammanstråla på Prides scen för att
bränna av sina största hits. Vi vet att
Pandora och Meja kommer, och nu
kan vi även lägga Basic Element till
listan. I övrigt är det dock hemligt, el-
ler? QX träffade mannen bakom 90´s-
kvällen: Anders Olsson.

Hur föddes den här idén?
– Som mycket annat när det gäller

mig och homo/gayvärlden så började
det med att jag gnällde och tyckte att
saker var kass. Men jag vill göra nåt åt
det, och hörde av mig till Pride och sa
att dom fick skärpa sig och hitta på nå-
got nytt i parken. Och på den vägen är
det.

Du är en av de drivande krafter-
na bakom den framgångsrika klub-
ben 90´s där det bara spelas nittio-
talsmusik. Är det här en utveckling

av det konceptet?
– Ja, det kan man säga. Sen är det

lite roligt att det funkar med temat hete-
ro också. 90´s är ju väldigt hetero, men
ändå inte, och den har varit väldigt
framgångsrik och om man kan fylla en
klubb med 800 personer som går bana-
nas och sjunger allsång borde det funka
på Pride. Dessutom är det kul att få dit
artister som vanligtvis inte står på Pri-
descenen.

Hur är upplägget?
– Pride har önskat en temakväll

med nittiotalsartister, men jag vill ta
steget längre jämfört med hur t ex
schlagerkvällen sett ut. Jag vill att det
ska hända andra saker också, att en så-
pa- eller sportstjärna från årtiondet dy-
ker upp. Det ska vara mer show. En del
saker berättar vi innan och en stor del är
hemligt.

Mynnar det här ut i en fest sam-
ma kväll?

– Japp, det blir en stor 90´s-fest på
Münchenbryggeriet på fredagskvällen.

Så man kan gå från Pridepark till Mün-
chenbryggeriet och bara fortsätta fes-
ten.

Meja, Pandora, Basic Element är
klara. Kommer de att köra fler låtar?

– Ja, många av artisterna som är
där har ju många kul och bra låtar och
då vore det synd om de bara fick köra
en låt. Så vissa kör tre-fyra hits, och
andra en.

Ett stort nittiotalsband ska tydli-
gen återförenats enligt skvallret…?

– Ja, det kommer att vara vissa
återföreningar på scenen, mer vill jag
inte säga. Men det kommer både svens-
ka och utländska artister, och musiken
spänner från alltifrån eurodisco till hip-
hop.

Varför funkar nittotalsnostalgin
just nu?

– Många av de som var barn då är
tillräckligt gamla för att gå ut och klub-
ba och ha kul. Sen var det så att många
var lite skeptiska när 90´s startade och
menade att nittiotalet inte bjöd på nå-
gon kul musik. Men sen stod dom där
och sjöng med i Backstreet Boys, Spi-
ce Girls och Aqua. Det kom mycket

kitchigt och plastigt
som faktiskt är väldigt
kul.

Vad lyssnade du
själv på under
nämnda årtionde?

– Jag började mitt
nittiotal med synth
och elektroniskt, men
sen började jag på P3
och Ketchup Fanclub
där vi träffade Back-
street Boys och Spice
Girls. Och då blev det
mycket av den musi-
ken. Sen hade jag så-
klart också en släng
av grunge och käng-
punk.

Finns det nån nit-
tiotalsgenre som inte
funkar idag?

– Hårdrocken. Det
kom ett par stora po-
werballader som
kanske inte känns så
kul... Annars var det
intressant att det kom
så många genres. Det
kändes som det upp-
stod en ny musikgen-
re varje helg, alltifrån
drum´n´bass till trip-
hop.

På bilden flirtar
du med en duo som höll hela nittiota-
let: Pet Shop Boys.Vad har du för
förhållande till dom?

– Dom har alltid varit något av mi-
na absoluta husgudar. Pet Shop Boys är
fantastiska och bara under nittiotalet
släppte dom alltifrån Being Boring till
New York City Boy. Nittiotalets stora
PSB-låt Go West har väl också definie-
rat mycket av dåtidens homokamp trots
att den är en cover. 

Just for the record: Säger man
eurotechno eller eurodisco?

– Det beror på vilken genre man
pratar om, men Pandora, E-type,
2Unlimited och Basic Element är euro-
disco. Sen kom det ju en hårdare

dansvåg med mer trance, som till exem-
pel Darude stod för…

Vilken låt definierar nittiotalet
för dig?

– Flera! Barbie Girl med Aqua,
Don´t Look Back in Anger med Oasis
och Smells Like Teen Spirit med Nirva-
na. Och vad som helst med Backstreet
Boys.

Finns det någon låt du skäms för
att du gillar?

– Jag skäms aldrig för att jag gillar
låtar. Där skiljer jag mig nog från folk.
Musik är så oerhört viktigt för mig.
Men visst, personligen tycker jag
kanske inte att När vi gräver guld i USA
är en jättebra låt men det går rysningar
genom kroppen när jag ser hundratals
människor dansa och sjunga med till
den.

Finns det nåt du ser fram emot
under Pride?

– Ja, jag ska i år för en gångs skull
se eller vara med i Pridetåget. Det har
bara hänt en gång tidigare.

Ronny Larsson

ANDERS VÄLJER:
Bästa Eurodiscolåt: Rhythm is a Dancer
med Snap och Baby Baby med Corona
Bästa 90-talspojkband: Då tyckte jag
bäst om 5ive. Jag var kär i J, som jag fak-
tiskt träffade ett par gånger och fick kra-
ma.
Bästa Britpopbandet: Det är fortfarande
en kamp mellan Blur och Oasis, och så är
Suede jävligt bra. Men bästa britpoplåten
är Pulps Common People.
Favorit-Spice Girl: Sporty Spice, Mel C,
är en av de snällaste människorna jag nå-
gonsin träffat, så det är helt klart hon. Hon
var allt annat än en diva och bjöd verkli-
gen på sig själv.
Låtar vi garanterat får höra på 90´s-
festen: Du är så yeah yeah wow wow med
Martin, Electric med Leila K och så-
klart, Barbie Girl med Aqua.

Blir fredag det nya torsdag i Pridepark?

”Som mycket annat
när det gäller mig

och homo/gayvärl-
den så började det
med att jag gnällde

och tyckte att 
saker var kass”
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schlagersammanhang är det alltid ett kamika-
zeuppdrag att ”ta över” efter någon annan.
Men någon måste ju ta över Edward af

Silléns makalösa Schlagerpridesuccéer, och det är
gruppen Schlagerfeber som ska bjuda oss på schla-
gerfest även i år.

Martin: Det kommer att bli en stor förändring
för de som varit där i alla år. Det blir färre artister,
men de kommer att få göra mycket mer än tidigare.
Dessutom blir det fokus på show på ett annat sätt
än innan. Vi kommer att vara med väldigt mycket,
det är schlagerfeber med gästartister.

Fina: Vi fokuserar på de senaste årens Melodi-
festival- och Eurovision, och hoppas
på mycket allsång och glädje. Publi-
ken ska känna sig delaktig!

Är det svårt att ta över?
Martin: Absolut! Men vi hoppas

också att publiken förstår att det blir
annorlunda eftersom andra personer
är inblandade. Det är klart att en del
kommer att älska det, och en del kommer att tycka
att det är mindre bra, men så är det ju alltid.

Fina: Och det kanske är roligt för publiken
med lite förändring? Att det händer något nytt.

Schlagerfeber består av Martin Kagemark,
Josefina Ohlsson, Susanna Säfsund och Lars
Hägglund. Fina och Martin, som grundade grup-
pen, träffades på balettakademin 1994, och de har
båda jobbat med olika musikaler runt om i landet.
En dag kände duon att  de ville ha en grupp vid si-
dan om så de startade Schlagerfeber för en kväll på
klubben Victoria i Stockholm. Det blev succé di-
rekt och nu uppträder de framgångsrikt för schla-
gersugna stockholmare i princip varje måndag.
Dessutom har de två-tre andra spelningar i veckan.

Schlagerfeber har omkring 200 låtar på reper-
toaren och de fokuserar på de senaste årens Melo-
difestivallåtar och försöker hålla sig borta från den
mest uttjatade gammelschlagern.

Tröttnar ni aldrig på schlagern?
Martin: Nej, det är ju så otroligt många låtar

att välja på…, börjar Martin
Fina: …Och det är ju en Melodifestival med

så spridda genres att det automatiskt blir
en variation.

Är Schlagerfeber ett steg mot solo-
karriärer?

Fina: Vi trivs jättebra i den här kon-
stellationen, men jag skulle absolut
kunna tänka mig att vara med i Melodi-
festivalen. Men det är ingen livsdröm.

Martin: Jag kommer ju aldrig få vara med i
MF så länge min man (Christer Björkman
reds.amn) sitter där han sitter. Men jag har skickat
in till festivaler utomlands…Men just nu ligger
vårt fokus på Schlagerfeber. Och Pride!

Schlager de helst skulle ha tävlat i MF med:
Fina: Killing Me Tenderly eller Här för mig

själv.
Martin: Fairytale.
Schlager de är mest trött på
Båda: Ska vi plocka körsbär i min trädgård,

Bra vibrationer och Dag efter dag.
Uttjatad schlager som fortfarande håller
Fina: Runaway och Evighet.
Martin: Stad i ljus.
Knastigaste spelning: När vi sjöng på en

kvadratmeter scen i Västervik och en tandlös gub-
be ramlar över scenen. 

Roligaste spelning: Melodi Grand Prix-mel-
lanakt i Norge för fyra år sedan. Vi gjorde ett ESC-
medley med dansare. 

Minne från tidigare schlagerpride
Båda: Lena Ph i fjol var stort.

Schlagerfeber tar över
Schlagertorsdagen

I

”Vi kommer
att vara

med väldigt
mycket”

n del av artisterna till årets Pride
är klara, men som vanligt kommer
namn att tillkomma under de närmsta

veckorna. Klara för onsdagens Dusty Spring-
field-hyllning är i alla fall Marit Bergman, Re-
becka Törnqvist, Anna Maria Espinosa,
Tingsek och Motoboy (som vi såg framföra Hero
i årets Melodifestivalfinal). 

Schlagertorsdagen är, trots sin förändring, som vanligt hemlig.
Men vi kan avslöja att isländska ESC-tvåan Yohanna kommer och
framför sin ballad Is it true.

Till fredagens 90´s kommer som ni redan vet Pandora, Meja
och Basic Element, samt ett gäng hemliga akter och en och annan
kul presentatör. Andra artister som är klara för Pride ´09 är Nina
Ramsby, Marc Almond, Miss Li, Detektivbyrån, NEO och Sheri.

Håll utkik på qx.se efter uppdateringar

E
Klara för Pride

Yohanna Miss Li

Detektivbyrån

Rebecka 

Törnqvist

Marc 

Almond

Neo

Nina 

Ramsby

Sheri

Schlagerfeber
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n Twistpåse med något för alla.
Så vill Stockholm Pride att
årets Pride House på Kulturhu-

set ska vara. QX bjöd in fyra profiler för
att provsmaka programmet.

Roger Nordin slår ut med händer-
na.

– Jag ska vara helt ärlig: jag har
aldrig satt min fot på Pride House, föru-
tom när jag hämtat dogtagen. För mig
är det en plats där unga, radikala männi-
skor diskuterar världsproblem. Jag är
inte på det humöret under Pride. 

Shire Raghe som sitter bredvid
rynkar ögonbrynen bakom mediabril-
lorna. 

– Pride House.., säger han efter-
tänksamt. Ligger det i parken?

De sitter i den vita soffan på QX
kontor, i tegelbyggnaden med stadens
största skorsten. Inklämda mellan dem
sitter artisten Yaiya Sacasios och Ulri-
ka Westerlund. 

Som vice förbundsordförande för
RFSL med två år som Prideboss bakom
sig är Ulrika den mest rutinerade av de
fyra. När de nu plockar favoriter ur pro-
grammet – 27 sidor kultur, konst, debatt
och seminarier – är hon den som krys-
sar flitigast. Hon är också den första att
skratta.

– Vissa saker här är hysteriskt roli-

ga för mig. ”Flatfabriken” – huruvida
genusvetenskapliga studier är en inkör-
sport till ett liv som flata, vilket det är
ett faktum att det är. Sen att någon fak-
tiskt skrivit en hel uppsats om det är
väldigt roligt.

De andra skrattar och isen är bru-
ten. Fler och fler punkter bollas över
bordet. Män som blir kära i andra män i

fängelse. Rasism inom hbt-communi-
tyn. Tyska gaypingviner som adopterar.

– ”Skapade Gud oss hetero” verkar
också intressant, säger Roger. Och sam-
talet med dagens hetero. Nu står det inte
exakt vilka som talar, men jag skulle
vilja höra Alf Svensson. Allt för att på
något sätt slå hål på tankarna om att ho-
mosexualitet är onaturligt.

Shire, som suttit tyst tillbakalutad i
soffan rätar på ryggen.

– Fat up! utbrister han. ”Fet är det

nya pervers”. Det här med fettgrejen...
Bögar är så otroligt kroppsmedvetna,
och det stör mig för då måste jag också
vara det. Det orkar jag inte! 

För tjugo minuter sedan visste han
inte vad Pride House var. Nu verkar
Shire med ens kolossalt intresserad och
medveten. Han vill prata maskulinitet
och varför män måste vara manliga.
Han vill veta hur det funkar att leva i en
polyrelation med flera partners. Han vill
gå på frågestund om strap-on sex för att

förstå varför hans heterosexuelle kom-
pis vill bli påsatt av tjejer.

– Ja, det är onekligen ett stort steg
från finger till strap-on, säger Roger.

– Eller det här! fortsätter Shire.
”Kvinnor som älskar bögar”. Hur fun-
gerar de? Vad är grejen? Jag får hela ti-
den frågor från straighta tjejer som bara
”varför älskar jag bögar?” De kanske
känner sig utanför när de umgås med
straighta killar, men inte med bögar?
Jag vet inte! Det skulle vara kul att höra

andra förklaringar.
Är det samma sak med straighta

killar och flator?
– Haha, nej, absolut inte, skrattar

Yaiya. 
– Det är väl mest det där ”öh, det är

jättehett med lesbiska tjejer, kan inte
jag få kolla på”, säger Ulrika.”

– Fast straighta tjejer är ju inte in-
tresserade av själva sexet mellan män,
säger Yaiya. 

– Åh, jo, jag känner tjejer som kol-
lar på bögsex, säger Roger.

Hittar ni något annat intressant?
– Jag tycker att det är bra att de tar

upp transpersoners problem inom vår-
den, säger Yaiya som har personliga er-
farenheter av vårdsystemets byråkrati. 

– Det är en person i min familj i
Norrland som vill genomgå en könsut-
redning, men som bara skickas fram
och tillbaka mellan ungdomspsykiatrin
och olika vårdinstitutioner. Alla blundar
för problemet och säger att de inte har
rätt att skriva remiss. Eftersom perso-
nen är minderårig är det ännu svårare.

– Fan vad hemskt, säger Roger.
Yaiya, Shire och Roger jobbar alla

inom nöjesbranschen. Men de artister
som varje dag spelar på Kulturhusets
tak (God-Des and She, Maud Lind-
ström m.fl) är inget som lockar.

YAIYA,
ULRIKA,
SHIRE&
ROGER
...väljer sina favoriter i 
årets PrideHouse!

Roger Nordin, 32
Radioprofil, RIX FM

27/7: Skapade Gud oss hetero?
Om queera läckage i skapelseberättelsen.
27/7: Det svenska ordförandeskapet
och hbt-frågan
Hur ska Sverige driva hbt-frågan i EU?
28/7: Harvey Milk och de arga bögar-
nas återkomst
Samtal med unga om hbt-aktivism
28/7: Mitt i naturen – är alla djuren
hetero?
Dagens hetero
Dagligt samtal med heterosexuell kändis.

Ulrika Westerlund, 36
Vice förbundsordförande för RFSL

28/7: Om hon var en kille skulle jag bli kär i
henne
Teater grundad på dagböcker.
28/7: Vi är misfits!
Om aktivism med författarna till boken ”Mis-
fits”.
28/7: LGBT – a Western Concept?
Finns inga ”hbt”-personer i Afrika och Asien?
28/7: Flatfabriken?
Kvinna+genusvetenskap=lebb?
30/7: Infångad
Om bristande kompetens i svensk fångvård.

Shire Raghe, 27
Programledare, SVT

27/7: Fet är det nya pervers
Om fettfobi i gayvärlden.
28/7: Har Sverige dörren öppen
för hbt-flyktingar?
Hbt-personer utvisas trots fara för
sina liv.
28/7: Kvinnor som älskar bögar
Vad är grejen?
30/7: Frågestund om strap-on sex
30/7: Den nye mannen och svensk
maskulinitetsteori
Fult att vara fjolla?

Yaiya Sacasios, 22
Artist

28/7: Gospelworkshop och mini-
konsert
28/7: Skapa din egen drömdrink!
29/7: Transpersoner i nya diskri-
mineringslagen
Hur bemöts transpersoner av vård
och polis?
30/7: Samkönat partnervåld
Slår fruar sina fruar?
Låna en fördel
Prata med en vit, en straight eller
icke-funktionshindrad person.  

PANELEN VÄLJER FEM FAVORITER UT PROGRAMMET

E

”Jag tycker att
programmet 

alltid är 
väldigt brett.”

Roger Yaiya Ulrika



– Jag känner inte igen ett enda namn, säger
Yaiya.

Teaterföreställningarna då?
– Usch, jag klarar inte av teater! säger Shire.

Även om det är värdelöst måste man sitta där i
publiken och le, annars förstör man för skådespe-
larna. Jag vill ha en tv-ruta emellan, annars blir jag
för nojig.

– Men den här då? säger Ulrika och pekar i
programmet. Om hon var kille skulle jag vara kär i
henne. Manuset är skrivet utifrån utdrag från priva-
ta dagböcker. Då är det ju meningen att det ska vara
pinsamt!

Shire ger med sig och menar att det nog skulle
gå. Men bara om det är riktigt pinsamt.

Ulrika, tycker du att årets Pride House-pro-
gram är bredare än tidigare?

– Jag tycker att programmet alltid är väldigt
brett. Det unika med Stockholm Pride är just bred-
den, att det finns allt från fest till kultur och politik.

Har ni andra fått en ny bild av Pride
House?

Roger:  Jag kommer ju verka som den

världsfrånvända radiobögen här, men för mig är
Pride ändå ett party som börjar på onsdagen och
slutar på söndagen. 

Yaiya: Ja, för mig blir Pride nog också mer
fest. 

Shire: Fast jag blir ändå trygg när jag läser det
här. Jag är inte så aktiv i politiska frågor, så det
känns skönt att veta att någon tar hand om den bi-
ten. Även om jag säkert inte kommer gå på allt.
Man brukar ju gå ut en del under Prideveckan…

Roger: En del…
Vad saknar ni med årets program?
– Ingenting, säger Shire. Det finns mer än vad

jag hinner med. Det här är en Twistpåse, haha.
Roger säger att om han hade gjort en egen

programpunkt hade den hetat ”det rosa kapitalet”.
– Ett panelsamtal mellan homosexuella före-

tagsledare, förklarar han. 
– Gör det! Det vore intressant, säger Ulrika

uppriktigt. 
Själv vill Ulrika Westerlund starta en diskus-

sion om vilken som är nästa stora hbt-politiska frå-
ga. 

– Ibland tänker folk lite slarvigt att ˝det är
klart nu˝ när äktenskapet är i hamn. Men så är det
ju verkligen inte. Men vad ska vi välja att fokusera
på? Åt vilket håll ska vi gå?

Ma

Bax

”Jag ska vara 
helt ärlig, jag har 
aldrig satt min fot 
på Pride House”

Shire

PS. Vi har även makeup

Boxen innehåller fyra av
Almodóvars bästa filmer:
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Du har inte bara tatuerat dig, du arbetar också
med att tatuera, hur började allt? Vilken var din
första tatuering?

– Det började med en tråkig dag på jobbet! Jag var
19 och gick iväg och gjorde lila eldsflammor på vaden,
det var en spontangrej som jag tänkte över i typ 10 minu-
ter, jag håller på att lasra bort den nu…

Hur ont gör det att lasra?
– Jätteont! Tio gånger ondare än att tatuera sig, det

känns som att bli piskad av något som glöder. 
Hur halkade du in i tatueringsbranschen?
– Jag visste inte vad jag ville göra efter skolan, men

jag hade några piercingar och var intresserad av att lära
mig mer om det, så jag skaffade en praktikplats och blev
piercare och nu lär jag mig att tatuera.

Hur är det att tatuera andra?
– Det är det roligaste som finns!
Hur har du valt motiven?
– Jag har haft förmånen att bli inspirerad av de tatu-

erare som jag har jobbat med, jag har hittat bilder i deras
portfolios men de har också ritat upp helt nya motiv.
Fåglarna på underarmarna är uppritade från början, sjuk-
sköterskan också, och ankaret på insidan av vänsterar-
men som inte är klart än. 

Vilken tatuering är du mest nöjd med?
– Min blodiga dam på vänstra vaden. Och sjukskö-

terskan. 
Vad ska man tänka på när man ska tatuera sig?

– Man ska kolla upp studion, man ska inte bara gå
in på första bästa. Gå på rekommendation från andra och
kontrollera sterilhanteringen. Det ska finnas vakuumau-
toklav, ett ultraljudsbad och/eller en diskdesinfektor för
att sterilisera verktygen. 

Hur ont gör det att tatuera sig?
– Hur ont gör det att föda barn? (skrattar) Det är in-

dividuellt, men det är absolut överkomligt. 
Vad får du för reaktioner på tatueringarna?
– Oftast positiva, särskilt från barn, dom tycker det

är jättekul och spännande. Men tyvärr finns det ju en del
förståsigpåare också, såna som kommer fram på gatan
och säger åt en hur man borde se ut… Jag tycker att det
är väldigt ouppfostrat att kommentera en människas ut-
seende på det sättet. 

Får man mer sex om man är tatuerad?
– Det tror jag. Det är mycket lättare att få kontakt

med folk, många börjar ju prata med en på grund av att
man är tatuerad. 

Känner folk med tatueringar någon slags släkt-
skap med varandra?

– Tyvärr är det så. Många fyllon ute på krogen ska
komma och visa nåt gammalt AIK-märke som de har på
ryggen och tycker vi har nåt gemensamt…

Blir det fler tatueringar?
– Absolut. Ankaret ska jag göra klart och sen har jag

många olika planer.
Vilken tatuering får man aldrig se på dig?
– Ett kinatecken. 

Jaha Kjell, hur började det här? Hur
länge funderade du innan du gjorde din
första tatuering?

– 10 minuter! Det var en spontangrej!
(skrattar) Jag var i Köpenhamn och tatuerade
in mitt namn och en svala på vänster axel. Den
finns inte kvar idag. Men
tvåan har jag kvar, en klas-
sisk ros på höger axel.

Stämmer det att man
blir beroende av att tatue-
ra sig?

– Både ja och nej, jag
tänker alltid igenom innan
jag gör något, det tar ofta
några år mellan tanke och
handling, men visst blir det
så att man hela tiden vill ha mera. 

Vilken tatuering är du mest nöjd med?
– Pinuppan på sidan av magen och draken

på låret. 
Vad tycker du man ska tänka på innan

man tatuerar sig?
– Man ska vara 100 procent säker på att

det är rätt motiv och rätt plats på kroppen.
Finns det bara 1 procents osäkerhet ska man
vänta eller låta bli. 

Hur ont gör det?

– Det är olika på olika kroppsdelar, det
värsta jag gjort är bröstbenet och skinkan.
Men det beror också på tiden, efter två timmar
har endorfinerna tagit slut och då gör allt ont. 

Har du ångrat någon tatuering?
– Ja, min högerarm har jag försökt rädda

tre gånger, den är alldeles för murrig, jag ska
göra ett sista försök att lägga i mer färg. 

Vad kostar din hud?
– 300 000 kanske…

Vad får du för reaktio-
ner på tatueringarna?

– De kommer alltid på tal,
okända människor börjar
snacka med en, som i bastun,
men reaktionerna har alltid
varit positiva. 

Blir det fler tatueringar?
– Ja, ryggen ska byggas ihop
med rumpan som ska byggas

ihop med låret. 
Attraheras du extra mycket av andra

som är tatuerade?
– Nej. 
Får man mer sex om man är tatuerad?
– Absolut. Speciellt på Qruiser, jag får

skamliga förslag hela tiden, både av tjejer och
killar men mest av killar. 

anna kjell
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”Många börjar ju
prata med en på

grund av att man är
tatuerad”

”Ryggen ska
byggas ihop 
med rumpan

som ska byggas
ihop med låret”
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Vilken var din första tatuering och
hur lång tid funderade du innan du
gjorde den?

– Det tog nog ett år, jag bestämde mig
när jag var 17 och då var jag ju tvungen att
vänta tills jag fyllde 18. Det var stjärnteck-
net på vänsteraxeln, en klassisk förstatatu-
ering. 

Hur har du valt moti-
ven?

– Det finns ingen röd
tråd, det har varit det jag har
känt för just då. Oftast har
jag fått en idé som jag har
jobbat fram tillsammans
med tatueraren, som med vänsterarmen,
jag visste bara att jag ville ha något där
och sedan kom vi fram till det här.  

Har motiven någon innebörd?
– Ja jag har kvinnosymbolen på höge-

rarmen, mitt stjärntecken på vänster axel
och texten ”Animal Liberation” på vänster
underarm som står för att jag är vegan och
djurvän. 

Hur ont gör det att tatuera sig?
– Det beror på vart man gör det och

hur tålig man är mot smärta. Överarmarna
tycker jag inte alls var speciellt farligt,

men skulderbladen var hemskt, då grät
jag nästan. 

Har du ångrat någon tatuering?
– Jag har en som jag har tatuerat över,

på ryggen. Det var mitt namn på kinesis-
ka. Jag var inte så nöjd med hur den såg ut
och sen var det skumt att ha Johanna på ki-
nesiska. 

Hur mycket har tatueringarna
kostat?

– Kring 20 000.
Attraheras du extra myck-
et av andra som är tatue-
rade?
– Inte specifikt. Men det är
kul om man träffar någon
med tatueringar för det blir
ett gemensamt intresse. 

Får man ligga mer om man är tatu-
erad?

– Det vet jag inte, jag har precis gått
ur ett förhållande som varade i nio år, så vi
får väl se… Men jag får positiva kommen-
tarer på Qruiser, folk som tycker att de är
snygga och undrar var jag har gjort dem. 

Blir det fler tatueringar?
– Jajamän! Nästa är inbokad, det blir

en drake på höger underarm. 
Vilken tatuering får man aldrig se

på dig?
– Namn eller logotyper. 

Hur kom det sig att du började tatuera dig?
– För att jag tycker att det är väldigt snyggt och jag har

varit intresserad av tatueringar väldigt länge. 
Vilken var din första och hur lång tid tog det från tan-

ke till handling?
– Det var min yinyang på ryggen. Jag började fundera på

den när jag var 15 och gjorde den när jag var 18. 
Stämmer det att man blir beroende av att tatuera sig?
– Ja det får man väl lov att säga, man blir mer och mer in-

tresserad och får nya uppslag hela tiden. 
Hur har du valt motiven?
– Ofta har jag haft en grundidé som jag sedan har jobbat

fram tillsammans med min tatuerare. 
Har motiven någon symbolisk innebörd?
– Min yinyang har ju det… och karpen på benet har väl

också någon innebörd. Men jag har inte valt utefter symbolik
utan efter vad jag tycker är snyggt. 

Vad ska man tänka på när man ska tatuera sig?
– Givetvis att tänka igenom motivet ordentligt, sen tycker

jag det är viktigt att ge tatueraren lite konstnärlig frihet. När
det gäller storlek och placering så vet tatueraren mycket mer
om hur slutresultatet blir, så lyssna på det. 

Hur ont gör det?
– Ondast gör det när man kör direkt på ben eller i hud-

veck. Insidan av armen var ingen höjdare heller… 
Har du ångrat någon tatuering?
– Nej, jag har inte ångrat någon, men jag kanske skulle ha

valt andra motiv idag. 

Har tatueringarna förändrat din självbild på något
sätt?

– Nej, det tror jag inte. Men å andra sidan skulle det kän-
nas väldigt konstigt om jag vaknade imorgon och de var borta.
De blir ju en del av din självbild. 

Skulle du göra om allt om du vaknade imorgon och de
var borta?

– Jajamänsan! Det skulle förmodligen bli ännu värre. 
Hur mycket har allt kostat?
– 50 000 ungefär. 
Vad får du för reaktioner på tatueringarna?
– Övervägande positiva. Det negativa brukar vara i form

av blickar, ofta från äldre som synar en uppifrån och ner och
ger en missnöjd min… Mina föräldrar har väl inte varit odelat
positiva heller. 

Attraheras du extra mycket av andra som också är ta-
tuerade?

– Ja det gör jag. 
Får man mer sex om man är tatuerad?
– Ja det tror jag faktiskt, det är ju världens bästa icebrea-

ker. På Qruiser får jag positiva kommentarer, mest från killar. 
Du är ju strejt, hur känns det att få kommentarer från

killar?
– Det är alltid roligt med komplimanger, oavsett om de

kommer från tjejer eller killar. 
Varför har du en sida på Qruiser?
– Jag har många gayvänner och de frågade mig varför jag

inte har en sida där. Jag trodde det bara var för hbt-människor,
men de sa att det även är för deras vänner. Och jag har upp-
täckt att det är öppnare och trevligare på Qruiser än på liknan-
de sidor. 

johanna niklas

RMANLIDAPIN

”Nästa är 
inbokad, det
blir en drake

på höger 
underarm”

”På Qruiser får 
jag positiva 

kommentarer,
mest från 
killar”

Av Magda Gad Foto Andrea Belluso
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Stina Engström. Ålder: 30. Familj: sambo med sex barn, fem katter och en hund. Bor:

Åkersberga. Yrke: Utbildare inom äldreomsorgen. Qruisernick: Madame Pompadour

Hannah Sjöholm. Ålder: 21. Familj: Mamma, pappa, vovven Patcha och två bröder. 

Bor: Malmö. Yrke: Servitris på Skanörs Gästis. Qruisernick: Pytting.

Ellinora Zadik. Ålder: 22. Familj: Sambon Sara och prinsesshunden Ofelia. Bor: Malmö. Yr-

ke: Mediastudent. Qruisernick: Ellinora.

Joanna Hagströms. Ålder: 35. Familj: Fru och 14-årig son. Bor: Nacka. Yrke: Hälsoinspiratör

Qruisernick: Jojoo.
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VEMBLIRMISSGAY2009?

Jade Sandberg. Ålder: 33.  Familj: En dotter på 13 år. Bor: I Södertälje. Yrke: ”Jag studerar

realistiskt måleri”. Qruisernick: kärleksrosen.

Anna Rácz. Ålder: 25. Familj: Kombon Micke "BeLinda" Nilsson, boaormen Medusa

Bor: Malmö. Yrke: Dramalärare. Qruisernick: miss_persona

Josefin Deckel. Ålder: 24. Familj: Två systrar, mamma och pappa. Bor: London/Stockholm

Yrke: Student. Qruisernick: Jcd

Nathalie Maliks. Ålder: 24. Familj: Flickvän. Yrke: Studerar. Qruisernick: Superstar de Co-

lombia

Janne Halstensen. Ålder: 38. Familj: Singel. Yrke: Jobbar inom vården. 

Qruisernick: mette

Matilda Rantakare. Ålder: 23. Familj: Nära och kära. Bor: Jönköping. Yrke: Undersköterska

Qruisernick: Just_Matilda

Här har ni dem. 10 tjejer som under Stockholm Pride ska slåss om titeln Miss Gay Sweden 2009. 
Onsdagen den 29 juli avgörs tävlingen på Zipper Sthlm (Norrlandsgatan), under ledning av konferencieren och
Robinsonprofilen Angela Monroe. En jury kommer att välja ut vinnaren under kvällen, men Folkets vinnare
kommer också att utses. Röstar gör man på clubconnection.nu där man även hittar mer info om festen. 
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Catrin
Ålder: 37 år
Yrke: Arkitekt
Civilstånd: Gift
Heter på Qruiser: Finns inte där

Du ska simma i Outgames, vilken gren?
– 50 meter frisim.
Med en egendesignad baddräkt?
– Ja, (skrattar), jag har designat loggan här

bak på rumpan.
Vad har du för rekord på den sträckan?
– Jag tror det är 29,90. Det där vet min fru

mycket bättre. 
Följer hon med till Köpenhamn?
– Ja, hon trivs på läktaren och jag tycker om

att ha henne där. Hon kan alla min tider, mycket
bättre än vad jag själv kan (skrattar).

Hur länge har du simmat?
– Oj, jag började simma som 10-åring när jag

bodde i Tyskland. Jag höll på tills jag var 18 år un-
gefär. 

Du är född i Tyskland, men tävlar för Sve-
rige?

– Jag kom hit i jobbet för tre månaders prak-
tik, det var 10 år sedan... Jag blev kvar. Och idag
är jag gift med en underbar tjej.

Har du tävlat i några andra gayturnering-
ar?

– Ja, jag var med i Gaygames i Barcelona och
I EuroGames i Antwerpen. 

Vad är målet i Köpenhamn?
– Medalj!

Christer
Ålder: 26
Civilstånd: Singel
Yrke: Säljchef på it-företaget MailDirect
Heter på Qruiser: Knuti

Du ska tävla i golf, hur bra är du?
– Sjukt bra! (Skrattar). Jag har handicap 2

och har spelat och tävlat i princip hela mitt liv.
Spelade du på heltid?
– Jag kom till ett läge då jag fick välja mel-

lan att bli proffs och försöka leva på golfen eller
skaffa mig ett jobb. Jag klippte mig och skaffa-
de mig ett jobb (skrattar).

Vad är din styrka som golfspelare?
– Närspelet, alltså spelet runt green. Dessu-

tom slår jag rakt och långt.
När började du spela?
– När jag var ca 6 år, mina föräldrar spela-

de och jag ville testa.
Har du tävlat i några andra sporter?
– Ja, ishockey, fotboll, innebandy...
Igår när vi pratade i telefon hade du pre-

cis varit och spelat badminton...
– Ja, men det gör jag mest för skojs skull.

Det har jag aldrig tävlat i, även om det är blo-
digt allvar när jag och min kompis spelar.

Har du tävlat i någon gayturnering tidi-
gare i golf?

– Ja, jag var med i Pridgolfen på Arlanda
2007. Men då spelade man på sitt handicap så
jag var tvungen att sätta banrekord med en jädra

Påväg
tillOutg
Lördagen den 25 juli drar det igång.
Årets stora homoevent - Outgames.
1000-tals idrottare och ännu fler
besökare väntas till Köpenhamn.
Hundratals svenskar är anmälda.
Här möter du några av dem.

Catrin
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Magnus
Ålder: 32
Civilstånd: Singel
Yrke: Ansvarig för kött och chark på Stinsen.
Heter på Qruiser: Hockeylirare

Du ska spela innebandy i Outgames, men egentli-
gen är det väl ishockey som gäller för dig?

– Ja, men ishockeyn ställdes ju in i Outgames efter-
som det var för få lag anmälda, lite trist, men nu hjälper
jag innebandylaget istället.

Hur många är ni?
– Jag tror vi är åtta stycken som åker.
Kommer ni tävla med ett mixat lag?
– Ja, vi blir sex killar och två tjejer.
Hur ofta tränar ni?
– Två gånger i veckan.
Är du en målgörare?
– Nja... (skrattar) Formen är det lite si och så med,

men jag tror jag kommer vara i topp till Outgames.
Vad ser du mest fram mot med Outgames?
– Ja, det ska väl vara att få läxa upp norrmännen

(skrattar).
Vad ska du göra annars i sommar?
– Nästa vecka åker jag till New York för att tävla i

Chelsea Challange för New York Lions. 
Oj!
– Jag brukar göra det ibland, jag känner många av

killarna som spelar där borta.

Jenny
Ålder: 28 år
Yrke: Civilingenjör
Civilstånd: Singel
Heter på Qruiser: Jempan

Frida
Ålder: 28 år
Yrke: Systemutvecklare
Civilstånd: Singel
Heter på Qruiser: kid-

do_1980

Hur länge har ni spelat
fotboll?

Jenny: Till och från i 20 år.
Men jag skadade knät så jag la
av.

Frida: Från jag var 5 år till
ca 14 år. Sedan började jag spela
basket.

Hur kommer det sig att ni
ska vara med i Outgames?

Jenny: Oj, jag minns att vi
pratat om det sedan vi började
för två år sedan, att ”2009 ska vi
tävla i Outgames”. Det har varit
vårt mål.

Frida: Ja, och det är ju jätte-
kul att få träffa folk från hela

världen. 
Hur många är ni som

åker?
Frida: 12-13 stycken tror

jag vi är nu.
Var tränar ni?
Frida: På Eriksdals bollplan

i Stockholm.
Vem är er tränare?
Jenny: Kerstin Klemens. 

Inte Pia Sundhage?
Jenny: Nej (skrattar), men

det hade ju varit kul om hon
kunde komma förbi och se oss.
Men hon vet nog inte ens om att
vi finns. 

Tävlar ni?
Frida: Ja, vi ligger tvåa i di-

vision 5 utomhus. Och i våras
vann vi division 4 inomhus så i
höst ska vi gå upp i division 3.

Och vad är målet med
Outgames?

Frida: Jag vill att vi gör bra
matcher.

Jenny: Jag vill vinna!

Claes
Ålder: 31
Yrke: Butiksbiträde
Civilstånd: Singel
Heter på Qruiser: classeman

Hur länge har du spelat hand-
boll?

– I  två och ett halvt år.
Hur kom det sig?
– Jag har alltid gillat handboll,

minns att jag tyckte det var kul i skolan.
Men så började jag simma. Och blev
bra i det. 

Hur bra då?
– Ja, jag var Topp 3 i min ålder.

Men motivationen tröt. Jag orkade inte
träna 10 ggr i veckan, två timmar varje
gång. 

Så det blev handboll?
– Ja, jag gick på ett möte som

Stockholm Snipers hade och så startade
vi ett handbollslag. Nu tränar vi två
gånger i veckan.

Och så tävlar ni?
– Ja, vi spelar i divison 5. Men vi

kom sist, vi vann bara en match. Den
sista matchen av alla... (skrattar) Men
det firade vi desto mer.

Outgames pågår i 
Köpenhamn mellan lördag 
25 juli - söndag 2 augusti.

massa slag för att ha en chans att vinna.
Men det var kul, jag gick i samma boll
som ett lesbiskt par och en man.

Varför vill du vara med i Outga-
mes?

– Jag kände att det kunde vara kul
och så passade det bra då jag är på se-
mester i Falsterbo veckan innan. Jag
kände väl också att jag har chans att

vinna om jag ställer upp. Jag hoppas det
i alla fall.

Har du träffat på fler golfare som
är gay medan du tävlade?

– Nej, jag var den enda, ”bögen
från Ågesta” - det var jag det (skrattar).
Så det ska bli spännande. 

Ska du ligga i hårdträning nu
fram till Outgames?

– Ja, verkligen. Idag går jag två
varv i veckan. Men på semestern i juli
hoppas jag kunna spela varje dag. Jag
ska gå in för det här. Stenhårt!

games

Christer

Jenny

Frida

Claes

Magnus

”Jag kom till ett 
läge då jag fick 

välja mellan att bli
proffs och försöka
leva på golfen eller
skaffa mig ett jobb”
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QRUISERKILLEN

Namn: Ferenc

Ålder: 27 år

Qruisernick: Manojlovic

Civilstånd: singel

Som vanligt finns Noaks Ark på plats i Pride Park. 
I år delar vi ett 36 m2 stort tält med Hiv-Sverige.
Det fyller vi med hivinformation, aktiviteter och 
kunnig personal. Håll utkik efter mer 
information på www.noaksark.org 
och besök oss i Pride Park!

Noaks Ark
i Pride Park!

Hook up with a Viking 
at www.qruiser.com

QX GayMap 
- your daily updated guide to Scandinavia -

In Danish, English, German, Finnish, Norwegian and Swedish

QX GayMap 
- your daily updated guide to Scandinavia -

In Danish, English, German, Finnish, Norwegian and Swedish

www.gaymap.euwww.gaymap.eu



Book now www.alternative-holidays.eu or call ++44(0)20 8902 7177

CALA DEI SARACENI ITALY  6th-13th Sept 09

rooms from 4-share 

to stunning suites. 

Be cool at night 

with hot performers, 

major acts and 

europe’s best clubs 

including Gutterslut, 

Orange & Beyond. 

Be there

From C734 per person

Be found at this 

exclusive hideaway 

on Italy’s unspoilt 

Calabrian coast - your 

private beach, 150m 

pool, full gym, great 

Spa and fine food. 

Be relaxed in stylish

=



Stockholm | Malmö | Köpenhamn | London

Storängsvägen 10, 115 42 Stockholm. Tel: 08-614 54 00

Regementsgatan 35, 217 53 Malmö. Tel: 040-26 30 00 

akademikliniken.se

KAL PÅ FEL STÄLLE?
Ibland känner man sig inte längre hemma i sin egen kropp. Som när håret sitter 

på ryggen istället för på huvudet, blivit för tunnt eller helt enkelt försvunnit. 

Hårtransplantationer är vanliga och utförs på många olika platser i landet. 

Akademikliniken är dock den enda klinik där dessa ingrepp utförs av plastik-

kirurger med specialistkompetens.

Om du har bestämt dig för att göra något åt ditt utseende kan du tryggt vända 

dig till oss. Vi använder beprövade metoder och har gedigen kunskap inom 

hårtransplantation och annan plastikkirurgi. 

Ring och boka tid för en konsultation redan idag, eller läs mer på vår hemsida.

Varmt välkommen!

Akademikliniken är Europas ledande företag inom estetisk kirurgi och skönhetsbehandlingar. Företaget startades i Stockholm 1991 och har sedan hösten 2007 ett dotterbolag i Malmö samt filialer i Köpenhamn och London. 
Årligen genomförs mer än 5000 operationer på Akademikliniken, varav en stor del i samarbete med landstingen. På Akademikliniken arbetar totalt 150 medarbetare varav ett 40-tal på kliniken i Malmö. 

Akademikliniken är även ledande i Sverige inom injektionsbehandlingar, medicinsk hudvård, tandblekning och har en egen hudvårdsserie – Cosmeceuticals, som lanserats i flera länder.
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NEJ NEJ NEJ...

epsar ba-
kochfram… Det
finns nog inget

svennigare och töntigare
än en ful, gammal keps
som sitter med skärmen i
nacken. Praktiskt? Om du
tycker att skärmen är i vä-
gen så ta av dig mössan
för guds skull. Fult, tråkigt och riktigt fjantigt.

K
Månadens look
Jag älskar glasögon. Det finns inget sexigare än en man med ett par

schyssta glajjer. Nu släpper Skaga bågar som modeaccessoar, dvs i van-
liga modebutiker och inte bara hos optiker. Nu kan man köpa retrobå-
gar för syns skull – inte bara för synens skull.  

www.skaga.se

Månadens facial
Nu finns krämen med kanske världens

längsta namn här - Facial Fuel Energizing
Moisture Treatment. Det är en solskyddsfak-

tor (SPF 15) som ger huden ny energi. 
Bort med slitage från sena sommarkväl-

lar och in med C- och E-vitamin som ger hu-
den spänst och lyster. Från Kiehls.

www.kiehls.com

Månadens shopping 
NK i Stockholm gör en installation med

massor av färgglatt och roligt glas från Kosta
Boda hela juli och augusti. Det blir glasfiskar
på entréplan, läppstift i glas och glasbåtar lite
överallt. Tre dar i veckan är det guidade turer. 

www.nk.se

Månadens sug
Sugen på Daniel

Craig? Nu kommer han
som isglass. Livsmedels-
bolaget Del Monte bad tusen
kvinnor i Storbritannien att rösta om vem
som är "Britain's Coolest Smoothie". Bland
alternativen fanns Jude Law, Hugh Grant
och Tom Jones. Flest ansåg att Craig är coo-
last och nu kan britter slicka på filmstjärnan
som kommer i smakerna blåbär, granatäpp-
le och tranbär. 

www.delmonte.com

Månadens strumpor
Snart hamnar den där väldressade looken på utelistorna och istället

kommer den sportiga looken in. In med revärer, klassiska jumpaskor
och prasseljackor. Och jag bara älskar tubsockorna som kryper in i mo-
debilden. Snyggt, coolt och så vansinnigt rätt. Här strumpor från
American Apparel.

www.americanapparel.net

MED STEFAN NILSSON
STEFAN@QX.SE

Månadens frilla
Sommaren 2009 handlar mycket om lugg, men även stora lockar på

killar och tjejer. Naturligt rufsigt. Matrix släpper en ny serie för håret. I
sommar kan vi ha Switch-Flicks och Messy Couture i luggen. Kommer i
snygga svarta förpackningar och alla varianter kostar 149 kronor styck.

www.matrixsverige.se

Månadens rakning
Dags att fixa frisyren inför sommaren och kanske ansa bikinilin-

jen. Nu finns en enkel och behändig rakhyvel för duschen. Vi har testat
och hyveln funkar även på män. 

www.wilkinsonsword.com



BAR/RESTAURANG
Side Track, Wollmar Yxkullsg 7, ons-lör från
18.00 (från 20.00 efter midsommar). Gaybar

och restaurang 
Mälarpaviljongen, Norr Mälarstrand 62,

Restaurang och bar  utomhus vid vattnet. Öppet
alla dagar från 11.00.

Intakt, Kungstensgatan 41, tis-fre 17-01, lör
14-01, sön 14-00. Restaurang och bar med bar

Dj helger.
Torget. Mälartorget 13, Gamla Stan. Mån-fre

16-01, lör-sön 13-01. Gaybar.
Roxy, Nytorget 6, Tis-tors 17-00, Fre-lör 17-01

sön 17-00. Bar och lounge
Momma, Renstiernas gata 30, Mån-tis 17-23,
ons-tors 17-00, Fre-lör 17-01. Restaurang, bar

och lounge
Posithiva Gruppen, Tjurbergsgatan 29, ons

18-24, fre-lör 19-24      
Bar för hiv-positiva män.

Spisa hos Helena, Scheeleg. 18, mån-tor 11-
00, fre 11-01,

lör 17-01, sön 12-23 
Göken, Pontonjärsg. 28. Gayig kvarterskrog. 

Mån-Fre 11 - 24, Lör - Sön 12-23 
Babs, Birger Jarlsg 37. mån-tis 17-24, ons-lör

17-01, sön 16-22.
Restaurang Stockholm, Centralplan.

Champagnebar lördag 21-01.
Koloni, Strandpromenaden 61-63, Nacka.

Öppet 11-22.

KLUBBAR
Club K Cattelin, Storkyrkobrinken 9,

onsdagar och fredagar 17-03.
ZipperClub, Norrlandsg. 23. Lounge alla

dagar, klubb fre/lör. Öppnar i juli.
Guldrummet, Amabassadeur, Kungsgatan 18,

fredag-lördag 23-04. Gay VIP.
Kinks & Queens, Camarillo, Kungstensg 22,
21-03. Leonora har fest, se QX.se/GayMap för

datum.
Paradise, Kolingsborg, fredgar 22-03, pop och

schlager
Libra, Kolingsborg, lördagar 22-03, gay

houseklubb.
SLM, Wollmar Yxkullsg 18, ons 21-00, fre-lör

22-02. 
Läderbar för killar. Medlemsklubb.
Ficks, F12. Fredsg. 12. Ons 22-03. 

Patricia, Stadsgårdskajen 152, sön 18-03.

BARA FÖR TJEJER
Gina Girls Club, Nalen, Regeringsgatan 74.

Tjejfest 22-03
Wish Wollmar Yxkullsg 18, fest i SLM:s

lokaler sista torsdagen i månaden.
Golden Ladies, Sveav 59, café tis 17-19 
Mouse Club, H62, Hornsgatan 62. Se

QX.se/GayMap för datum

CAFÉ
Copacabana, Hornstullsstrand 3. Mån-tor 10-

20, fre-sön 10-19
Chokladkoppen, Stortorget 18, alla dagar 09-

23.
Seniorcaféet, Sveav 59, ons från 14.30

(Hyllan).  För gaymän i mogen ålder.
Anna och Mats på Kungsholmen,

Drottningholmsv. 9.  Vard. 10-20, helger 11-20. 

STOCKHOLM GAY GUIDESTOCKHOLM GAY GUIDE

ÖRESUNDÖRESUND

GÖTEBORG GÖTEBORG 
Gretas, Drottninggatan 35. Bar ons. 18-02, tor.
18-01,  fre-lör. 18-04. Klubb Matahari fre-lör.

22-04.
Bee Kök och Bar, Saluhallen, Kungstorget,

Alla dagar 12-01
Haket, Första Långgatan 32. Varje fredag 17-
02. Castro Family barkväll ons. 16-01. Extra

fester då och då se qx.se/GayMap
Gossip, Parkgatan 13, gaypoppis partyklubb.

Mån-tor 18-01. 
fre-lör. 18-03, sön 20-01.

SLM, Next, Karl Johansgatan 31. Bar och
festkvällar.. För datum se slmgbg.nu eller

qx.se/GayMap.
Queer, Park Lane, Kungsportsavenyn 36. Fest
sista fredagen i månaden.  För aktuella teman

se cum.se eller qx.se/GayMap

BAR/RESTAURANG
KØBENHAVN

Code, Rådhusstæde 1. Mån-tors 12-02, fre-
lör 12-05, sön 12-02. Dragkväll onsdagar, DJs

på helgerna.
Jailhouse, Studiestræde 12, Restaurang &
bar. Mån-tor 13-02, fre 13-05  lör 16-05, sön

18-02. Restaurant tor-lör 18-24.
Jolene Bar, Flæsketorvet 81-85, 

Tis-tors 17-02, Fre-lör 17-03.
Amigo Night Bar, Schønbergsgade 4:

dagligen 22-06. Mixad publik.
Dunkel Bar, Vester Voldgade 10. Mixad bar.

Tis-lör 16- sent.
Café Intime, Allégade 25 på Frederiksberg.

Pianobar med livemusik  21-midnatt alla
dagar utom måndag och tisdag. Mixat.

Dagligen 18-02
Chaca, Studiestræde 39. Lesbisk bar/klubb i

två våningar.  Tor 18-22, fre-lör 18-03
CanCan, Mikkels Bryggers Gade 11, Gaybar
– mest bögar. Vardagar 14-02, fre-lör 14-05.

Centralhjørnet, Kattesundet 18. Stans
äldsta gaybar. livemusik torsdagar. 

Alla dagar 12-02.
Cosy Bar, Studiestræde 33, Nattbar med ett
litet dansgolv.  Sön-tor 22-06, fre-lör 22-08.
Gimmick, Istedgade 24, Bar och café. Mån-

tors 16-22, fre-lör 16-02
Masken Bar & café, Studiestræde 33.

Mån-tor 16-02, fre 16-05, 
lör 15-05, sön 15-02

Men’s Bar, Teglegårdsstræde 3. Läder och
killbar. Alla dagar15-02

NeverMind, Nørre Voldgade 2, bar med
dansgolv och glad attityd. 

Mixad publik. Alla dagar 22-06

Oscar Bar & Café, Rådhuspladsen 77.
Modernt bar/café med lounge. Dagligen 12-

02, köket öppet 12-22.
VELA på Orient Bar, Viktoriagade 2

Orientalisk gay-pärla. 
Ons-tor 20-00, fre-lör 18-05

KLUBBAR

MALMÖ
Wonk, A2, Adelgatan 2. Onsdag till midnatt,

Lörd. till 04.
at Club, Thap Thim, Västergatan 9, gaykväll

onsdagar 20-00.
SLM Malmö, Ystadsg. 13. Läderklubb. 
Lör 22-02  Temafester vissa fredagar och

onsdagar. Se qx.se/GayMap.
Golden Ladies Södra. Se QX.se/Gaymap

för info
Klubb TomBoy, Bodoni, Bergsgatan 20

queer club. För festdatum se qx.se/GayMap

KØBENHAVN
Foxy Gay Club, Meldahlsgade 4, fre-lör 23-

06
Rocco. Zum Biergarten, Dansklubb, 13 juni,

23-?.
SLM København, Läderklubb för

medlemmar. Lavendelstræde 17. Fredagar och
specialkvällar lördagar. Se www.slmcph.dk

eller qx.se/GayMap.
Be Proud, Jernbanegade 9 , fred och 23-05.

Gay dansklubb

CAFÉ

KØBENHAVN
Kafé Knud, Skindergade 21, Tis-Tors 14-22.

Café för hivpositiva.



Vad föredrar du?



... Det spelar ingen roll
för formen passar alla!

Stilrena kalsonger och linnen som är
framtagna med fokus på passform,
komfort och kvalitet. Det noga utvalda
materialet andas och reglerar din
kroppstemperatur, samtidigt som den
inbyggda fickan i kalsongerna håller
paketet på plats. Du känner dig
fräsch hela dagen.

Är du intresserad av att vara återförsäljare av

Liias exklusiva underwear eller jeans? Kontakta

Anders, Nordic Design Team, på tel 08-588 322 82.

För mer information se vår webplats. www.liias.se
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HUVUDPARTNER

STOLTA PARTNERS

DET STINKER. Ändå släpper vi hela tiden ifrån oss gamla, unkna, föreställningar om hur en ”riktig” kvinna eller 
man ska vara. På jobbet, busshållplatsen eller i goda vänners lag. Men heteronormen får konsekvenser. För samhället 
i stort, men också för den enskilda individen. Sanningen är att den begränsar och hindrar oss från att själva bestämma
hur vi vill vara. Hur påverkar heteronormen dig? Det pratar vi om under årets Pridefestival. Ps. Kom som du är!

Läs mer på stockholmpride.org
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FILM

Johan Falk - gruppen för särskilda insatser

Huvudkaraktären från Noll tolerans och Livvakterna flyttar till Göteborg (där ingen pratar göteborska) och joi-
nar GSI, specialstyrka som utreder grov organiserad verksamhet. I ett försök att haffa misstänkta rånare på ett

hotell blir Johans kollega dödad och fallet blir personligt. Men en
medlem i gangsterligan (Joel Kinnaman) kontaktar Johan med ovän-
tad information. Svensk actionfilm är kanske inte den mest lyckade
genren men den här serien har faktiskt mer kvalitét än andra. Bra tem-
po, actionscenerna håller måttet och våldet känns realistiskt. Tyvärr är
dialogen stundtals skrattretande (ansträngd humor används för att lätta
på stämningen) och både filmens skurkar och kvinnor är extrema ste-
reotyper (tydligen har all films kvinnliga poliser kärleksproblem och

dricker rödvin i skumbad). Dessutom är Johan Falk ganska ointressant, stjälpt av Jakob Eklunds monotona,
Sven Wollter-porriga röst. Karismatiska stjärnskottet Joel Kinnaman (I skuggan av värmen) lyfter dock fil-
men i en Donnie Brasco/Eastern promises-liknande sidostory. Andreas Samuelson

Sommarens invasion av romcoms är här och själv-
klart är genrens drottning Sandra Bullock med i en
av dem. Hon spelar en Chefen från Helvetet som ris-
kerar skickas hem till Kanada och tvingar sin manli-
ga assistent (Ryan Reynolds) att gifta sig med hen-
ne för att få uppehållstillstånd. När de hälsar på hans
familj i Alaska sker de vanliga, tokiga förveckling-
arna med knäppa farmödrar och elaka hundar. Bul-
lock är klart en slipad veteran i denna sorts film och
lyckats leverera det man väntar sig. Tyvärr är träige
Reynolds mer ögongodis än en bra skådespelare.
Bullock får ensam kämpa med en stundtals riktigt
rolig men extremt förutsägbar historia. Filmen lär
tillfredställa fans av amerikanska romantiska kome-
dier – en kvinnlig bekant garvade läppen av sig.
Men är man ute efter något mer originellt och
djuplodande bör man söka sig vidare.

Andreas Samuelson

The Proposal

”Bra tempo, action-
scenerna håller

måttet och våldet
känns realistiskt”

Fjärde filmen i skräckserien om ungdomar
som jagas av döden har den coolaste
taglinen ever: “Rest in pieces”! Denna
gång brakar en rallyläktare ihop och folk
dör till höger och vänster, men tolv
personer lyckas “lura döden”. Tror dom...

Svensk premiär i höst
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Four windows

En närmare titt på fyra personers liv i en
tysk familj. Hunkige sonen går he-
mifrån på morgonen och skolkar och
cruisar istället i en gayvideobutik. Sam-
tidigt går pappan i familjen till en hora

mamman flirtar med hantverkaren och dot-
tern letar sexpartners i tunnelbanan. Under
kvällen kryper det fram vad familjen gjort
under dagen...     Amazon.com $ 22.49 
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Romantiker & Analytiker.
Hitta den partner som passar just dig.

Ingen människa är den andre lik, hur vet man att man passar ihop? 
Vår vetenskapliga metod, PARSHIP-testet, analyserar 30 väsentliga 
personlighetsdrag och föreslår de partners som kompletterar din 
personlighet, dina vanor och dina intressen på ett optimalt sätt.  
Hos PARSHIP träffas människor som seriöst letar efter en partner 
som de passar ihop med. 

Nyfiken på vem som passar just dig?

Kostnadsfritt medlemskap direkt på  
www.gay-PARSHIP.se

Den ledande matchmakingstjänsten
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Drake Hogestyn  “Våra bästa år”
Drake, 56, är en av alla tiders

sämsta såpaskådisar. Hans märkliga
“sänk-ena-ögonbrynet-och-puta-med-
munnen”-min är urfånig och det är ett
under att han varit med i serien i 22 år.

Jerry Seinfeld “Seinfeld”
Ok, han är en bra komiker och ma-

nusförfattare. Men skådespelare är han
inte. Han ser ju likadan ut hela tiden oav-
sett om han är upprörd, glad, orolig  eller
överraskad. Och ALLTID småleende.

Ronn Moss “Glamour”
Han har spelat Ridge sedan 1987,

men aldrig ens varit nära ett såpapris.
Hmm...undrar varför? Ronn Moss kan
fortfarande inte leverera repliker trovär-
digt och har ett minimalt register.

Tv-trissen: Tre populära tv-killar som suger som skådisar: Någon kanal 
måste köpa in:

Melrose Place (CW) Efter nya versionen
av Beverly Hills kommer såklart ett nytt
Melrose Place. Samma adress, men med
många nya ansikten och gamla sköna fej-
sen Michael Mancini och Sydney Andre-
ws. Jag hoppas att serien blir lika såpigt
snaskig som den var under höjdaråren
och har absolut inget emot att folk dör
och är otrogna till höger och vänster. Gi-
vetvis är det en HBT-person med även
denna gång: Bisexuella publicisten Ella
Sims, spelad av heta Katie Cassidy.
Längtar!

Real Housewives of NY
Miau! Den här serien om fem läckert lyxiga hemmafruar blev
vinterns snackis i USA. Här följer vi kvintetten Alex, Bethen-
ny, Jill, LuAnn och Ramona som delar sin tid mellan mode-
visningar, botoxbehandlingar, välgörenhetsgalor och barnens
privatskolor. Och damerna är kanske inte de mest sympatiska
vi sett i rutan...                                            Kanal5, 23 juni, 21.00

Mordet på Matthew
Shephard

1998 blev 21-årige Matt-
hew Shephard mördad av två
unga killar för att han var ho-
mosexuell. Den här tv-filmen
från 2002 skildrar hatbrottet
som väckte avsky i en hel
värld. Missa INTE!

Kanal 9, 8 juli, 21.00

nder skådespelerskan Viveca A Fox ledning ska fyrtiotaggaren Stacy Andersson hitta sin drömprins bland tjugo unga
killar. En del av killarna är hälften så unga som “Puman” och säger saker som: “I really hope this cougar likes lamb,
because I'm nice and sweet and tender,"(Brodie, 23, poolskötare) och "I like being the innocent guy and her just taking

advantage”(Jimmy, 23, personlig tränare). Låter inte det som upplagt för sexuella äventyr, intriger och illa dolda besvikelser?
The Cougar har sänts i USA under våren, och jag klappar mig än en gång på axeln för att tv-kanalerna tydligen lyssnar på det jag
vill att dom ska köpa in. Serien var månadens “Någon kanal måste köpa in” i maj. TV3, 13 juli, 20.00

Serie jag följer: Jag har försökt följa
Lost, men det är lite krångligt. Jag är
borta för mycket. Serie jag vill se i re-

pris: Månbas Alpha och Rötter. Det såg jag på
tv som barn: Kråkguldet, Den vita stenen, Him-
mel och pannkaka… och Pojken med guldbyxor-
na. Jag köpte såna bruna manchesterbyxor. Jag
ville ju också ha pengar. Första tv-crush: Fia i
Den vita stenen var väldigt söt. Favoritnyhet-
suppläsare: Jag gillade Orup… eller vad hette
han? Favorit i Simpsons: Homer. Senast inköp-
ta dvd-box: Jag har ingen Äter helst i tv soffan:
Hemköpt thai-mat. Panengcurry med iskall
mjölk. Alla deltävlingar eller bara Globenfi-
nalen: Bara finalen. Då såg jag senast porr på
en betal-tv-kanal: Jag har ju TV1000, så det var
väl… en månad sen. 

Färjan-Håkan:

“Jag har försökt följa Lost, men det är lite krångligt”
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...MEN HALLÅ!

Lotta på Bråkmakargatan?
Just nu blir jag glad över att Lotta Engbergs Lotta
på Liseberg ger trötta Allsång på Skansen en mat-
ch i sommar. Verkar bli en kul blandning av artister
och det känns onekligen som en frisk fläkt att Lotta
kommer in och rör om. Hoppas också att Lottas
rätt grova humor kommer fram också...

CSI-rankning
Länge låg “Las Vegas” högst, men den tappade
när Sara och Grissom försvann. Så nu är “New
York” ny etta för mig. Överlägset bäst med bra
skrivna karaktärer där privatlivet får bra med
plats. “Miami” är okej men jag står inte ut med
självgoda David Carouso. Skjut Horatio Caine!

Eko-bimbon
I juli kommer reprisen av Lyxfällan-avsnittet där
Stureplansbruden och bloggaren  Anna Hibbs får
bassning av TV3-ekonomerna. Bruden framstår i av-
snittet som dummare än tåget, och festar och shop-
par långt över sina tillgångar. Jag blir mörkrädd när
folk är så här clueless.
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OSKARS TV-SPEL
Virtua Tennis 2009 (PS3, X360, Wii,
PC) Betyg: 3
Utgivare: Sega
Release:  Ute nu
Det var länge sen Nintendo med sin Su-
per Tennis  lyckades med konsstycket
att få mig att omfamna sport på konsol.
Sen dess har Electronic Arts irriterande
fotbolls - och hockeylicenser betat av
speltoppen likt  bibliska gräshoppor.
Men vidsynthet är fint så när Sega flexar
med senaste givet i Virta Tennisserien
inställer jag mig återigen på courten.
Spelmekaniken är realistisk och det är
schysst med alla möjligheter att pilla i detaljer för att bygga upp sin boll-
torped från grunden. Dessvärre infinner sig snabbt en redig frustration
när jag får förnedrande stryk mot första ai-motståndet. Känner mig di-
rekt som tourens otajmade hackkyckling med noll utsikt att vinna. Än
värre blir det faktum att spelet fått kritik för att vara för lätt (!) av genre-
nördarna. Jag biter ihop och lovar tyst att hårdträna inför multiplayer-
läget. OS

Rhapsody – a musical adventure
(DS) Betyg: 3
Utgivare: Square Enix
Release: Ute nu
Föräldrarlösa Cornet drömmer om att
hamna i armarna på kungarikets stilige
prins – och blir mot alla räddad från ett
monster av densamme . Lyckan blir
dessvärre inte särskilt långvarig när
traktens gammelhäxa bestämmer sig
för att kidnappa prinsen för egen räk-
ning. Rhapsody titulerar sig musikal-
rpg vilket är en något förskönande
omskrivning för cheesy japansk c-pop
som strömmar ur ds:ens synnerligen burkiga högtalare.  Att hjältinnans
vapen är ett horn som kan väcka marionetter till strid utgör den musika-
liska höjdpunkten. Som fördel för formatet kan dock nämnas att spelet
är synnerligen lättspelat och väl lämpat för noviser. Dessutom är det
ogenerade vältrandet i genrekonventioner så opretentiöst att det nästan
blir sött – rhapsodys osubtila metablinkningar skvallrar om ett spel som
inte tar sig själv på för stort allvar. OS

n oborstad best bryter fram med
våldsam frenesi i svettiga handfla-
tor och vitt uppspärrade ögon.

Handkontroller som ursinnigt flyger ge-
nom rummet. Jagvarsåjunäravadihelvete.
Artikulation försvinner, adrenalin flö-
dar. Gamers vet hur det är att gå in
overdrive –när varje tickande kvartsse-
kund ägnas åt skärmens verklighet. Känslan av vanmäktigt ursin-
ne när man misslyckas med att ta den där bossen eller det sista
hoppet över en avgrund och måste ta om den förbannade banan.
Men tidens grå eminens sugit åt glöden från mitt vilddjur.  Kon-
trollerna går säkra.  Fastnar jag får det skyldiga spelet istället sam-
la damm på hyllan. Ögonblicken av fullständig, primitiv koncent-
ration är något jag nostalgiskt längtar efter. Hängivelsen som gör
att man avgrundsvrålar när man förlorar ett slagsmål i Tekken.
Viljan att aldrig vika. Nyligen kände jag kamplusten väckas när
jag och spelutvecklarkompisarna bet gräset i en baseballsturner-
ing. Är det så jäkla svårt att be om samma rus i spelform?  Come
on and take me, Kong.

E
Oskar Smulski

”Skönheten & Odjuret”

OSKAR@QX.SE
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Rachel Zoe Project
Vi följer med kändissty-

listen och size zero-fanatikern
Rachel Zoe på jobb.  Det blir
en massa shopping och nya
unika kläder och accessoarer
och en skvätt kändisar. Jag är
mest nyfiken på välklädda
bögassistenten Brad. 

TV3, 19 juli, 19.00

Äldre kvinna + unga män = The Cougar

RONNYS TELEVISION



WORLD OUTGAMES AND COPENHAGEN PRIDE 2009

ROCCO vs Qruiser.com
SATURDAY 25 JULY – ELECTROHOUSE

DJ PER QX 
(Matinee Group UK)

DJ JOHN ELTONG
(DK)

ANNIKAFIORE/AVATAR vs EVE¨
CUNIGUNDA 

(Drag performance)

OUTGAMES PARTY#1
THURSDAY 30 JULY – ELECTROHOUSE

DJ DE LA TORRE 
(Matinee Group UK)

DJ JOHN ELTONG
(DK)

OUTGAMES PARTY#2
FRIDAY 31 JULY – ELECTROHOUSE 

DJ FRANK WILD 
(USA)

DJ JOHN ELTONG
(DK)

PRIDE PARTY 2009
BIGGEST OUTDOOR PARTY

SATURDAY 1 AUGUST – MAINSTREAM

DJ LAURA LEE 
(DK)

FAGGET FAIRYS 
(Live on stage)

TOY BOYS
(Gogo’s)

BOX OFFICE DISCOUNTS WITH ID:
20% COPENHAGEN PRIDE MEMBERS, 
ATLANTIC CRUISE BOAT SAILORS 
AND WORLD OUTGAMES PARTICIPANTS.

V.I.P. TAG INCLUDES ALL PARTIES, CLOAKROOM AND EASY ACCESS DKK 299/EU 39 
BUY NOW AT HOMOWARE.DK OR OSCAR BAR CAFE COPENHAGEN

NORMAL PRICE ONE PARTY DKK 120/EU 16

ZUM BIERGARTEN, AXELTORV 12E/NEXT TO PUMPEHUSET/2 MIN. FROM TOWN HALL SQUARE
INFO LINE +45 23403540 / WWW.ROCCOINFO.DK / STRICTLY GAY POLICY IN DOOR
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MUSIK

Malena Ernman
”La Voix Du Nord”
(Roxy Recordings)

Milow
”Milow

(Family tree)

Blandade artister
“Absolute Holiday”

(Eva Records)

Här ansluter sig Svennebanan till Absolute-familjen.
I dubbel bemärkelse. För givetvis är Promoes 2009-
hit med när samlingen Absolute Holiday ges ut med
43 riktigt svenniga sommarhits. Här hittas alltifrån
stekarhits som Boten Anna och Ella Elle Lá till nörd-
dansevergreens som Lambada och Macarena, och
Sommartoppsuccéer som Glassigt och Ingen sommar
utan reggae. Sammanställningen är kompetent sam-
mansatt och nyckelordet är allsångsvänliga refränger
och fnittrigt solstingslyckliga Red Bull & Vodka-fyl-
lor. Någon helt färsk skiva är det väl däremot inte, 12
av låtarna var med på Absolute Holiday Classics från
2004. Men visst, har man plockat med bra remixar av
färska låtar som Fairytale, Release Me, With Every
Heartbeat och Natalie så förlåts det. Tre glada bana-
ner, f´låt QX-tecken. Ronny Larsson

Molly Sandén
”Samma Himmel”

(Warner)

Kanye West gläntade på dörren för electroinslag i
hiphopen. Nu sparkar BAP in den med ett Boom
Boom Pow, vilket även är namnet på nya skivans förs-
ta singel. The E.N.D – Energy Never Dies – är prop-
pad med autotunat, elektriskt dansdunk. Det är röjigt,
festligt och ljusår ifrån genombrottet Where is the Lo-
ve. Ibland blir det riktigt bra som i kommande singeln
I Gotta Feeling som osar sommarnatt, sen efterfest
och soluppgång; ibland riktigt uselt som kräknödiga
Ring-A-Ling (ruskigt lik schlagerplågan Tingeling).
The E.N.D tar ett tag att fastna för och riktar sig mer
till dansgolvens DJ:s än dina hörlurar. Flera av låtar-
na är nämligen inte färdiga, utan är tänkta att remixas
i DJ-båset. Syftet med plattan är hur som helst att
skaka rumpor, vilket den lyckas rätt bra med även i
grundutförande. Mats Bax

Regina Spektor
”Far”

(Warner)  

Videon spelades in i Barcelona och tjejen i vide-
on heter Elena Anaya (Sex & Lucia). Egentligen
ville regissören Michael Haussmann ha Bond-
bruden Eva Green, men hon tackade nej. Låten
är Timbalands och Justins största framgång och
toppade listorna i både Storbritannien och USA.
Låten handlar inte om en sexig rygg utan snarare
om att återinföra sex i musiken, och Justin tyck-

er den påminner om James Browns
Sexmachine: “Den ska uppmana till sexig dans”.

Belgiske Milow, eller Jonathan Vandenbroeck
som han egentligen heter, har med covern på 50
Cents Ayo Technology redan sett till att han kommer
att tävla om att vinna titeln ”årets sommarhit” 2009.
Milow som föddes på åttiotalet sägs vara inspirerad
av nittiotalsmusik som Radiohead och Nirvana.
Jag kan inte påstå att det direkt hörs utan det är mer
klassiskt melodiskt singer/songwriter-stuk med en
del countryinfluenser. Singelsläppet samt balladen
Out of My Hands är riktigt starka, hela skivan är be-
haglig lyssning och Milow är definitivt det bästa i
musikväg vi hört från Belgien sedan Vaya con Dios.
Invändningar kan vara att det blir lite väl sommar-
lättpoppigt och amatörtrubaduraktigt ibland och att
textrader som ”Neil Young would have loved these
songs” känns rätt larviga.                 Peter Ludvigsson

6. Deadmau5 &
Kaskade 

"I Remember"
Drömsk, suggestiv och

oemotståndlig danselektro
från Nordamerika som

rekommenderas till
ljumma morgon-

promenader i sommar.

7. The Veronicas
"Untouched" 

Skön poprock-låt med
australiensisk tjejduo

som släpptes 2007 men
som nu hittat till de

europeiska listorna med
sitt grymma driv och

stråkintro.

2. Benny Andersson Band 
"Story of a Heart"

BAO på engelska ligger
mycket närmare ABBA
och Chess än Du är min

man. Magnifik musikalpop
där Sjöholm får oss att

glömma Frida och 
Agnetha  

3. La Roux
"Bulletproof"

Elly Jackson har tonat
ned det mest irriterande

draget i sin röst och
andrasingeln är gladare,

hitigare och mer
dansant än In for the

Kill.

8. Little Boots 
"Remedy"

Brittiskans kommande
sommarsingel är långt

mycket mera Kylie,
långt mycket

dansvänligare och långt
mycket bättre än trötta

New In Town.

4. Y.A.S 
"Get It Right"

Madonna-producenten
Mirwais

mellanösternprojekt visar
sig vara cool, extremt
dansvänlig elektropop

med Midi, Maxi & Efti-
vibbar. Briljant!

9. Florence Valentine
"Mitt Allt" 

Love Antell låter som
Hellström men snor
slingor från Christer

Sandelin. Resultatet är
den perfekta låten i
radion på vägen till

stranden.

5. Jordin Sparks
"Battlefield"

American Idol-
vinnaren blandar upp

sin RnB med rockigare
toner och får till en
skön låt nånstans i

landet mellan Rihanna
och Kelly Clarkson. 

Black Eyed Peas
”The E-N-D”
(Universal)

Min erfarenhet säger att hbt-politisk musik oftast
blir… tråkig. Men Gossip är arga på heteronormen
på samma sätt som Thåström var arg på staten och
kapitalet. Jag gillar’t! Monsterproducenten Rick Ru-
bin (Johnny Cash, RHCP m.fl.) har fått det skräniga
undergroundbandet att bli mer mainstream utan att
tappa själ. Det låter – i brist på bättre ord – som ett
punkrockdisco. Frontflatan Beth Dittos klösiga soul-
röst är fenomenal och backas av tung bas, skräniga
gitarrer och 80-talssynth. Tänk typ en maffigare Ste-
vie Nicks möter Ramones och Franz Ferdinand. Te-
mat är rakt igenom kärlek – icke heterosexuell sådan
– med textrader som ”love and let love” och ”men in
love... with each other!” Gåshudsvarning på 8th Won-
der of the World som lär få mig att gå bananas på
Hultsfred i sommar. Mats Bax

Det är svårt att inte tycka om Regina Spektor. Den
sovjetfödda antifolk singersongwriter-amerikanskan
som slog igenom för den stora publiken med Fideli-
ty och ledmotivet till senaste Narnia-filmen, hördes
senast i en grym duett med Ben Folds och är nu till-
baka med en egen platta. Inte mycket är förändrat
sedan sist (och varför skulle det vara det): Reginas
karaktäristiska röst berättar till en ganska enkel pia-
noproduktion smått naiva historier om alltifrån Gud
(singeln Laughing With) via människan som maskin
till delfinsång. Absolut bäst i mina öron är inledande
The Calculation, även om jag egentligen bara har en
stor invändning mot skivan: Varje gång jag lyssnar
på den rakt igenom så tappar jag intresset någon-
stans på vägen. 13 pianohistorier är helt enkelt mer
än jag klarar av. Det är svårt att inte tycka om Regi-
na Spektor - men likt choklad avnjutes hon bäst i
små doser. Ken Olausson

Hade Molly dykt upp i Melodifestivalen för tjugo år
sedan hade hon varit mega just nu. 2009 är det dock
tuffare för skickliga schlagersångerskor är breaka.
Det räcker inte med att sjunga som en gudinna och
vara strålande söt, man måste även ha låtmaterial
som kan matcha nämnda attribut. Och visst, Molly
gör rätt i att ditcha Bobby och Pling för att samar-
beta med Peter Kvint och Aleena Gibson.
Dessvärre är inte låtmaterialet så spännande som
jag hoppats, och mespop som Kärlek gör ingen
glad. Inte heller de habila balladerna i samma genre
som MF-låten bränner till . Men här finns guldkorn.
“Timbalandiga”- balladen Stanna kvar är ursnygg
och Kelly Clarkson-light Mitt liv är mitt är vass
powerpop. Och då bränner det till. Varför inte skip-
pa det fladdrande balladtyget och bli en svensk
Kelly Clarkson? Då har Molly potential att slå utan-
för schlagerträsket.                               Ronny Larsson

Är du inne på gubbrock eller still-
sam singersong-writing så ska du
hålla dig så långt borta från det här
albumet som du kan. Om du däre-
mot älskar när man blandar operato-
ner med folkmusik, house-dunk eller pop-
harmonier - och om du har en fäbless för
dramatisk musik med extra, extra allt – ja
då kan du ha hittat årets bästa skiva! När
Malena Ernman följer upp sin Melodi-
festivalvinst med ett album gör hon nämli-
gen något så ovanligt i sammanhanget
som en skiva som inte gör någon som äls-
kade hennes vinnarlåt besviken. Ja, fak-
tum är att La Voix är ett av plattans svagare
spår! Visst, här finns kanske några balla-
der som luktar lite väl mycket Titanic och
irländska ESC-bidrag på 90-talet, men det förlåter jag lätt för One Step from Paradise, Sempre Libre och
framförallt för skivans två stora utropstecken; Army of Lovers-briljansen i überbögiga Tragedy (komplett
med rysk brytning och Alexander Bard-prata) och vackra "Gabriellas Sång möter Bettans I Evighet"-
svensktoppshiten Min Plats på Jorden som förmodligen skulle ha kunnat placera sig topp 5 i ESC. Har du
lyssnat sönder dina Sarah Brightman-skivor? Här har du i så fall en CD-kusin med bättre låtar – och
framförallt med en klart vassare sångerska. Fotnot: Skivans opera-CD har jag på grund av total okunnig-
het valt att inte inkludera i recensionen. Ken Olausson

Blanda allt som Army of
Lovers någonsin gjorde med

Alcazars Wonderland och
valfri annan drama-disco.

Addera ett styck operadiva
och låt Mr Bard prata i
sticket. Resultat? Den

bögigaste svenska låt vi hört
sedan Crucified.

10. Magnus Carlsson 
"This Is Disco

(SoundFactory Radio Mix)"
Egentligen gillar vi nog

Magnus Carlssons enträgna
kämpande att få till en riktig

discohit mer än den här
"sätta-ihop-massa-titlar-till-

en-text"-låten.

Speldosan
baseras på de

låtar som vi på
QX tycker att ni 

bör upptäcka
kommande

månad.

1. Malena Ernman 

"Tragedy"
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”När Malena Ernman följer
upp sin melodifestivalvinst

med ett album gör hon nämli-
gen något så ovanligt i sam-

manhanget som en skiva som
inte gör någon som älskade
hennes vinnarlåt besviken”

QXQX QX

“SEXYBACK”

Gossip
”Music For Men”

(Sony BMG)
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Sommarpris
á 725 kr/dubbelrum inkl. frukost

Gäller 19/6 - 31/8-2009

Tel 046-19 16 00 Fax 046-12 85 25 Tunavägen 39, 223 63 Lund 

E-mail info@spartahotell.se www.spartahotell.se

Hela Öresundsregionen inom 
räckhåll. Stor konferanseavdelning. 

God service. Förmånliga priser.

SAMTAL - GESTALTTERAPI
Individ   Par   Grupp

Malmö
Robert Mowitz
Gestaltterapeut aukt

Tel 070-6793137 robert@gestaltifokus.se

Stockholm
Ulf Petrén

Gestaltterapeut aukt
Tel 0708-511779 info@ulfpetren.se

www.gestaltterapeuterna.com

Wollmar Yxkullsgatan  18   • T-Mariatorget  •  www.slmstockholm.se
ONSDAG PUB 21 - 24  •  FREDAG PUB 22 - 02  •  LÖRDAG CLUB 22 - 02

SCANDINAVIAN LEATHER MEN
MEDLEMSKLUBB MED DRESSCODE

FREDAG 4 JULI:
FFF - Fist Fucking Friday

EXTRA ÖPPET UNDER PRIDE!
ONS 29 JULI: Pride Mixed Open House
TORS 30 JULI: Pride Guys Open House

FREDAG 31 JULI: Pride Club
LÖRDAG 1 AUGUSTI: Pride Club
SÖNDAG 2 AUGUSTI: Pride Pub

En mottagning för män 
som har sex med män.

Vi har öppet varje helgfri måndag 
kl 16.30–18, under terminerna.

Drop-in kan inbland vara begränsad
Ej tidsbeställning. Kostnadsfritt.

Till Gayhälsan kan du komma  
om du vill testa dig för HIV  
eller andra sexuellt överförbara 
sjukdomar.  

Du kan också komma för samtal 
eller frågor om säkrare sex.

Vi kan förmedla kontakt med  
kurator och psykolog.

Telefon: 031-342 34 42

Måndagar 16.30–18

Gayhälsan Hudkliniken,

Sahlgrenska Universitets Sjukhuset

EN PERSON

Namn: Jonas Lilleberg Eriksson
Ålder: 26
Bor: Stockholm
Pojkvän: Nej
Du heter blatten08 på Qruiser,

där du visar en bild på din enormt
vältränade överkropp…

– Ja... det här borde du kanske inte
skriva, men det där var ett… ”socialt
experiment”? Jag har två qruiser-kon-
ton. På det andra har jag ingen bild,
men skriver mer om mig själv, att jag är
livsnjutande och kan fyra språk. Jag
ville se vilka som drogs till blat-
ten08 och vilka som drogs till jo-
nas83. 

Vad kom du fram till?
– Att fler ”nordiska” och adop-

terade hörde av sig till jonas83, me-
dan fler personer med invandrarbak-
grund hörde av sig till blatten08. Det
handlar väl om vad jag kommunicerar
utåt och vad folk identifierar sig med.

Du har pluggdag idag, vad plug-
gar du?

– Jag gör min master i statsveten-
skap och internationella relationer. Mitt
mål är att i framtiden jobba inom ett in-
ternationellt forum, som UD. Eller så
vill jag jobba med samarbeten mellan
Sverige och Finland.

Finland?
– Ja, jag är halvfinne och halvs-

vensk. Gick på finskt dagis, finsk skola,
talar flytande finska och har många fins-
ka vänner. 

Känner du dig mer finsk än
svensk?

– Det är svårt att säga. Här är jag

för finsk för att vara helt svensk, i Fin-
land är jag för svensk för att vara helt
finne. Samtidigt har jag ju min mörka
hudfärg.

Du är adopterad från Sri Lan-
ka?

– Ja. Inbördeskriget bröt ut samma
år som jag föddes. 

I QX november 2007 intervjuade
jag Micke, som också var adopterad.
Han kunde sakna den biologiska
kopplingen till en familj…

– Jag har den kopplingen. När jag
var liten bodde min biologiska mamma
med mig på barnhemmet. De minnena
ger en trygghet i varifrån jag kommer.
Och jag har alltid haft ett foto av henne
där jag kan se att jag rynkar på ögon-
brynen precis likadant som hon… 

Kan du själv tänka dig att adop-
tera?

– Ja, när jag skaffar familj vill jag
adoptera. Det är otroligt stort. Adopte-
rade barn är ofta efterlängtade, även om
föräldrarna kanske kan ställa för höga
förväntningar. Men mina föräldrar har
alltid älskat mig och stöttat mig i allt
jag gjort. När jag kom ut som 19-åring
var det bara som att den sista pusselbi-
ten föll på plats för mina föräldrar och
vänner.

Ska du på Pride i sommar?

– Nej. När jag inte jobbar är jag ute
i skärgården med vänner. Jag stöder Pri-
de, men det har alltid varit en icke-hän-
delse i mitt liv. Inget jag planerar min
sommar efter. 

Har du varit på Pride någon
gång?

– En, men det var genom jobbet.
Jag var en av dem som dansade och de-
lade ut Mer i paraden 2007.

Hur ofta går du ut på gayställen?
– Väldigt sällan. Det var mer när

jag just kommit ut. Jag har fortfaran-
de mest straighta vänner och har fort-
satt att gå ut kring Stureplan och
Berns. 

Igår fick QX-redaktionen ett rätt
upprört samtal. En kille, adopte-
rad från Indien, menade att vi bor-

de ta itu med den rasism som finns
inom ”gayvärlden”. Har du märkt av
den?

– Jag har inte känt någon diskrimi-
nering vare sig bland homo- eller hete-
rosexuella. Kanske just för att jag är ad-
opterad. Jag har haft en trygg uppväxt,
talar perfekt svenska, klär mig och upp-
för mig ”svenskt”. Men jag har ett
storstadsperspektiv på det här, själv-
klart är det inte lika för alla.

Får du någonsin höra att ”du är
inte som andra …”

– Haha, nej, jag brukar bara få höra
att jag är en urtypisk stockholmare.
Men jag är väldigt tydlig med vem jag
är och har aldrig fallit in i någon annans
fack. Sen får folk själva placera mig
som svensk, finne, bög, adopterad.

Mats Bax

”Pride har alltid varit 
en icke-händelse 

i mitt liv”

Jonas: ”Mina föräldrar har alltid älskat mig 
och stöttat mig i allt jag gjort”
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Gay guesthouse
in the heart of 

Copenhagen’s gay area

Tel. +45 33 14 10 20

www.copenhagen-rainbow.dk

 JORGE VALDÉS
 fotvårdsspecialist

Sveavägen 35, Hötorget
(i samarbete med ADAM&EVA Specialistklinik)

www.kristinehovskliniken.se
08-720 13 50

Klassisk 
fotvård

Fot-
massage

SPA

en 11 juli slår en ny gayklubb
upp portarna i city i Stockholm.
Då öppnar nämligen Zipper St-

hlm på Norrlandsgatan/Lästmakargatan.
Bakom satsningen står Tobbe Nyman
(Lino) tillsammans med Johan JJ
Järpsten och gayfavoriten och artisten
Kayo. 

– Vi har alla tre önskat ett ställe
som vi själva skulle tycka det vore kul
att gå till. Så vi kom fram till att ”va
fasen, vi gör det själva”, berättar Tobbe
över telefonen samtidigt som han är på
väg mot ett möte med hantverkarna
som byggt om lokalerna under våren.

Nattklubben Zipper ligger i nys-
tartade Nype Restaurang & Bar, som
drivs av Tobbe Nyman och Barbara
Pindel. Stället kommer att hålla öppet
onsdag till söndag från 17.00, och
klubbverksamheten har tretillstånd. 

– På lördagar kör vi klubben Zipper
Sthlm, en ordentlig gayklubb, och de
andra dagarna blir det Zipper Lounge,
med fokus på barhäng och restaurang,
även om vi har dj:s och dansgolv dessa
dagar också . Vi har stora möjligheter i
de här lokalerna, berättar Tobbe nöjt.

Men är det gay hela tiden?
– I princip ja. Lördagsklubben är

som sagt en satsning för gayfolket och
deras vänner, och resten av veckan
sticker vi inte under stol med att vi
främst vill locka gaypubliken. Det är

dags att gayfolket får festa och gå ut
kring Stureplan och inte hänvisas till
källarlokaler långtifrån city. Vi hänger
stolt ut regnbågsflaggan här! De flesta
gays hänger ju med straighta, och går ut
och äter i city, då ska möjligheten att gå
ut att festa ihop mitt i stan också finnas.

På fredagarna kommer Nype night-

club däremot att vända sig mot en
straight publik i första hand, men Tobbe
välkomnar givetvis alla HBT personer
med öppna armar då också.

– Det är en satsning vi gör ihop med
ett par Stureplansprofiler för att stärka
ställets position vid Stureplan, men alla
är såklart mer än välkomna.

Lokalerna är helt nyrenoverade och
huserar fyra barer och tre dansgolv.
Kayo kommer att ha ett eget golv där
hon kör disco/divahouse, ett annat golv
kör house, och så kommer populära dj:n
Edward af Sillén att göra riktigt come-

back som schlager/hits-dj.
– Det känns superkul att Edward

vill fortsätta spela sin populära kombi-
nation av hits och schlager hos oss, pre-
cis som han gjorde på Lino, säger Tob-
be.

Den 11 juli är det alltså premiär för
Zipper Sthlm och redan nu ser det ut att

bli succé. Hela 939 personer är med-
lemmar i Zippers klubb på Facebook.
– Ja, det känns fantastiskt, nu hop-

pas vi bara att dom dyker upp på rik-
tigt också, skrattar han. 
Så avslutningsvis ,varför ska man

komma till Zipper Sthlm?
– Vi lovar att bjuda på glädje, vär-

me, kärlek, knallhård dansmusik,
sexig disco, house och en aldrig si-
nande schlagervåg, Together we can
make magic, avslutar Tobbe.

Ronny Larsson

Zipper Sthlm
Norllandsgatan/Lästmakargatan

Klubb 21-03 lördagar
Lounge/bar/restaurang från 
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”Det är dags att 
gayfolket får festa och
gå ut kring Stureplan
och inte hänvisas till

källarlokaler 
långtifrån city”

F
O

T
O

: 
P

E
T

E
R

 K
N

U
T

S
O

N

D
Nu öppnar Zipper Sthlm vid Stureplan

Johan, Kayo och Tobbe 30 JULI
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aladdin

BILJETTER SÄLJS  QX SHOP PRIDEPARK & LAVA
ALLADIN BARNHUSGATAN 12, NORRA BANTORGET STOCKHOLM  

4.00.44 0000
DJ INCA

DJ MISS MADDE / 
DJ T. TUNGTOK 
FRÅN TOMBOY

DJ KAKAN
DJ LONEWOLF AND THE
BLUEST EYES IN TEXAS 

FEAT THE LINE DANCE KING
KARAOKE OCH

MASSA MASSA MER....



hagavideo.com
Open minded bar  •  Lekrum
Film non-stop  •  Darkroom

HAGAGATAN 56, STHLM
Öppet alla dagar

12:00 - 06:00 

Där alla träffas och trivs!

Vi bjuder på både
 gungor & karusell…

_hagavideo_45_56mm.indd    1 06-09-15    15:21:32

QX GayMap
Updated daily
www.gaymap.eu

www.qx.se/gaymap

Han ligger bekymmersfritt
Det blir skönare när du slipper oroa dig,
med eller utan hiv. Ligg bekymmersfritt du också.
Använd kondom.

RFSL Telefon:





Ulrich, Makode, Kornél och Tommie
är det glada gänget freaks bakom
Ficks, som bjuder in alla andra glada fre-
aks till onsdagsfestande på Fredsgatan 12
hela sommaren. Har jag sagt att jag
ÄLSKAR Ficks?

HEJ PUGGOR OCH ALLA NI ANDRA KÖNSVARELSER DÄR UTE. Jag vet inte om det
är för att det är sommar i luften, men jag känner mig så sjukt positiv inför de
närmsta månaderna. Jag tycker mig nämligen ana en sommar även för slitna kul-
turpuggor. En känsla över att bögarna äntligen (ÄNTLIGEN!) har börjat komma
loss. Vare sig det gäller gammelfjollerier eller skildringar av bögmord i US Vide-
os mörkrum. 

När jag blev placerad på första raden på föreställningen ”Sean-Magnus äls-
kar man” i den helt fullsatta och lite trånga källarlokalen höll jag nästa på att ski-

ta på mig. FAN! Jag som inte har något pokerface över huvud taget. Tänk om det
inte är bra, då måste jag sitta och le sådär stelt och fejkat entusiastiskt. 

Istället var det precis det omvända. Jag höll på att garva käken ur led. Före-
ställningen var riktigt härligt frossande i old school-bögande. Gamla örhängen
från förr. Nya, ekivoka texter till låtar från förr. Och jävligt roligt. 

Lite samma känsla som jag ha-
de när jag var på min Bögjävlar-
kollega Petters klubb Mums
Mums. Ni kanske har hört talas
om den? Klubben där alla värdin-
norna har gristrynen och där man
ägnat sig åt att hylla bland annat
John Waters, gammal svensk
porrfilm och Sanna Bråding. Att
få en hel klubb att ha rånarluvor
på sig är en idé som bara i sig är
så briljant att den borde prisbelö-

nas. Antar att det är den lika briljante designern Mar-
tin Bergström som stod bakom den. 

En av de mest rafflande beskrivningarna av de
mörka vrårna på US Video som jag någonsin läst

finns i Niclas Ericssons deckare Familjehemlig-
heter. Eller, vänta. Den enda beskrivningen
av den där snuskdoftande källaren jag nå-
gonsin läst. Boken är verkligen här och nu
och mitt i bögträsket, och en mordintrig ve-
vas upp i en värld med hjälpligt förklädda
versioner av Qruiser och gaystockholms så
kallade A-listebögar. Och det som försiggår
nere på videoklubben är alltså inte så myck-
et sex, utan betydligt läskigare saker. 
Tre exempel på saker jag gillat under vår-
terminen, och som alla får ett litet extra
kulturpuggestipendium nu när det är dags
för sommaravslutning. Men det slutar för-
stås inte där. Under sommaren tycker jag at

tdu ska försöka höra Mattias Enn sjunga Za-
rah Leander, förbeställa Matsy Strandbergs

kommande bok eller ta reda på vad som döljer
sig bakom föreställningsnamnet Tre björnar och
en utter. För viktigast av allt. Det känns som om
puggorna har börjat ta för sig lite mer. Folk ver-
kar ha börjat g-ö-r-a saker, inte bara klaga och
snacka skit. Nu ska vi se till att den här trenden
fortsätter. Om ni har fler exempel på bra, ny,
svensk bögkultur tycker jag genast att ni ska maila
mig på adressen kulturpuggan@gmail.com. Jag
ser fram emot era tips! Vi ses ute i kulturminglet. 

Fotnot: Sean-Magnus älskar man come-back på
Judy’s på Södermalm 26, 27 och 29 juli. Mums

Mums kommer att göra någon sorts 
Pride-event och Famijehemligheter finns 

att köpa var som helst. 

50 • QX JULI 2009

Mamma Ro-
ma är en per-
fekt intro-
duktion till
legendariske
regissören
Pier Paolo Pasolini. Så kan du gå
vidare till bajset och fascismen i
Sodoms 120 dagar. Mamma Roma
har precis kommit ut på dvd. Stick
genast och hyr!

se

Ficks

Den där sista unkna doften av Bingohall är numer ut-

bytt mot muskelpuggsvett. Lördagarna på Libra har änt-

ligen lite riktig klubbkänsla. Många klasser bättre än gamla Lino,

inte bara för att man slipper schlagergolvshelvetet. 

”DET KÄNNS SOM OM
PUGGORNA HAR BÖRJAT 
TA FÖR SIG LITE MER”

månadens glosa

Någon som fortplantar sig. Tidigare föraktfullt tillmäle om heterosexuella. Numera
tillämpbart på nästan vem som helst. Se också Bögbreeder, flatbreeder, värphöna. 

guldstjärna1 till:

hemläxa juli:

Att Lizas
pappa, re-
gissörsle-
genden Vin-
cente Min-
nelli, var
pugga är väl egentligen ingen
nyhet. Han filmer fullkomligt
dryper av bögighet och kitsch.
Men nu har Eugene Levy slutli-
gen skrivit den allra första bo-
ken om Vincente och hans
bögande!

läs
10 juli är
det äntli-
gen dags
för premiä-
ren på Ru-
fus
Wainwrights första opera, Pri-
ma Donna. Boka genast in en
resa till Manchester och se om
du kan hinna med att både vara
högkulturell och hänga på Ca-
nal Street. Det bästa av två värl-
dar. 

KULTURPUGGAN/ROGER WILSON
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[breeder]

”Jag känner mig 
så sjukt positiv 
inför de närmsta 

månaderna”

Libra

guldstjärna2 till:

LICENCE TO WIN
VEM VINNER MELODIFESTIVALEN 2009? VAD HÄNDER I
VÅR? 19 FRÅGOR TILL LADY GAGA. AFTER DARK PÅ 
TURNÉ. HUR GAY ÄR WIEN?

FEB
2009

ÄLSKAALCAZAR
STEFAN WÅHLBERG GÖR KLÄDERNA I LET’S DANCE. 
ATT VARA ROM & HOMO. FLATRADIO. ÖSTERLEN. ERIK
HASSLE. NICLAS HAR SKRIVIT ÅRETS GAYROMAN.

APRIL
2009

NUGIFTERVIOSS!
TRE PAR SOM PLANERAR BRÖLLOP. FREDRIK KEMPE. 
CAROLINE AF UGGLAS. ANDRA AVENYN-JOHANNA. FRANK
FISKERS. ALEXANDER RYBAK. INFÖR ESC I MOSKVA.

MAJ
2009

GAYOLYMPICS
OUTGAMES I KÖPENHAMN. PONTUS LIDBERG. ÖRJAN 
ANDERSSON. QRUISERTJEJEN NEAH. FILM. TV. MUSIK. 

MAJ
2009

SIDOR
NEW
YORK

10

PRETTYININK
FYRA PERSONER OM SINA TATUERINGAR. SVENSKARNA 
LADDAR FÖR OUTGAMES. MARIT BERGMAN. BLONDINBELLA.
VEM BLIR MISS GAY 2009? ALLT OM STOCKHOLM PRIDE. 

JUlI
2009

PRENUMERERA!
12 nummer av QX
direkt hem i brev-
lådan för 340 kr.
www.qx.se/shop



This is
Krizz Dee Light



Vad är det med 
Pride och Swedbank?
Svara rätt på ett par enkla frågor om Swedbank och Pride. Motivera också varför just du ska vinna två veckopass 
till Pridepark med övernattningar på hotell Scandic Malmen, så kanske du blir den lyckliga förstapristagaren. 

Läs mer och tävla på swedbank.se/pride

Tävlingen om två veckopass med övernattningar på hotell Scandic Malmen inkluderar också en specialvisning av Design Passion. Tävlingen pågår till den 15 juli 2009 och är öppen för personer över 
18 år som är bosatta i Sverige. Fullständiga villkor finns på swedbank.se/pride.

OPEN
for competition?


