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Calvin Klein, Hugo Boss, MaxMara, Michael Kors, Efva Attling, Sean John, Gucci, 
Fendi, Dior, YSL, Tiger of Sweden m fl. Välkommen!



MIN KOMPIS ÄR SINGEL. Han är på jakt
efter en pojkvän.

Jag är på jakt efter ett lantställe.
Vi hänger på nätet både två.
Han på Qruiser. Jag på Hemnet.
Att hitta en pojkvän och att hitta en

stuga ter sig onekligen rätt lika.
Min Kompis (MK) loggar in på Qrui-

ser. Han kollar vilka som är de senast in-
loggade. Surfar runt. Läser folks sidor.
Tittar på bilder i fotoalbumen. Känns som
det alltid är samma folk inne.

Precis som MK så sitter jag och le-
tar bland ”objekten” - fast på Hemnet.
Jag letar, tittar på bilder, scrollar, läser
vad de skrivit. Ser att en del nya objekt
har tillkommit, andra har varit här
hur länge som helst känns det som...

MK vet vad han vill ha. Han letar
efter en vältränad kille. En man. Helst i
samma ålder. 

Jag vet vad jag vill ha. En stuga
som ligger på en höjd, med kvällssol.
Och den får gärna vara lite äldre,
men välbevarad.

MK har testat långdistansförhål-
landen tidigare. Haft pojkvän både i
Barcelona och Borås, men det har inte
funkat. Han vill ha en kille i Stockholm.

Hur långt bort får stugan ligga?
Måste jag kunna ta mig ut varje dag?
Eller är okej om jag bara kan åka dit
på helgerna?

MK surfar runt. Så trillar han förbi
en sida. Killen är i hans ålder. Bor
i Stockholm och har bara funnits
på Qruiser i en vecka. Han ser
snygg ut och har flera bilder i
fotoalbumet. Både på ansiktet
och kroppen. Är detta Mr
Right? 

Plötsligt ser jag det. Stu-
gan med stort S. Jag läser
prospektet. Om och om igen.
Tittar på alla bilderna. Blir

alltid skeptisk om det bara finns ett få-
tal bilder.Alla hus kan se bra ut på EN
bild, därför är det viktigt att det finns
fler. Men det här ser fantastiskt ut. Det
här kan vara The One.

MK skickar iväg ett välformulerat
mail. Får svar. Skriver igen. Killen före-
slår att de kan ses ute på lördag, men MK
orkar inte vänta, han föreslår en dejt re-
dan samma kväll. Men killen kan inte, han
ska på en annan dejt. Fan. De bokar in en
annan dag.

Jag ser att visningen av stugan är
på söndag, men jag mailar och ber att
få se den innan. Och det är tydligen fler
som vill. Fan.

MK dejtar killen dagen därpå. Det
är tredje gången han går på date på en
och samma vecka. 

Jag åker ut och tittar på objektet
dagen därpå, har tittat på 10 hus den
senaste månaden.

Dejten går fantastiskt bra. Inte alls
stelt. MK får fjärilar i magen. 

Stugan ser fantastisk ut. Det känns
så rätt! Får pirr i magen.

Killen har ett långt förhållande
bakom sig. MK och dejten bestämmer att
de ska ses ute på lördag igen.

Ägarna har haft stugan i över 30
år. Jag bestämmer mig för att gå på
omvisningen också.

MK och killen ses i baren. Pratar.
Skålar. Dansar. Hånglar. 

Budgivningen börjar.
Jag lägger ett bud, väntar, höjer

budet. Kommer de andra att följa ef-
ter? 

MK och dejten bestämmer sig för att
åka hem. MK sover inte hemma den
kvällen...

Mäklaren ringer, ”de andra har
hoppat av, huset är ditt!” 

Yes! Äntligen!
Någon vecka senare skriver jag

kontrakt. Känner mig upprymd. Kan
inte koncentrera mig på jobbet. Nykär!
Vill bara åka ut till stugan.

MK ringer mig en vecka senare.
Han har precis loggat in på Qruiser.

Nydumpad... Det blev inget den här
gången heller. Men han är inte knäckt,

istället säger han: ”Kysser man tillräck-
ligt många grodor så ökar ju chansen
att träffa prinsen en dag”.

Sant.
Vem MK är?
Kanske är han en av de singlar du
hittar på sidorna 20-21.
Kanske inte.

Anders Öhrman
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Ronny Larsson
Redaktör

– ”Ja”

Magda Gad
Redaktör

– ”Ja”

Ulrika Lahne
Marknad

– ”Nej”

Britta Blomberg
Annons

– ”Nej”

”Himlen är inget tak” heter Peter Jöbacks och Eva Dahlgrens

Sverigeturné som startar i Norge den 25 juli.

”Nu när det har gått ett tag ser vi knappt varandra som ex. Vi

snackar om allt”. Möt två par. Som numera är ex.

”För varje idrottare som vågar vara öppen så blir det bättre”.

säger proffsboxaren och öppet lesbiska Katrin Enoksson.

Då vi har singeltema i det här numret såg vi naturligtvis till att

hitta en qruiserkille som också är singel...

6

28

33

40

Sara Lövestam
Sara, tidigare känd som Bruden i”Brudens blogg om brudar”, jobbarsom lärare, skribent och krönikör.Bruden är nedlagd, men Sara blogg-ar vidare på www.saralovestam.se. I QX maj har hon skrivit reportaget

”jag och mitt ex”.

Månadens Frilansare

Månadens fråga: Är du singel?

”Vi hänger på nätet 
både två. Han på 

Qruiser. Jag på Hemnet.
Att hitta en pojkvän och

att hitta en stuga ter
sig onekligen rätt lika.”



Musik: Gioacchino Rossini
Regi: Irina Brook

Premiär 31 maj 
3, 7, 9, 12 juni

Askungen
Förtrollning på nytt sätt – för vuxna

Biljetter och info: www.operan.se eller 08-791 44 00
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Vad stod det i 
QX för 10 år
sedan?

iao är en nyproducerad amerikansk film om hur en man oväntat dör och hur hans pojkvän
Jeff upptäcker att den nyss avlidna haft mailkontakt med en italiensk kille, Andrea, under

en lång tid innan han dog. Pojkvännen och mailkontakten börjar allt eftersom bli vänner och snart
möts dom... Ciao är gjord av den malayisiske regissören Yen Tan, som även gjorde Happy Birthday,
också med gaytema. Ciao valsar just nu runt på amerikanska filmfestivaler och har redan prisats
på Dallas Internationella filmfestival. Kan ingen svensk distributör köpa in den? Nu!

QX majnummer 1998 skriver
Pär Jonasson en Eurovision-
krönika där han anser att Dana

International ”måste vinna” i Bir-
mingham. Och tänk så rätt han fick.
Mark Levengood utesluter i en in-
tervju inte möjligheten att han och
Jonas en dag skaffar barn och även i
det fallet sitter vi nu med facit på
hand. Mian Lodalen avslöjar i sin
krönika att flatfester innebär vissa
risker då lesbiska super som svin
och slåss lika ihärdigt som drängar i
gamla svenska långfilmer. Och kan
ni tänka er, det är nu 10 år sedan Ge-
orge Michael blottade sig för en ci-
vil polisman på en toalett i Beverly
hills och mer eller mindre ofrivilligt
kom ut för hela världen. 

I

VENTIL

amarbetet känns så självklart
att man ställer sig frågan ”Var-
för har de inte gjort det här tidi-

gare?”. Peter Jöback och Eva Dahlg-
ren har bestämt sig för att tillbringa
sommaren tillsammans. Den 25 juli be-
ger de sig ut på vägarna, då är det tur-
népremiär för Himlen är inget tak. En
konsert (och ny singel) med Eva och Pe-
ter. 

Så vem var det som frågade chans
på vem?

Peter: Jag frågade ju Eva redan
2002 om hon ville sjunga med mig på
min julskiva, och det ville hon. Så var
hon även med som gästartist på konser-

ten på Cirkus.
Eva: Sedan har vi pra-

tat löst om att göra något
mer ihop, men det är inte
helt lätt att få almanackorna att synka.
Men i höstas ringde jag till Peter och frå-
gade vad han skulle hitta på i sommar.

Blir det en konsert där först en av
er framför 15 låtar, sedan kommer
den andre in och kör 15 låtar?

Eva: Nej, absolut inte! Det här är
EN konsert.  

Peter: Precis, det är jätteviktigt. Vi
kommer att varva, och jag kanske sjung-
er en av Evas låtar, vem vet. 

Har ni börjat fundera på vilka lå-

S
Jöback + Dahlgren = Sant

Vad händer när pojkvännen och nätflirten möts?

C

aygalavinnarna Mia & Klara
släpper nu sin komediserie på
dvd. Samtidigt förbereder dom

säsong två av serien. QX ringde upp.
Hur började ni?
Mia: Klara var en radiotjej och jag

var en stå-upptjej och när vi träffades så
var det lite kärlek vid första ögonkastet.
Vi fann varandra di-
rekt och så började vi
att göra radio ihop. 

Kommer folk
fram till er på stan?

Mia: Vi var så na-
iva när vi började med TV och trodde vi
kunde gömma oss bakom karaktärerna.

Klara: Och det gick ju inte. Hör
man oss gå på stan och prata vårt var-
dagssnack så låter det ju som en sketch
ur serien. Men det är nog en del av var-
för det funkat så bra, folk känner igen. 

Kommer någon karaktär att
plockas bort inför nästa säsong?

Klara: Mona och Ansi saknas,
men två nya karaktärer kommer till.
Och vi ska låta det vara lite sorgligt ib-
land, att skrattet fastnar i halsen då och
då. Sånt tycker vi själva är kul.

Vad skrattar ni själv åt?
Mia: Jag är så efter, det är först nu

jag börjar upptäcka Six Feet Under. Jag
skrattar och gråter om vartannat. 

Ni vann pris på Gaygalan och var
där och tog emot priset. Hur hade ni
det på Cirkus?

Klara: Det var så mycket respekt
och kärlek där, mycket mer än på andra
galor vi har varit på.

Mia: Ja, vi är jättegla-
da över att få pris. Det
sista jag minns från
festen var att jag var
omgiven av tre stora
transor med stora hår.

Då kände jag att Gulletussan hade älskat
det här. Transorna hade kunnat bli hen-
nes vänner. Dom hade haft så kul ihop.

Klara: Och man ska verkligen inte
vara så säker på hur hetero våra figurer
är. Viveka kan ha hållit ihop med en
kvinna när hon var yngre. 

Tror folk att ni två är ett par?
Klara: Men vi skämtar om det och

vi har ju legat med varandra i serien.
Och vårt vänskapsförhållande liknar ju
mycket en parrelation.

Har ni någon annan favoritduo?
Klara: Nej, vi har höga krav och

ingen annan duo kan mäta sig (skrattar).
Ronny Larsson

G
Succéduon Mia & Klara - Nu på dvd!

tar ni ska ta med er ut på vägarna?
Eva: Vi hade faktiskt ett första låt-

möte igår och gick igenom våra låtar. Vi
hade sagt att vi skulle plocka ut 10 av
våra låtar och ta med till mötet, men det
slutade med att jag hade med mig 26
(skrattar). Men så satte vi oss ner och
försökte väl få ihop en spelordning som
skulle passa. ”Om du sjunger den så
kanske det passar att jag sjunger den
här efteråt…” Ungefär så lät det igår.

Finns det någon låt du tycker att
Eva bara måste ha med?

Peter: Ja! Novemberregn, den är

fantastisk. Första gången jag hörde den
satt jag i bilen och jag var tvungen att
stanna för jag grät så mycket.

Och du Eva, finns det någon låt
Peter måste ha med?

Eva: Ja, Jag Sjöng Varje Sång För
Dig. Den får mig att
gråta (skrattar).

När man tittar på
turnéplanen ser man
att ni spelar på rätt
fina platser?

Eva: Ja, det är ett
medvetet val . Vi vill
att det ska vara en hel-
hetsupplevelse. Det
ska vara trevligt att
åka till platsen där vi
ska spela. Det ska vara

sommarfint. Vi har spelat på alltför
många parkeringsplatser och grusplaner.
I år vill vi att publiken ska ha det som-
rigt och fint runt sig.

Och så spelar ni i Stockholm un-
der EuroPride, söndag den 27 juli, är
det en slump...?

Eva: Haha, nej. Det är klart att vi
måste vara med på EuroPride. Det ser vi
verkligen fram mot.

Anders Öhrman

”Jag kanske
sjunger en av
Evas låtar”
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”Transorna hade
kunnat bli Gulle-
tussans vänner”
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you are, we car.

Bl körn 4,2–6,3 liter/100 km (1,3 MJT diesel–1,4 16v) CO 111–149 g/km. Miljöklass 2005PM/2005. 

SMÅ MAGISKA TING FIAT 500 Miljöbilen Fr129.900:-

å Gaygalan fick Stieg Larssons
bok Luftslottet som sprängdes
pris som Årets Bok. Priset togs

emot av Stiegs livspartner Eva Gabri-
elsson som tackade för priset och berät-
tade att hon kommit till galan för Stiegs
skull, eftersom Stieg skulle ha kommit,
men för Lisbeths skull.

Och Lisbeth är så klart Lisbeth Sa-
lander. Den älskade karaktären i Stiegs
Millenniumtrilogi.

Efter att ha spenderat ett helt år med
Stiegs böcker ville jag veta lite mer om
honom, om hur han jobbade, men fram-
för allt om den fantastiska karaktären
Lisbeth Salander. Jag tog en lunch med
Eva.

Eva och Stieg träffades i Umeå
1972. De fick 32 år tillsammans. Hösten
2004, innan någon av böckerna ens pub-
licerats, föll Stieg ihop på tidningen Ex-
pos redaktion i en hjärtattack och avled
några timmar senare. Han blev 50 år.

– Det var överjävligt, säger Eva om
tiden som följde. Ett tag trodde jag att
jag hade blivit galen. Jag förlorade för-
mågan att läsa och räk-
na. Det är något i krop-
pen som gör att dessa
funktioner stängs av
och något annat tar över. Jag behövde ju
inte dessa funktioner då.

Eva berättar att hon tack vare sin
syster skrev dagbok under tiden efter
Stiegs död.

– ”Gör du inte det kommer du inte
att minnas någonting” sa hon. Det hade
hon rätt i. Nu så här i ef-
terhand när jag läser mi-
na anteckningar inser
jag att jag inte hade bli-
vit galen.

Under 2008  kom-
mer Eva ut med boken
Året efter Stieg.

– Jag är nästan klar
med boken, det blir en
del tillbakablickar som
jag tycker säger något, en del roliga och
en del tragiska historier och så skriver
jag om vad som händer när man förlorar
en partner, hur fruktansvärt konstig man
blir. Sedan blir det så klart lite om tjafset
efteråt, hur det är att bli utraderad från
sitt eget liv.

Eftersom inte Eva och Stieg var gif-
ta ärvde inte Eva någonting efter Stieg.
Rättigheterna till böckerna och därmed
de enorma intäkterna som böckerna dra-
git in efter Stiegs död tillföll istället Sti-
egs bror och far. Eva fick inte en krona,
trots att de levt ihop i 32 år.

Kan du glädjas åt den otroliga
framgång som böckerna rönt?

– Jag gläds åt att människor har läst
dem och kanske börjar fundera själva
och vaknar till och skakas om. Jag hop-
pas böckerna har fått folk att inse att
världen inte är så enkel. Böckerna är ju
skrivna i ett raseri, som ett passionerat
debattinlägg. På det sättet kan jag gläd-

jas åt framgången,
resten är bara förfär-
ligt.
Du måste ju ständigt
påminnas om Stieg
då hans böcker är
överallt.
– Ja, jag minns första
gången jag såg den
första boken. Det var
sommaren 2005,

knappt ett år efter Stiegs död. Jag gick in
på Akademibokhandeln och när jag tit-
tade upp så möttes jag av en vägg med
den första Millenniumboken. Jag bara
backade ut. Jag hade ingen aning om att
den skulle komma ut då. Nu har jag lärt
mig färgerna på böckerna så jag ser dem
i ögonvrån när jag rör mig ute, men jag
tittar åt ett annat håll.

Hur hade Stieg tagit framgången
tror du?

– Jag tror att det var viktigt för Stieg
att bli uppskattad för det han gjorde på
riktigt. Hans journalistik och de stora ar-
betena om högerextremister, diskrimi-
nering och rasism. Det här andra var ju

bara en hobby, så jag tror att han hade
varit lite störd över att det var hobbyn
som slog. Det andra störningsmomentet
är att han hade blivit en offentlig person
på ett helt annat sätt, och han hatade sånt
där. Han tyckte att det var genuint kul att
stå på scen och föreläsa, eller att leda
diskussioner med politiker som inte
visste hur de skulle hantera Sverigede-
mokrater som kommit in i kommunfull-
mäktige. Men han tyckte att det var hor-
ribelt att stå på scen som privatperson.
En del kallade det för att han var blyg,
men det var han inte alls, han såg bara
ingen vettig mening med det.

Kan du bli frustrerad över att
han inte fick uppleva framgången?

– Ja. Det tycker jag är jättejobbigt.
Inte bara att han inte fick uppleva det,
utan mest att det var meningen att det
skulle bli något av det här också. Vi
skulle satsa fullt ut på något som var
mer meningsfullt. Böckerna skulle göra
att han kunde trappa ner och få ett lug-
nare liv, Stieg tjänade bara 18 000 i må-
naden på Expo.

Ni förstod att böckerna skulle bli
en succé?

– Ja, det gjorde vi. Men inte av de
här måtten. Det kunde väl ingen männi-
ska tro.

Eva och Stieg hade en plan för
böckerna. De hade kommit överens om
att pengarna från en bok skulle skänkas

till Expo. De skulle bygga en skrivarstu-
ga i Sandhamn i Stockholms skärgård
för intäkterna av bok två och starta ett
gemensamt bolag för annat skrivande.
Intäkterna från ytterligare en bok skulle
tillfalla kvinnojourer i landet.

Inget av det blir av nu.
– Det grämer mig

mest. Att succén inte
resulterar i något vik-
tigt och värdefullt.

Hur gick arbetet
med böckerna till,
var du delaktig?

– Ja, vi diskutera-
de ständigt. Innehåll
och upplägg. Jag tror
inte vi hade en tyst mi-
nut tillsammans Stieg och jag. Ibland ser
man par som tydligen har varit ihop rätt
länge och de sitter tysta och stirrar rakt
ut med varsin kaffekopp eller vinglas i
handen, eller som det är numera, med
varsin mobiltelefon i handen och jag
tänker ”Vad gör ni?”. Det har jag aldrig

varit med om med Stieg, om det inte var
så att vi hade varsin tidning eller bok
och sjönk in i. Men även då var det
”men har du sett det här?”. Vi diskute-
rade ständigt. Och det gällde även böck-
erna. Dessutom är miljöbeskrivningarna
i boken hämtade från mitt tjocka manus
från 2002 om stadsplaneraren Per Hall-
mans Stockholm som jag startade 1997.

Och var kom Fröken Salander
ifrån?

– Ja... Hon är en syntes av de män-
niskor vi kände. Och då säger jag män-
niskor. Män och kvinnor. Hon är ihopp-
lockad för att vara den hon är. Jag tycker
att hon är positivt excentrisk, en positiv
nörd helt enkelt, och det var såna vi ha-
de omkring oss, nördar.

Pratade ni mycket om henne?
– Ja, det var ju en helt jäkla

omöjlig människa. Rätt så ofta när jag
kom hem på eftermiddagen på helgerna
och Stieg hade suttit och skrivit så var
det första man hörde ”Hej, är du tillba-
ka? Vet du vad Lisbeth har hittat på..?”.
På fullt allvar. Hon är så stark så hon
gjorde egna grejer till slut, och det stäm-
de inte alltid med handlingen dittills,
men det gick inte att hejda. Hon var en
hemskt utmattande människa. Men hon
var högst reell i vårt liv. Ja, hon var så
rolig den där lilla Lisbeth.

Hur kom det sig att hon blev bi-
sexuell?

– Ja, du... (lång tystnad) Hon kan
inte gärna vara något annat. Nej, hon
kan inte vara nåt annat. Så är det bara.

Läste du böckerna medan Stieg
skrev?

– Ja. Saker skulle diskuteras under
gång, och precis som alla sträckläste jag
kontinuerligt, fast allt tjockare manus.
Jag minns att jag låg och läste pärmen.
Och pärmen var så tung så när jag som-
nade slog pärmen rakt ner i näsan på
mig. På samma ställe varje gång. Så höll

det på, med samtliga tre
böcker! Jag fick mär-
ken på näsan efter
böckerna (skrattar).

Diskuterade ni nå-
gon gång vem som
skulle spela Lisbeth
om böckerna skulle
bli film?
– Nja, vi försökte, men
hon var så undflyende.

Även det var besvärligt. Alla har sin
egen bild av henne. Kära nån, vem ska
man ta? Vi gick faktiskt igenom spektrat
av nordiska skådespelare, men hittade
ingen. Själv fick jag en brainwave för

P

Nyfiken på Lisbeth Salander

”Det som grämer
mig mest är att 

succén inte 
resulterar i 

något viktigt 
och värdefullt.”

”När jag kom 
hem kunde 

Stieg ropa på mig
och säga: ‘Vet 
du vad Lisbeth 
har hittat på?’”

Stieg Larssons livspartner

Eva Gabrielsson tog emot 

priset på Gaygalan 2008 för

Årets bok som gick till

”Luftslottet som sprängdes”.
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Josephine’s
fifteen
minutes
of fame
Hundratals anmälde sig
till Get your fifteen minutes
of fame. Till livecastingen
gick bara de bästa vidare.
En enda blev vår modell.
Nu har Josephines fifteen
minutes börjat. Om vi får
gissa kan de fortsätta
hur länge som helst!

GallerianAMf89_QX_245x360_orig.indd    1 08-03-26    15.21.39





månadens
mesta 
måsten

Ett schlagercitat
är väl det sista
man vill se innan

man somnar? Att det
är fjolligt rosa är ba-
ra en bonus. Nu vän-
tar vi på örngotten
med Håll om mig
och Det gör ont...

Säljs på
Lagerhaus

InTurn 3 (nätserie)
Vi fortsätter att tipsa om nätsända tv-serier med

gayinslag. I maj kollar vi på InTurn (en ordlek med intern,
praktikant) där ett gäng tjejer och killar tävlar om en roll
i gayvänliga såpan As the world turns. Givetvis får prak-
tikanterna öva på samkönade kärlekscener eftersom
två av seriens mest omtyckta karaktärer är gaykillarna
Luke & Noah.    http://www.cbs.com/originals/inturn3/

Andy Warhol (flipf-
lops)

Nu när våren är här känns det
soft att kasta strumporna och
bara glida ner i ett bar sköna

flipflopsandaler. Amerikanska
Royal Elastics har gjort som-

marens snyggaste sulvilare med
svartvita polaroider av pop-

konstmästaren Andy Warhol.
När nu n dollarn bara står i typ

sex kronor är detta ett prisvärt sätt
att bli snygg om fossningarna. 

Importera och imponera.
www.royalelastics.com

DIVA
(flattidning)
Schyssta brittiska flatmagasi-

net DIVA är fortsatt bra på att
snappa upp flatfavoriter. Nya num-
ret pryds av L-wordbruden Mia
Kirshner (Jenny) och innehåller
bland annat en öppen och bra inter-
vju med Cynthia Nixon, som är
högaktuell som Miranda i nya Sex
& The City-filmen. Nixon berättar
om hur hon kom ut som flata, hur
det är att uppfostra två barn och
hur hennes kärlek till flickvännen
Christine bara växer.
Finns på välsorterade Pressbyråer

Desperate Housewives
(dockor)
Skapa dina egna intriger på

Wisteria Lane med minifruar.
abctvstore.seenon.com

Körslaget (cd)

Vad som kunde ha blivit hur lö-

kigt som helst blev vårens tv-favo-

rit. Vissa låtar blir bitvis ruggigt bra

i amatörkörernas strupar. Lyssna

till Team Brolles Suspicious minds

och Team Lottas Let´s twist again.

Smack the Pony
(dvd) 
Sketchserien har ett

par år på nacken, men det
känns inte alls när den nu
kommer på svensk dvd.
De tre brittiska brudarna
med vågat vassa skämt är
fortfarande outstanding i
humorsammanhang. 349
spänn för tre säsonger!
www.cdon.se

2

4

3

5

6

7

7 saker vi älskar den här månaden

...och 1 vi dissar!

THE PRODUCERS-DET VÅRAS

FÖR HITLER. Premiär i höst,
men redan känns musikalen
som årets oskojiigaste upp-
sättning. Har en scenhän-
delse nånsin rollbesatts lika
väntat? Kolla på affischen:
Ola Forssmed poserar fjol-
ligt, Claes Månsson ser ut
som genomkorkad struts,
Kim Sulocki spelar ung och

naiv, och Claes Malmberg varggrinar i hatt. Oc h i mitten står
Christine Meltzer och ser ut som en bimbo. Å, vad vi längtar. Not.

Månadens Nej, tack!

1

SCANDINAVIAN LEATHER MEN
Medlemsklubb med dresscode

FREDAG 9 MAJ

STRICT RUBBER & LEATHER NIGHT

FREDAG 23 - LÖRDAG 24 MAJ

AKTUELL INFO PÅ: www.slmstockholm.se
Wollmar Yxkullsgatan  18   • T-Mariatorget

PUB ONSDAG 21 - 24 • CLUB FREDAG 22 - 02 • DISCO LÖRDAG 22 - 02 (ENTRÉ LÖRDAGAR EFTER 23) 

Yngre och 
fräschare utan 
kirurgi!
Restylane slätar snabbt och enkelt 
ut rynkor, djupa ärr, hudveck och 
lipodystrofier. Boka tid för en behandling 
nu så får du 10 % rabatt!

Vasa Läkarmottagning
Vasagatan 15-17, 111 20 Stockholm

www.karlssonuddare.se | Karlsson & Uddare Fredhäll - Rålambsvägen 54 - 112 56 - Stockholm

Vi gör det i hela stan!

Caroline Björling
Fastighetsmäklare
0707-987 990
caroline@karlssonuddare.se

Thomas Bergstedt
Fastighetsmäklare

0706-281 151
thomas@karlssonuddare.se

QX MAJ 2008 • 11



Utsatt för
hot och våld?

www.rfsl.se/brottsoffer
boj@rfsl.se

Ring oss

020-34 13 16
Både kvinnor och män kan få hjälp till en starkare hår-

växt. inX hårsalva är en ny produkt som förstärker hårets

kvalitet. Den innehåller endast naturliga ingredienser av

hög kvalitet helt utan konserveringsmedel, färg-

ämnen eller parfym. Läs mer på www.inx.nu.

Dålig 
hårkvalitet är
inte flintisar 

ensamma om

En underbar liten 
skapelse för alla som 
vill ha bättre hår!

Att bygga nya bostäder i Stockholms innerstad är unikt, att uppföra dem

vid Norra Bantorget blir historiskt. Med citys fullmatade nöjes- och 

shoppingutbud runt hörnet skapar vi Lilla Bantorget. Ett drömboende 

som blir lika funktionellt som spektakulärt.

Husen präglas av mötet mellan det moderna och den intilliggande 

sekelskiftesarkitekturen. Lägenheterna varvar genomtänkta rumssam-

band med noggrant utvalda material. En smakfull inredning som du själv

kan påverka utformningen av, om du bestämmer dig tidigt.

Hela kvarteret är samlat kring en rogivande innergård som ramas in

av stilrena balkonger.

Besök oss på Swedbanks kontor på Hamngatan så får du veta mer,

titta på planritningar och en modell över huset. Välkommen!

Visning på Swedbanks kontor, Hamngatan 31 
Torsdag 8/5 kl 11.00–18.00
Säljare Henrik Svantesson tel  08 -504 363 46 eller mail: henrik.svantesson@skanska.se.

Kundtjänst tel 020 - 310 310.

Ett drömboende
i hjärtat av city

www.skanska.se/lillabantorget



agnus Svensson har spelat
instrument ända sedan han
var liten. Vid 15 år ålder blev

han mer inriktad på piano och sedan
många år tillbaka arbetar han som kon-
sertpianist. Magnus är en upptagen man
och vi lyckas fånga honom precis innan
en jobbresa till London, och han kom-
mer knappt hinna hem från London för-
rän det bär av till Estland för andra jobb.
I sommar finns jobb inplanerade i USA.

Många spelar ju instrument när

de är i skolåldern men de flesta slutar
efter några år, hur kom det sig att du
inte slutade?

– Som varje ung man så ville jag ha
bekräftelse. Och genom mitt spelande
blev jag överöst med bekräftelse och då
fortsatte jag ju (skrattar). Jag tycker att
den klassiska musiken som jag spelar är
angelägen men att spela piano är inte
speciellt kul i sig. 

Oj, jag trodde att musiker kände
passion inför sina instrument?

– Jag kan känna passion för många
saker, men inte för att spela piano. Däre-
mot älskar jag musiken, och mycket av
den bästa musiken är skriven för piano.
Men för mig är pianot ett arbetsredskap
och ingenting annat. 

Hur mycket övar du?
– Det blir mycket, svårt att säga hur

mycket men jag är en sån person som
kissar på mig av nervositet om jag inte
är väl förberedd. När jag spelar på en
konsert måste jag känna mig trygg.
Kanske inte fullt så trygg att jag sitter

och blinkar till pojkarna på första raden
men näst intill (skrattar).

Magnus spelar mycket både i Sveri-
ge och utomlands och han berättar att
han kan ha upp till 40 arbetsgivare på ett
år. Ibland är det solokonserter och ib-
land ackompanjerar han andra. 

– Man måste vara flexibel och
mångsidig i det här yrket. Det är mycket
teamplay och väldigt oglamouröst. Och
med så många olika arbetsgivare som
jag har kan jag inte vänta mig att allt

skall kännas fullständigt
harmoniskt hela tiden. 

Magnus berättar även
att han har svårt för den högdragna
stämpel som klassisk musik har.

– Jag tycker att musiken är förban-
nat cool och jag har svårt för att det an-
ses som lite ”förmer” att uppskatta klas-
sisk musik. Många tycker att det är mos-
sigt och jag strävar efter att ”avmossifie-
ra”.

Uppskattar du annan musik än
klassisk?

– Absolut, jag tycker att genrer är
ointressanta egentligen. Jag gillar Joni
Mitchell och Dolly Parton mycket. Ett
av mina häftigaste konsertminnen är
KISS på Stockholm stadion. Inte bara
för att publiken bestod av flera tusen
mer eller mindre avklädda män i 25 till
30-årsåldern (skrattar) utan för att det
var så häftig stämning, och bra musiker
dessutom. 

Vad är det som gör just dig så
bra?

– Det finns många bra pianister och
det är svårt att svara på. Men jag bryr
mig om musiken, på allvar. Jag strävar
efter att göra mycket med små medel.
Man kan ju dunka på pianot och dra ner
byxorna som Robert Wells men det är
mer show och utanverk. Att få en publik
att lyssna på när man spelar något lång-
samt utan minsta åthävor är det som är
det verkligt häftiga. Jag är anti image
och pro innehåll oavsett genre!

Magnus har hittills släppt tre skivor

och under året kommer två till. 
Är du intresserad av att se och höra

Magnus live så finns möjligheten den 24
maj på Historiska muséet i Stockholm
där Magnus uppträder tillsammans med
hovsångerskan Ingrid Tobiasson. 

Det här numret av QX har singel-
tema, och vi vet att även du är singel
Magnus…

– Ja, det är svårt att vara Magnus,
ingen vill ha mig (skrattar). Jag har inte
speciellt höga krav, jag vill bara ha en
stabil karl som går runt och okynnes-
visslar.

Okynnesvisslar?
– Ja, det är nåt speciellt med viss-

lande män. Men det skall vara en stabil
karl. Mjuka handleder och visslande
tycker jag inte går ihop.

Peter Ludvigsson

MAGNUS SVENSSON
Ålder: 36
Yrke: Pianist
Bor: Kungsholmen, Stockholm
Civilstånd: Singel
Heter på qruiser: johoorå

”När jag spelar på en konsert
måste jag känna mig trygg.

Kanske inte fullt så trygg att jag
sitter och blinkar till pojkarna 

på första raden men näst intill”

M
”Den bästa musiken är skriven för piano”
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Upplandsgatan 17, Stockholm,

Storgatan 19, Strängnäs, www.tegnerlunden.se

Jeanette Karlsson
Tel 08-652 20 00

Tel 0152-602 80

Solberga Blommor
Trädgårdsbutiken med det stora 

Sörmlands mest 
välsorterade 
trädgårdsbutik

 Buskar & träd
 Rosor
 Klematis
 Perenner
Sommarblommor

 En fikus
Vattenväxter
& dammtillbehör
 Krukväxter
 Redskap
 Frö och lök

och mycket mer
Välkommen in...

Intill E20, avfart Biskopskvarn, 500 m, Strängnäs centrum

www.solbergablommor.se Öppet alla dagar
För tider se vår 

hemsida eller ring
0152-161 30

Sundbybergs Hemtjänst HB
Allt inom hemtjänst - erfarna undersköterskor / biträden

50 % skatterabatt

Jari Haapasaari
Tel : 08 - 502 190 18

Eva Linck
Tel : 08 - 428 603 04

Reg nr. 969729-4677 - Innehar F-skattsedel

Finns Hotel Pension
Østre Strandvej 63 · DK-9990 Skagen, Danmark

Huset med atmosfære, hyggelige værelser og spændende mad.

Tlf. (+45) 98 45 01 55

www.finnshotelpension.dk · info@finnshotelpension.dk

Etableret 1992

Book nu

for sommeren

- gem annoncen

Åben fra

april til

ultimo oktober
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ag är förkyld. Min husläkare
beordrar utegångsförbud. Jag
kollar på teve. Existens är ett ut-

märkt program som fördjupar sig så
att det faktiskt händer att man lär sig
något. Ikväll handlar det om hur det
är att vara muslim och homosexuell i
Sverige. Homosexualitet är en skam-
lig handling som det ska regna död
och förintelse över slår Koranen fast.
Att Bibeln varnar oss för att vi inte
ska ärva Guds rike är old news och
jag hade därför inga förhoppningar
om Koranen heller. Jag förväntade
mig inte direkt att det skulle regna
bröd och förnöjelse över bögar och
flator. 

Initialt får vi veta att många ho-
mosexuella muslimer har hört av sig
till programmet. De vill gärna berätta
hur det är att leva i Sverige, men de
är rädda. En lesbisk, ung tjej ställer
till sist i alla fall upp på ett samtal.
Men när de väl ska ses för intervjun
avböjer hon. Hennes släktingar har
hotat henne till livet. En ung kille
skriver till redaktionen att han inte
orkade smyga längre, och att han
därför kom ut inför sin familj. Då
blev tillvaron ännu djävligare. Han
får inte längre delta vid släktmidda-
gar och hans föräldrar säger att det
vore bättre om han var död. Vad me-
nar de? Att de önskar att han inte
fötts eller är det ett regelrätt
dödshot? Som utomstående går det
naturligtvis inte ens att föreställa sig
vare sig det ena eller det andra.

I Iran 2005 avrättades två unga
killar för att de druckit sprit och haft
sex med varandra. Samma år inter-
vjuade jag en ung iranska, som flytt
till Sverige efter det att hon straffats
med nittionio piskrapp för att hon
kysst sin tjej. Utlänningsnämnden vi-
sade på både inkompetens och inhu-
manitet genom att neka henne uppe-
hållstillstånd. När vi träffades höll
hon sig gömd och var stressad. Jag
hoppades att hon skulle få stanna. 

Lite blåögt tänkte jag att allt
kommer bli bra, bara hon får uppe-

hållstillstånd i trygga, fina Sverige.
Under programmets gång inser jag
att många homon flyr från ett helvete
till ett annat. 

En man är mycket modig och
vågar visa sitt ansikte. Han heter Ar-
deshir Bibakabadi och är ordföran-
de för Homan. En ideell organisation
som riktar sig till ”invandrare med
hbt-bakgrund, och som arbetar för en
ökad förståelse, inte minst för homo-
sexuella muslimer”. Han har tagit
emot dödshot i mobilen och fått hat-
mejl på qruiser. 

Efter programmet förklarar Ar-
deshir för mig att han inte har träffat
en enda muslim som helt igenom har
blivit accepterad av sin familj. 

Men reaktionerna efter program-
met har tack och lov varit positiva.

”Häromdagen, på spårvagnen,
började en kvinna att tala persiska
med mig. `Jag är stolt över att ha en
landsman som du`, sa hon”, berättar
han.

I slutet av Existens intervjuades
imamen Abd al Haqq. På väldigt
kort tid använde han ordet tolerans
väldigt många gånger. I nästa ande-
tag hänvisade han till Koranen där
det står att ”det är en avskyvärd
handling” och han tyckte inte att
”man ska leva ut sådant öppet”.

Jag tänker på alla unga flator och
bögar i Sverige med muslimsk bak-
grund. På alla dem som inte kan vara
öppna i sin familj därför att de riske-
rar att frysas ut eller i värsta fall få
ett dödshot riktat mot sig. 

RFSL:S Stig-Åke Petersson
målar en bild för mig där lesbiska
tvingas skolka för att kunna komma
till kuratorsmottagningen, eftersom
de inte tillåts gå ut när mörkret har
lagt sig.

Var hörs protesterna? Vem reser
krav på allas lika värde och rätt till
trygghet och frihet? Var finns solida-
riteten? Vad gör myndigheter och
skolan för dessa ungdomar? Finns
det politiker som alls bryr sig? Och
var är debatten?

Tystnaden skrämmer mig mer än
något annat.

Handlar tigandet om rädsla för
att framstå som islamofobisk eller
rent av rasistisk?

Min förkylning klingar av och
snart ska jag ta mig en öl på en ute-
servering i vårvärmen. Det är min
absolut självklara rättighet.

Jag värjer mig mot islamofobin-
oavsett om den visar sitt fula tryne
inom, eller utanför Sveriges gränser.
För mig är det ingen motsättning
mellan den åsikten och övertygelsen
om att unga muslimer, oavsett kön
och sexuell identitet, ska ha samma
rätt att leva öppet som vilken svenne
som helst.

Vad tycker du?

Ps Efter flera avslag fick den
unga iranska tjejen till sist 

uppehållstillstånd i Sverige D.s

J
”Lite blåögt tänkte jag att allt kommer bli bra”

”Han får inte längre
delta vid släkt-

middagar och hans
föräldrar säger att

det vore bättre 
om han var död”
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Mian Lodalen

något år sedan då filmbolaget ville träffa
mig för de hade tänkt sig att jag skulle
vara en slags konsult för filmen. Då kom
frågan upp om vem som skulle kunna
spela Lisbeth Salander. Och då tänkte
jag att det finns en person som hade kun-
nat göra det skitbra men som tyvärr är
för gammal - och det är Johnny Depp.
Och när jag hade sagt det så
insåg jag hur jävla rätt jag
hade. Det hade blivit jät-
tebra. Men då blev filmbola-
get hemskt upprörda för det
här var minsann ingen ho-
mofilm, och ”Hur skulle
man då göra med alla sex-
scener”. ”Men lyssna på vad jag säger”,
sa jag. ”Ni måste hitta karaktären. Vad ni
än gör så måste ni se till att killar prov-
spelar för rollen. Ni måste göra det an-
nars kommer ni att gå vilse”.

– Okej att det kanske ska vara en
kvinna som spelar Lisbeth, men jag tror
det är viktigt att killar får provspela för
rollen. Lisbeth är en unik karaktär.

Eva tar upp kameran. ”Jag vill visa
en sak”, säger hon. Så letar hon fram en
bild i digitalkameran och håller upp
displayen för mig. ”Han fick priset till
slut”.

På bilden ser jag ett inramat foto på

Stieg. Ramen står på ett bord, bredvid
den står boken Luftslottet som
sprängdes, blommorna och diplomet
från Gaygalan. Jag får en klump i halsen. 

Bor du kvar i er lägenhet?
– Ja, efter nästan tre år det blev änt-

ligen klart att jag får behålla vårt hem.
Jag slipper flytta. Men jag har levt i kar-
tonger, beredd att sälja för att lösa ut Sti-

egs släkt. Det har varit advoka-
ter involverade i arvstvisten
även för att släkten ägt halva
lägenheten. Så jag hade inflytt-
ningsfest i oktober 2007.

Till sist, jag har hört ryk-
tas om att Lisbeth är popu-
lär i Frankrike?

– Ja, verkligen. Alla tre böckerna
ligger på topp 10-listan i Frankrike. Lis-
beth är nationalhelgon där! De har star-
tat läsarklubbar för att fortsätta leva med
sin favorit... Jag ska åka ner och träffa
nån av dem i år, lite underground så där,
som Stieg hade gjort. Fransk media har
varit här och gjort reportage om henne.
Senast var det franska Elle. Jag visade
dem priset han fick på Gaygalan. Det är
faktiskt det enda priset jag sett. Men det
fick hederplats hemma för det är på rik-
tigt - det är ju ett läsarpris. 

Anders Öhrman

Lisbeth är
national-
helgon i

Frankrike!

Fortsättning från sid.8

Stieg Larsson
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tt par veckor innan Eu-

roPride, den 4 juli,

släpper Vin & Sprit Absolut

Colors, ett regnbågsskal

som passar till Absolut-flas-

kan. 90 000 skal kommer att

finnas till försäljning på

Systembolaget runt om i

Sverige. Skalet har tagits

fram för att fira 30 års jubi-

leet av Gilbert Bakers Regnbågsflagga.

E

Absolut 
släpper ett
regnbågsskal

es. Ännu en skön bög i Hollywood ger sig
till känna. Denna gång är det Luke Mac-
Farlane som spelar Scotty i tv-dramat

Brothers & Sisters som öppnar garderobsdörren.
MacFarlane spelar Kevin Walkers pojkvän i Kanal
5-serien och har nyligen dykt upp i serien igen ef-
ter att Kevin dejtat andra. Luke MacFarlane tog
bladet från munnen i den kanadensiska tidningen
Globe and Mail häromveckan:

– Jag vet inte vad som kommer att hända rent
professionellt och det är lite jobbigt. Men jag kan
inte bry mig om sånt eftersom det här är sanning-
en och jag måste vara öppen mot mig själv.

Luke MacFarlane ser Kevin och Scottys ut-
veckling av deras förhållande som en väldigt bra
grej för att ytterligare synliggöra homosexualitet i
USA. 

Nu bjuder det amerikanska folket in två stora
tv-seriekaraktärer i sina vardagsrum varje vecka
och det är av stor betydelse för fortsatt synliggö-
rande av homosexuella.

Huruvida Luke MacFarlane dejtar någon nu
vill han inte svara på men han har länge setts sida
vid sida med Prison Break-hunken Wentworth
Miller, som omgärdas av starka gayrykten. Så, är
det månne en fängelsegallerprydd garderobsdörr
som öppnas härnäst i Hollywood?

Hursomhelst är vi glada över att ytterligare
en framgångsrik bög i Hollywood vågar ta steget
ut. Det betyder väldigt mycket för väldigt många.

Y
Gay i TV,
gay i verkligheten



En oas 30 minuter från Kapstaden
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FINSMAKARENS TRÄDGÅRD  tel 08 646 03 91  

WWW.ZETAS.SE

Vi har Sveriges största sortiment trädgårdsväxter,

men även krukor och inredning med den udda

detaljen som förskönar din trädgård och balkong.

VÄLKOMMEN TILL OSS.

VI GER RÅD DU KAN LITA PÅ.

Se koppar brista
i våra

trädgårdskaféer

Måndag–Söndag 11–21
Smedjegatan 1

Sickla Köpkvarter
08-20 88 96 www.kolonigarden.se

Måndag–Söndag 11–21
Strandpromenaden 61

Saltsjö-Duvnäs
08-716 86 96 www.koloni.se



SOV BORTABRA UNDER EUROPRIDE. Även i år är Rica Hotels stolt hotellpartner och erbjuder finfina priser på paket med rum och biljett. Rica Talk Hotel är vårt 
nya snygga hotell i Älvsjö, sex minuter med pendeln från Södra station och några minuters promenad till Pride Park. Stora moderna rum med panoramafönster, 
sköna sängar och fräscht badrum med exklusiva ”Franka” hygienprodukter. Dygnet runt öppen reception, gym, bastu, bar och restaurang samt trådlöst bredband och 
en magnifik “God morgon” frukostbuffé ingår också i paketet. 

Boka på www.rica.se, ange rabattkod ”pridepak”. Läs mer om hotellet på www.rica.se/talk. 
Priserna gäller per rum och natt under perioden 28/7-4/8 2008, begränsat antal rum och kan inte kombineras med andra rabatter/erbjudanden.

GetLucky-paket 595:-
Dubbelrum till enkelrumspris, frukost och en dagsbiljett till Pride Park

AlreadyLucky-paket 695:-
Dubbelrum, frukost och två dagsbiljetter till Pride Park

HOTELLERBJUDANDE EUROPRIDE

MAPEI
BUNNY RABBIT

VAJA  TI INA ROSENBERG

FRIDA SELANDER    BRYT!
LAWEN MOHTADI STRULA MED SIRI

SISTERS UPPSALA   QUEERTANGO 

LISSI DANCEFLOOR DISASTER TRANSTEATER

REGNBÅGSMÄSSA VIDAL RUOSSO ODD FELLAS

KORTFILMSKAVALKAD   PAULINA DE LOS REYES

HIP HOP SOM FEMINISTISK STRATEGI

QUEERFILM   DJ PINKTROL    DJ IPEK  . . .

www.Uppsa laPr ide . se
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BROLLE ÄR KILLEN SOM upptäcktes
2002 när Popstarsbandet Excellence sat-
tes ihop. Han hoppade av tv-programmet
men fick skivkontrakt ändå och Playing
with fire blev en brottarhit. Efter två eng-
elskspråkiga plattor och en svensk Cor-
nelis-platta släppte han nyligen skivan
“Ett hjärta som glöder (som en gång
brann)”. Dessutom är han en av favoriter-
na i TV4:s Körslaget . Vi har börjat se
den heta norrlänningen med nya ögon. 

Nya skivan är helt på svenska och
det är den första plattan med egna lå-
tar som du gör på svenska. Är det
nyskrivna låtar eller sånt du haft lig-
gande?

– Några av låtarna har legat som
skisser eller idéer i ett par år. Jag har ju
alltid gjort det mesta på engelska och inte
förstått vad jag skulle göra med dom
svenska låtarna. Så jag skickade in 50-60
låtar till skivbolaget, varav ett fåtal var på
svenska. Och då hörde dom av sig och sa
att ”nu får du börja skriva mer på svens-
ka”. Först blev jag lite sur och tolkade det
som att dom engelska låtarna inte dög,

men sen utvecklade jag det svenska skri-
vandet och så blev det en hel platta. 

Kan det inte bli svårt att uttrycka
sig på svenska. Ja, att det kan bli lite
töntigt textmässigt?

– Ja, om du inte tror på vad du gör.
Texterna måste passa dig och ditt ut-
tryckssätt. Jag har spelat låtarna för fa-
miljen och tyckte att det var lite jobbigt.
Det var nästan som att läsa upp sin dag-
bok för dom. Men då har man ju gjort det
bra. 

Ångrat att du tog namnet Brolle
(uttalas som namnet Olle)?

– Nej, jag har egentligen aldrig haft
ett val, jag har alltid hetat Brolle för fa-
milj och vänner. Första året i skolan ville
dom kalla mig Kjell men jag lyssnade in-
te till det och lärarna ringde hem och
trodde jag hade koncentrationssvårighe-
ter. Junior som jag hade som tillägg förut,
och som i viss mån hänger kvar, heter jag
på riktigt. Kjell Junior Vallmark (Brolle
tar fram körkortet och visar). 

Du sökte ju till Popstars och kun-
de ha blivit en av medlemmarna i Ex-

cellence. Skulle du ha platsat i en pop-
grupp?

– Nej, jag hoppade ju av när vi skul-
le dansa i grupp. Mitt stora steg var att ta
mig dit och våga ställa mig inför juryn.
Jag hade inga popstjärnedrömmar egent-
ligen, och gick naturbruksgymnasiet i
Kalix då. Det var det bästa jag gjort, att
våga säga nej till att fortsätta.

Bor du kvar i Inbyn?
– Nej, jag flyttade till Stockholm när

jag var 18 och skaffade en sommarstuga i
Skellefteå. Sen flyttade jag till Skellefteå

för tre år sedan mer permanent och har
kvar Stockholmsboendet som sommar-
stuga. 

Vad gör man när man är ung i In-
byn?

– Vi var mycket ute i byarna och åkte
skoter. Vi hade fester i skoterstugorna där
vi eldade, drack pilsner och svamla. Vi
var inte mycket för att hänga på discona,
Boden ligger ju en och en halv mil ifrån
Inbyn.

Blir du trött på snacket om din fri-
syr?

– Jag undrar om det inte är nån
trygghet för folk att veta i vilket fack
dom ska stoppa mig. Jag har aldrig sett
det som något negativt, och det har aldrig
varit något genomtänkt att jag ska ha en
speciell frisyr. Det är ju bara hår. 

Varför sa du ja till Körslaget?
– Det lät som en kul grej att åka hem

till Boden och plocka fram bra sångare
och sångerskor i sin hemby. Och många
av låtarna jag skriver passar att sjunga i
kör. Det har varit väldigt roligt och vi re-
par väldigt mycket på sången så att den
verkligen sitter.

Känns det inte fjantigt att stå
framför kören och dansa?

– Nej, jag trodde det först. Det blir
bara en sjukt skön känsla. Du fångar bara

Ålder: 26

Bor: Skellefteå och Stockholm

Familj: Mamma, pappa, syster

Yrke: Artist

Aktuell med: Ny platta på svens-

ka och som körledare i TV4:s

Körslaget

KJELL “BROLLE” JUNIOR

WALLMARK

19 FRÅGOR TILL BROLLE

upp det du känner i låtarna och det blir en
väldigt stark upplevelse i samspel med
kören. Jag ryser hela tiden.

Har du någonsin ifrågasatt din
sexualitet?

– Nej, det har varit tjejer hela tiden.
Jag gick ju i en skola med hundra killar
och två tjejer och det enda man längtade
till var att skulle bli helg så man kunde gå
ut och rumla runt lite.

Fördomsfullt kan man ju anta att
det inte finns alltför många synliga
bögar i en liten by i Norrland och att
det lätt byggs fördomar...

– Jag har aldrig haft några som helst
fördomar i alla fall. Jag har haft vänner
som har homosexuella kompisar och ald-
rig någonsin reflekterat över att det skulle
vara konstigt. Vi hade en bög i grannbyn
som  var väldigt bra kompis med tjejerna
i trakten. Det var nog snarare det som jag
tyckte var lite jobbigt, att han kom tjejer-
na så nära när man själv inte gjorde det
(skrattar).

Har du några bögkompisar?
– Nej, ingen jag umgås med privat.

Jag har väldigt få kompisar, fem kompi-
sar som står mig väldigt nära. Jag har
svårt att ta in nya människor och är inte
riktigt i behov av det, jag är nöjd med
dom jag har. Jag har ganska höga krav på
dom jag har och jag vill att dom ska ställa
höga krav på mig. Sviker dom så försvin-
ner dom.

Du lär vara en jävel på biljard?
– Ja, jag kom tvåa och trea i SM när

jag var runt tonåring. Jag och min bästa
kompis pantade burkar och spelade bil-
jard för alla pengar vi fick ihop. Biljard-
kunskaperna sitter i och för två år sen var
jag med i Norrländska mästerskapen och
nådde ända fram till final.

Är du singel?
– Nej. Jag träffade en tjej för ett

halvår sen i Stockholm och nu är vi ihop.

Du har ju rätt mycket tatueringar,
är det svårt att sluta när man väl bör-
jat?

– Jag gillar ju tatueringar men jag
ska inte göra hela kroppen full även om
det har blivit ett par (Brolle visar tatuer-
ingar på bröstet, på magen och armar-
na). Nästa grej är att göra den här armen
med ett motiv från filmen Silver Fang.
Den handlar om ett gäng hundar som går
samman för att döda en björn som dödat
människor. Det är en stark film med bra
budskap och nu har jag bestämt mig för
att tatuera in de fem hundarna på armen.

Har du nån oanad talang?
– Jag har bra koll på djur, på hundar

framförallt. Jag gick ju viltvård och tu-
rism och hade MVG i hundkännedom.
Du ska kunna vad man använder rasen
till, hur hunden är och vad som är typiskt
för rasen. Jag gillar hundar och kommer
nog ha hund hela livet.

Vem är den mest kända personen i
din telefonbok?

– Det är nog Pontare. Han ringer ib-
land och kollar läget. Han frågar hur jag
mår och berättar lite om hur det är med
honom. Vi träffades under nån julgala
och började snacka lite. Han är skön.

När såg Brolle porrfilm senast?
– Jag ser ju aldrig porrfilm. Antagli-

gen när jag bodde ihop med en massa
grabbar i Kalix när jag var yngre.

Har du märkt att folk fått upp
ögonen för dig på ett annat sätt, att du
är ganska sexig?

– Haha. Ja, nåt har hänt. Jag tror folk
upplever mig som självsäker, lugn och
trygg och det kanske är dom egenskaper-
na som får mig att bli lite attraktiv. Utse-
endemässigt vet jag inte om jag är en sån
där drömkille. Jag är ju bara en vanlig
skön kille.

Ronny Larsson

”Vi hade en bög i
grannbyn som  var
väldigt bra kompis

med tjejerna 
i trakten”

”.”
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Heter på Qruiser: DykeKid
Ålder: 26 
Uppvuxen: Kungsängen
Yrke: Egen företagare
Har varit singel: I ungefär 1,5 år.
Det bästa med att vara singel:

Man kan flörta hur mycket man vill och
man behöver inte ta hänsyn till någon
annan. 

Det sämsta med att vara singel:
Man är alltid på egen hand, och jag strä-
var ju efter att hitta en trygghet tillsam-
mans med nån annan.  

Går oftast ut på: Clean Groups
fester, Club G eller Debaser.     

När jag är ledig gillar jag att: För
det mesta håller jag på med hästar och
hundar. Jag gillar musik också, jag går
på mycket live-spelningar.

Min bästa egenskap: Ärlig.
Min sämsta egenskap: Jag kan ha

lite för mycket attityd. 
Jag faller för: Humor och när det

uppstår passion!
Tre egenskaper en framtida part-

ner måste ha: Humor, ambitioner och
egna intressen. 

Om fem år: Så går jag förhopp-
ningsvis på Polishögskolan!

Malin
Heter på Qruiser: Unwritten
Ålder: 20 
Uppvuxen: Tyresö
Yrke: Trädgårdsmästare
Har varit singel: I ett år.
Det bästa med att vara singel: Att

man slipper ta ansvar för nån annan än
sig själv och att man kan göra vad man
vill.

Det sämsta med att vara singel:
Att vara ensam på bakisdagar när man
vill ha nån att kramas med.

Går oftast ut på: Klubb G.
När jag är ledig gillar jag att:

Umgås med vänner, gå promenader
med min hund och att bara vara.

Min bästa egenskap: Är att jag är
omtänksam.

Min sämsta egenskap: Jag har
kort stubin.

Jag faller för: Mörka ögon och när
en person vet vad den vill.

Tre egenskaper en framtida part-
ner måste ha: Målmedvetenhet. Vara
kärleksfull. Och trogen!

Om fem år: Har jag partner, bra
jobb, god ekonomi och förhoppningsvis
finns min hund Anton kvar vid min si-
da. 

Tina
Heter på Qruiser: rustic_tunes
Ålder: 28
Uppvuxen: Dalarna
Yrke: Polis
Har varit singel: I en odefinierbar

tid. Teoretiskt sett i nio månader. 
Det bästa med att vara singel:

Man får tid till att lära känna sig själv
bättre. 

Det sämsta med att vara singel:
Att man inte delar vardagen med någon. 

Går oftast ut på: Roxy eller Klubb
G.

När jag är ledig gillar jag att:
Njuta, träna, umgås och resa.

Min bästa egenskap: Jag är
framåt. 

Min sämsta egenskap: Envis.
Jag faller för: Feminina tjejer som

är kreativa och som har sunda värder-
ingar, och ett vackert inre i kombination
med ett fint yttre. 

Tre egenskaper en framtida part-
ner måste ha: Driv, omtänksamhet och
förmågan att kunna kommunicera. 

Om fem år: Har jag hela paketet.
Jag har fått tjänsten som förhandlare
och lever tillsammans med tjejen som
jag förhoppningsvis har barn med.

Nettan
Heter på Qruiser: Värsta grymma

tjejen
Ålder: 27 
Uppvuxen: Borås
Yrke: Dörrvakt
Har varit singel: Sen i december.
Det bästa med att vara singel: Är att

man kan göra vad man vill, när man vill... 
Det sämsta med att vara singel: Att

man inte har någon att dela livet med,
förutom vänner. Och att man inte har nå-
gon att skämma bort!

Går oftast ut på: Straighta ställen
som Lemon och Kellys. 

När jag är ledig gillar jag att: När
jag är ledig åker jag iväg, jag gillar att re-
sa! 

Min bästa egenskap: Jag ställer all-
tid upp. 

Min sämsta egenskap: Mor-
gontrött... haha.

Jag faller för: Charm och vackra de-
taljer. 

Tre egenskaper en framtida part-
ner måste ha: Ärlighet, uppriktighet och
trohet. 

Om fem år: Sitter jag och planerar
framtiden tillsammans med min blivande
fru.

Annelie
Heter på Qruiser: The Only
Ålder: 37
Uppvuxen: Sala
Yrke: Undersköterska
Har varit singel: Ungefär 6 mån.
Det bästa med att vara singel: Är att

man kan flörta tillbaks med alla tjejer som
flörtar med en på Qruiser.

Det sämsta med att vara singel: En-
samheten. Söndagskvällar är tyngst, då vill
man ha någon att ligga sked med i soffan. 

Går oftast ut på: Lino.     
När jag är ledig gillar jag att: Varva

ner med film, och jag har just insett att jag
borde träna mera. Har skaffat gymkort och
tycker det är skönt att promenera. 

Mina bästa egenskaper: Bra lyssnare
och en jävel på att kyssas. 

Mina sämsta egenskaper: Är en
slacker och blir lite lat emellanåt. 

Jag faller för: Vackra ögon med sug i
blicken och en skön avslappnad stil. Och
champagne och jordgubbar!

Tre egenskaper en framtida partner
måste ha: Vackra ögon, humor och lojali-
tet. 

Om fem år: Har jag flyttat från in-
nerstan ut till Alvik med flickvän och en
nyinköpt liten valp!

10 tjejer som v
Annika
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Linn
Heter på Qruiser: Peggan307
Ålder: 32 
Uppvuxen: Hudiksvall & Eskilstuna
Yrke: IT-konsult
Har varit singel: Alltför länge!
Det bästa med att vara singel: Man

blir mer flexibel i vardagen. 
De sämsta med att vara singel: Att in-

te ha någon att dela livets goda och mindre
goda stunder med. 

Går oftast ut på: I Stockholm har det
blivit Snaps, Patricia och Lino. Annars loka-
la puben hemma i Strängnäs. 

När jag är ledig gillar jag att: Umgås
med vänner, spela gitarr, gå ut på krogen,
idrotta, ta en skön promenad.. 

Min bästa egenskap: Jag ger alla männi-
skor en chans och dömer ingen på förhand. 

Min sämsta egenskap: Jag planerar för
mycket och blir frustrerad när det inte går
som jag vill. 

Jag faller för: En unik person som
fångar mig och gör mig nyfiken. 

Tre egenskaper en framtida partner
måste ha: Självständig, har barnasinnet
kvar och gillar att bli bortskämd. 

Om fem år: Har jag troligtvis hittat den
tjej som jag vill leva resten av mitt liv med.

vill gå på date
Karolin
Heter på Qruiser: tralllallla
Ålder: 29 
Uppvuxen: Utanför Västerås
Yrke: Byggnadsingenjör
Har varit singel: Väldigt länge.
Det bästa med att vara singel:

Man får bestämma väldigt mycket själv
och man har bara sig själv att tänka på.

Det sämsta med att vara singel:
Parmiddagar! Högtider är inte heller
någon höjdare. 

Går oftast ut på: Kak i Västerås,
men jag brukar gå ut i Stockholm ock-
så.     

När jag är ledig gillar jag att:
Spela golf, åka skidor, parta och reno-
vera hus. 

Min bästa egenskap: Jag är posi-
tiv.

Min sämsta egenskap: Kan vara
lite för optimistisk. 

Jag faller för: Kvinnlighet och
självsäkerhet. 

Tre egenskaper en framtida part-
ner måste ha: Vara social, omtänksam
och rolig!

Om fem år: Då är jag nog barnle-
dig, har en sambo och jag har fortsatt
att leva livet. 

Emma
Heter på Qruiser: Em83
Ålder: 24 
Uppvuxen: Södermalm
Yrke: Pluggar för att kunna söka till

Läkarlinjen.
Har varit singel: I nästan två måna-

der.
Det bästa med att vara singel: Är att

man kan koncentrera sig på sitt eget liv. 
Det sämsta med att vara singel: Är

att sakna närheten och någon som alltid
finns där. 

Går oftast ut på: Klubb G och Roxy. 
När jag är ledig gillar jag att:

Hänga med kompisar, gå promenader, äta
jättegod mat, dricka roliga saker, slappa,
kolla på film, hitta på kul grejer och att re-
sa. 

Min bästa egenskap: Jag är väldigt
mångsidig. 

Min sämsta egenskap: Perfektionist.  
Jag faller för: Vackra ögon och ut-

strålning. En person som är avslappnad
och har självdistans.

Tre egenskaper en framtida part-
ner måste ha: Smart, mycket humor och
minst ett intresse som jag delar. 

Om fem år: Går jag på Läkarlinjen
och är lycklig med min drömpartner.

Janerio
Heter på Qruiser: PaPi
Ålder: 26 
Uppvuxen: Danmark
Yrke: Jurist
Har varit singel: I sex månader.
Det bästa med att vara singel:

Man får leva livet som man vill utan att
ta hänsyn till andra. 

Det sämsta med att vara singel:
Ingenting.

Går oftast ut på: Berns, Klubb G
och Lino. 

När jag är ledig gillar jag att:
Träna, dansa och umgås med vänner. 

Min bästa egenskap: Jag är lojal.
Min sämsta egenskap: Jag är ty-

piskt dansk, alltså inte politiskt korrekt!
Jag faller för: En person som har

utstrålning, respekt för andra människor
och som är målmedveten. 

Tre egenskaper en framtida part-
ner måste ha: Snygg och smart och
kompletterar mig i allt - a perfect mat-
ch. 

Om fem år: Då har jag förhopp-
ningsvis barn och lever lycklig med min
partner i Afrika efter att ha jobbat en tid
i New York.

Linda
Heter på Qruiser: Elbi
Ålder: 26
Uppvuxen: Bålsta
Yrke: Frilansande sångerska och

säljare i klädbutik.
Har varit singel: Sen slutet av förra

året ungefär.
Det bästa med att vara singel: Man

har bara sig själv att tänka på.
Det sämsta med att vara singel: Att

man inte har någon att mysa med eller att
dela livet och vardagen med... 

Går oftast ut på: Gayställen, Kellys
eller på Söder i största allmänhet.

När jag är ledig gillar jag att: Är
för det mesta ute och sjunger/gigar. Gil-
lar att träffa vänner, kolla film, shoppa,
resa, fika, gå på bio…

Mina bästa egenskaper: Jag är
otroligt social, haha. Och ärlig och osjäl-
visk. 

Mina sämsta egenskaper: Har
fruktansvärt svårt för att bestämma mig. 

Jag faller för: Personlighet och hu-
mor.

Tre egenskaper en framtida part-
ner måste ha: Ärlighet, självdistans och
empati. 

Om fem år: Då har jag precis varit
runt och sett världen. Och jag har för-
hoppningsvis släppt min egen skiva...
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10 killar som v
Marcus
Ålder: 19
Uppvuxen: Malmö
Yrke: Receptionist på Strand Ho-

tell
Heter på Qruiser: Issu e
Om jag går ut hittar du mig på:

Lino, Torget och Victoria
Bästa egenskap: Snäll
Sämsta egenskap: Jag kan vara li-

te…analyserande
Så många av mina vänner är ho-

mo/straighta: 70/30
Senaste förhållandet: Evigt sing-

el…
Trivs du med att vara singel: Ja,

det känns rätt bra, men om rätt kille dy-
ker upp så...

Sämst med att vara bög i Stock-
holm: Mycket skitsnack känns det som.

Får jag ligga på första dejten:
Nej, ett par dejtar kan vi väl vänta. Vi
måste ju lära känna varandra.

Mitt första försök till kontakt
med dig är att skicka en kukbild på
Qruiser. Får jag svar?: Det kan du nog
få.

Vad gör vi på vår dejt: Vi fikar
nog. Ute, inte hemma hos mig.

Är det helt öppen: Ja, absolut.

Pål
Ålder: 39
Uppvuxen: Bergen, Norge
Yrke: Bartender
Heter på Qruiser: mozkito
Om jag går ut hittar du mig på:

Lino eller Sidetrack
Bästa egenskap: Bra på att vända

blad.
Sämsta egenskap: För känslig.
Skönt att vara singel: Klart man

längtar efter en partner, men jag passar
på att ha det superroligt i väntan på den
rätta…

Så många av mina vänner är ho-
mo/straighta: 50/50

Senaste förhållandet: Det tog slut
i februari i år.

Sämst med att vara bög i Stock-
holm: Att det är så litet, alla känner al-
la.

Får jag hångla på första dejten:
Ja

Får jag ligga på första dejten: Ja
Mitt första försök till kontakt

med dig är att skicka en kukbild på
Qruiser. Får jag svar?: Nej.

Hur får jag dig att falla för mig:
Bjud mig på middag på ett skönt och
bra italienskt ställe.

Johan
Namn: Johan
Ålder: 28
Uppvuxen: Västra Götaland
Yrke: Larmoperatör hos Polisen.
Heter på Qruiser: Force_majeure
Om jag går ut hittar du mig på:

Förhoppningsvis gåendes på trottoaren
och inte mitt i vägen

Bästa egenskap: Fotogenisk - ka-
meran lägger till 5kg på fotot och inte
tvärtom. 

Sämsta egenskap: Även solen har
sina mörka fläckar. Som tur är skyms de
för det mesta av strålande solsken.

Så många av mina vänner är ho-
mo/straighta: En, men en vacker dag
kommer han nog välja rätt sida.

Senaste förhållandet: Strax före
klimatfrågan och innan GI-metoden re-
volutionerade bantar-Sverige

Får jag ligga på första dejten:
Ja... jo.. visst, men lättare att dricka kaf-
fe sittandes.

Hur får jag dig att falla för mig:
Charm och karisma.

Vad gör vi på vår dejt: Vi tar en
skön fika nånstans

Anthony
Ålder: 26
Uppvuxen: I Blekinge, men bor sedan

länge i Stockholm
Yrke: Jobbar i klädesbutik
Heter på Qruiser: Royalty
Om jag går ut hittar du mig på: Oli-

ka, men senast var jag på Marie Laveau
och G

Bästa egenskap: Rolig och skön helt
enkelt.

Sämsta egenskap: Jag kan vara väl-
digt envis

Senaste förhållandet: Tog slut för ett
halvår sen...

Trivs du med att vara singel: Ja, det
är väl okej men man vill ju alltid träffa nån.

Svårt att hitta någon i Stockholm:
Ja, det tycker jag nog att det är. Man kom-
mer liksom inte så långt...

Får jag hångla på första dejten: Ja,
det är självklart, om vi båda vill.

Får jag ligga på första dejten: Nej,
det är upp till var och en men man kanske
inte ska hoppa i säng på en gång.

Hur får jag dig att falla för mig: Du
ska vara charmig och komma överens med
mina vänner. Det är väldigt viktigt att du
funkar med dom.

Vad gör vi på vår dejt: Bio, bowling
eller Laserdome, nåt kul där det händer sa-
ker.

Robert
Ålder: 25
Uppvuxen: Stockholm
Yrke: Pluggar grafisk formgivning

och ska plugga arkitektur till hösten.
Heter på Qruiser: robish
Om jag går ut hittar du mig på:

Happy Nation, ACE och Hoochi Koochi
Bästa egenskap: Jag tycker att jag är

kreativ.
Sämsta egenskap: Jättedålig på att

passa tider.
Så många av mina vänner är

homo/straighta: 25/75
Senaste förhållandet: Hmm... jag och

mitt ex är singlar, men vi faller in i varand-
ra hela tiden i all fall. Men vi är singlar.

Sämst med att vara bög i
Stockholm: Jag vill ha mer av allt, en an-
nan typ av kultur, inte bara gayprylen. Jag
gick på Lino nån gång i början när jag kom
ut, nu går jag på andra ställen. Folk brukar
fråga om jag är nyinflyttad eftersom jag
aldrig hänger på gayställen. Jag vill träffa
andra killar än desom hänger på Lino & G.

Får jag ligga på första dejten: Abso-
lut, om kemin stämmer.

Mitt första försök till kontakt är att
skicka en kukbild på Qruiser. Får jag
svar?: Nej, jag är ingen kukperson.
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vill gå på date
Tom
Ålder: 27
Uppvuxen: Belgien
Yrke: I kundtjänst på ett medicin-

tekniskt företag.
Heter på Qruiser: eoos
Om jag går ut hittar du mig på:

Lino eller Torget. Men jag saknar Pigal-
le...

Bästa egenskap: Bra lyssnare
Sämsta egenskap: Lite för blyg,

men jag har börjat tvinga mig att gå fram
till främmande människor och prata.

Så många av mina vänner är ho-
mo/straighta: 70/30

Senaste förhållandet: Jag dejtade
en kille i oktober, men
förhållande...nej...

Trivs du med att vara singel: Ja,
allt har sina fördelar. Jag mår bra som
singel, men skulle aldrig säga nej om jag
träffade rätt grabb.

Får jag ligga på första dejten: Nej,
vi kan väl vänta lite.

Jag är helt ointresserad av att trä-
na, vill du dejta mig i alla fall: Ja, det
finns andra egenskaper som attraherar
mig mer än att du sliter på gymmet dag-
ligen.

Mitt första försök till kontakt
med dig är att skicka en kukbild på
Qruiser, får jag svar?: Om du skriver
nåt också så svarar jag. Du har ju trots
allt gjort en ansträngning.

Federico
Ålder: 35
Uppvuxen: Madrid
Yrke: Kallskänka
Heter på Qruiser: ricote
Om jag går ut hittar du mig på:

Lino och Torget.
Bästa egenskap: Snäll
Sämsta egenskap: Åh, det får du

fråga någon annan om (skrattar)
Senaste förhållandet: Tre år sen.
Trivs du med att vara singel: Det

kan vara kul att vara på klubb på helger-
na och ragga men sen finns ju resten av
veckan då du är ensam.

Sämst med att vara bög i Stock-
holm: Folk dricker för mycket. Och
många är lite väl dryga.

Får jag ligga på första dejten: Ja,
om kemin finns.

Mitt första försök till kontakt med
dig är att skicka en kukbild på Qrui-
ser. Får jag svar: Jag tackar för bilderna
och hoppas att det finns något annat
bakom en snygg kuk.

Hur får jag dig att falla för mig:
Var en vanlig avslappnad kille som inte
bara bryr dig om dig själv.

Vad gör vi på vår dejt: Fika, behö-
ver absolut inte vara ett gayställe, eller ta
en promenad i Hagaparken.

Magnus
Ålder: 25
Uppvuxen: Olofström, Blekinge.
Yrke: Civilekonom och marknadsana-

lytiker
Heter på qruiser: splendid
Om jag går ut hittar du mig på: Har

övervägande heterovänner så det har alltid
blivit deras ställen. Men sedan i höstas bor
jag i Stockholm och då har det blivit mer
gay och mer Lino.

Bästa egenskap: Ärlig och omtänksam
Sämsta egenskap: Envis & långsint.
Senaste förhållandet: Egentligen för

två år sen, annars sprack en kort grej i hös-
tas

Trivs du med att vara singel: Jag
känner mig inte halv i alla fall.

Sämst med att vara bög i
Stockholm: Jag-är-bög-och-hänger-bara-
med-bögar-attityd. Jag är främst Magnus
och har andra kompisar också.

Får jag ligga på första dejten: Ja, om
det stämmer.

Hur får jag dig att falla för mig: Ge-
nom att vara dig själv.

Får jag ha kvar min Qruisersida om
vi blir ett par: Ja, såklart.

Vad gör vi på vår dejt: Bakar eller
åker på tunnelbaneutflykt. Nåt som man in-
te gör varje dag som att fika.

Jonas
Ålder: 23
Uppvuxen: Västkusten
Yrke: Försäljare, driver eget företag
Heter på Qruiser: I_am_harkrank
Om jag går ut hittar du mig på:

Olika, men Lejonbaren är en favorit
Bästa egenskap: Humor
Sämsta egenskap: Kan vara lite ego
Så många av mina vänner är ho-

mo/straighta: 30/70
Senaste förhållandet: Tog slut förra

sommaren
Trivs du med att vara singel: Ja, det

ger mig frihet.
Sämst med att vara bög i Stock-

holm: Att alla känner alla och att det är
allmänt litet

Får jag ligga på första dejten: Ja,
om kemin stämmer.

Mitt första försök till kontakt med
dig är att skicka en kukbild på Qruiser.
Får jag svar: Om du skriver nåt charmigt
också

Hur får jag dig att falla för mig: Få
mig att skratta

Vad gör vi på vår dejt: Bjud hem
mig på middag till dig

Det sexigaste en kille kan ha på sig:
Uniform

Anders
Ålder: 21
Uppvuxen: Mariefred
Yrke: Driftstekniker, utbildad sjöman
Heter på Qruiser: Afil
Om jag går ut hittar du mig på:

Slick eller Tech Noir
Bästa egenskap: Lugn.
Sämsta egenskap: Lite väl impulsiv.

Och pratar lite för mycket, om fel saker i
sömnen…

Senaste förhållandet: Har bara haft
ett långt och det tog slut för länge sen. An-
nars har det varit mer flytande korta.

Sämst med att vara bög i
Stockholm: Det är lite väl enkelspårigt
klubbmässigt, och jag skulle gärna se lite
mer variation musikmässigt.

Får jag ligga på första dejten: Ja.
Jag ogillar regler. Gör vad som känns bra
för stunden och strunta i larviga dej-
tingregler.

Hur får jag dig på fall: Känn inte att
du måste hålla dig inom en massa ramar
för hur du förväntas vara. Var dig själv och
ta initiativ.

Vad gör vi om vi ska dejta: Barhäng-
er på ett mysigt ställe

Jag skickar en kukbild till dig för
att få kontakt, öppnar det nån dörr:
Nej, jag svarar inte på sånt.
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Av Ronny Larsson
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1. Island. Euroband This is my life
ESC har aldrig upplevt en skönare eurodiscoexplosion än
när Euroband drar igång sin dansgolvsrökare. Vid
micken står snygga blondinen Regina och bögen
Fridrik och dom sjunger om att upptäcka sin egen

makt att förändra sitt eget liv. Sååå lätt att dra paralel-
ler till hur det är att inse att man är homosexuell och va-

ra stolt över det. Ett framtida gayanthem!
2. Ukraina. Ani Lorak Shady Lady
2006 års turkhit Superstar har legat med Lena Anhem och nio måna-

der senare föddes den här stompiga ukrainska babyn. När Ani Lorak kryd-
dar sitt nummer med lättklädda space-hunkar och en sjuhelvetes pipa så har
hon en gjuten plats på bögtoppen.

3. Malta. Morena Vodka
Kom igen. Snygga hunkdansare, en extremt homofriendly sångerska

och en låt som är ett aerobicspass vid namn Vodka. It doesnt get more bög-
vänligt än det här.

4. Slovenien Rebeka Dremelj Vrag naj vzame
Sloveniens svar på Jessica Andersson bjuppar på en latinodoftan-

de popkaramell med skönt dansbeat. Slovenien misslyckas aldrig,
och med en låt som lyder ”Åt helvete med det” så kan dom inte
misslyckas i år heller.

5.Andorra. Gisela Casanova
Om ni saknat schlager i ESC så tar Gisela igen det

och mer därtill. Casanova är en löjligt trallvänlig dis-
coschlager med rötter i G:sons musikaliska trädgård.
Visst, kompet är billigare än ett paket jäst men vad
gör det när allt bara är sååå ljuvligt…enkelt.

BÄST: 
Island. Den här dansdängan sammanfattar allt

jag tycker är bra med nittiotalets bästa musikgenre.
Euroband paketerar sin hit i ett fint europaket med
snören flätade av E-type och Gina G.

SÄMST: 
England. Okej, kitchig flygvärdinnepop funkade inte

förra året. Jamen, då är ju en Sydney Youngblood-kopia en
bra häst att satsa på. Britterna är lika tydliga som all-
tid med att dom inte vill vinna.

SÅ GÅR DET:
1. Schweiz
2. Irland
3. Serbien
4. Sverige
5. Rumänien

1. Serbien
Nationen Serbien har bara tävlat en gång tidigare - och

vann! Det är historiskt. Skrämmande nog kan hemmapubli-
ken jubla iland en seger till, för varför ändra ett vinnande
koncept? Det är mästerligt vacker, melankolisk, balkanmu-

sik. Se upp!
2. Irland

En hårig mupp med näbb som vinner Eurovision blir väl sista
spiken i kistan för Eurovisioncynikerna. Men melodin är skrämmande cat-

chy, idén rolig och så här låter ju tyvärr hitmusik i Europa. Synd bara
att ingen hör vad han sjunger, för det är kul.

3. Ryssland
Flickfavoriten Dima kom 3:a 2006 och är nu tillbaka för att

vinna. Med Timbaland som producent har ryssarna slarvat
ihop en besvikelse till popballad. Men ändå stor vinstvarning,

trots ett engelskt uttal som får The Nicole att framstå som
Stephen Fry.

4. Schweiz
Det borde vara skottpengar på kompositören som stulit

melodin, men om vi blundar för det så är ”Ero Stupendo”
en galet bra poplåt för 2008. Killen är snygg, kan sjunga

och kan vinna. Schweiz absolut bästa bidrag sen Jane
Bogaert för 8 år sen.

5. Ukraina
Modern snygg schlagerpop, som kan floppa som
Kate Ryan gjorde 2006, men borde höra hemma
i Topp 5. Videon är grym, men liveframträdan-
det är idioti med monstermasker, pyroteknik och
hoppig kamera. Med bättre regi kan det gå hela
vägen. Hejja!

BÄST: 
Kroatien. I ett musikaliskt eländigt år värmer

Kroatien mitt hjärta bäst med en modern Ben Adam.

SÄMST:
Estland. Manschauvinistisk sörja med dagismelodi

och talanglösa tuttfior i kören. Oursäktligt!

SÅ GÅR DET:
1. Serbien
2. Sverige

3. Ryssland
4. Irland

5. Schweiz

1. Irland
Irelande Douze
Points Dustin

The Turkey
En liten del av Eu-

rovisiontävlingens själ
kommer förmodligen att dö då Irlands
sångare börjar sjunga gömd under ett
skynke med armen uppkörd i röven på en
muppdocka som ser ut som en gam. För-
skräckligt. Och därför givetvis en super-
farlig segerkandidat.

2. Belgien
Ishtar O Julissi
Belgarna tar faktiskt tävlingen seriöst.

De VILL vinna. Tyvärr så verkar de efter
Urban Trads andraplats 2003 tro att låtar
på låtsasspråk är det enda sätt det kan ske
på… Så i år blir det därför Tyroler-ompa
ompa på påhittat barnspråk. Ganska gul-
ligt. Men galet fånigt.

3. Estland
Kreisiraadio Leto svet
Det här är ganska kul - i exakt 18 se-

kunder. Sen kommer den första, svettiga
falsksjungande farbrorn av tre inhoppan-
des i en färgglad kostym och börjar sjunga
nonsens på ryska, finska, tyska (med me-
ra) medan halvnakna brudar visar skyltar
på lökar. Ridå.

4. Spanien
Rodolfo Chikilicuatre Baila el Chi-

ki-chiki
Spanjorerna har valt sin låt via

MySpace och sina dansare via YouTube.
Vinnaren blev en komiker vars Kurt Ols-
son-figur och reggaetonlåt promotades

hårt i ett TV-program. Små-
skoj, inte helt oävet och med ro-
liga danssteg. Fast också våldsamt
tjatigt.

5. Lettland
Pirates of the Sea Wolves of the Sea
Några svenskar tog sitt ratade Melo-

difestivalbidrag till Lettland och inbillade
stackarna att en Hits for Kidz-låt upphot-
tad med pirattema (hett sommaren 2003)
skulle vara helrätt i år. Aldrig har frasen
”men kunde Lordi vara monster så…”
känts tröttare.

BÄST: 
Frankrike. Sébastien Telliers Divi-

ne är i mina öron tävlingens enda rik-
tigt bra låt och superhit. Förmodli-
gen helt chanslös, tyvärr.

SÄMST: 
Litauen.  Det finns dåligt.

Så finns det dåligt. Och så finns
det Litauen. Ohotat sist, sämst
och mest hemsk.

SÅ GÅR DET:
1. Serbien
2. Ukraina
3. Irland
4. Sverige
5. Ryssland

1. Portugal 
Powerballad levereras av en superkvinna flankerad

av tre typecastade flator. Här finns något för alla
smaker att vila ögonen på. Låten är kraftfull och

vacker och nu är det väl ändå läge för att Portugal ska
få en lite mer framträdande placering än vanligt.

2. Norge 
Brittaklubben får en ny favvo. Norska Maria har både rösten, kroppen och låten.

Extra plus för hånglet med den mörka skönheten.
3. Slovenien

Flatgodis. Bra discopop med läckra Rebeka Dermelj. Hon har inte bara sängkammar-
blick utan även en strategisk tatuering i värsta Bound-klass.

4. Makedonien 
Flata i vardande levererar en poplåt som är sådär. Men hon ger mersmak.

5.Albanien
Liten söt brud omgiven av ett hav med kvinnor. Låten är vacker och handlar troligen om kär-

lek. Bra balkanballad med stor känsla.

BÄST:
Schweiz. Det kan inte vara så att det är bara vi som saknar Italien. Det här är en superlåt på ita-
lienska som bara växer, växer och växer – Eros Ramazzotti beware!

SÄMST: 
Estland. Oh my God! Det borde finnas någon lägstanivå för deltagande. Tre fula feta

gubbar och tre brudar som rymt från Friskis & Svettis. Ingen kan vare sig sjunga eller
dansa. Susanne Lanefeldt – kom tillbaka!

SÅ GÅR DET:
1. Schweiz

2. Irland
3. Frankrike
4. Ryssland
5. Sverige

Skämtar de, eller?

Charlotte Perrellis fem största hot!

CHARLOTTES KONKURRENTER I BELGRAD

Fem bidrag som är gaygodis

Här är flatfavoriterna

Edward

Ulrika & Erika
Ken

Ronny

Island Serbien

Irland

Portugal
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Välkommen till gay-PARSHIP Sverige

Gay-PARSHIP finns i stora delar av Europa och har mångårig erfarenhet av att sammanföra seriösa sin-

glar för långvariga relationer. Du möter inte den traditionella datingsitens urval av bilder utan istället 

kommer vårt psykometriska personlighetstest visa vem som passar just dig allra bäst.

Gay-PARSHIP.se hjälper dig att hitta en partner som älskar dig för den du är. Just nu får du ett gratis 

Premiummedlemskap.

Vetenskaplig Matchmaking
se

Hitta den som passar dig bäst
girls.PARSHIP.se

Vi är officiell sponsor av Gay Games i Köln 2010.

gay-Parship finns i flera europeiska länder: Storbritannien, Tyskland, Belgien, Holland, 
Frankrike, Italien, Österrike, Schweiz och Spanien.

gay-PARSHIP Sverige har kontor på Vasagatan 11 i Stockholm.
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RE-TROUVÉ

Spanskfödda Patricia Urquiola
har inspirerats av 50-talets järnmöbler
när hon designade stolen för företaget
Emu. Stolen RE - TROUVÉ är tillverkad
i metall med hjälp av superavancerad
teknik. 

GRID

Vasen Grid är designad av stjärns-
kottet Jamie Hayon för Gaia & Gino,
den drog till sig uppmärksamhet mycket
uppmärksamhet i Paul Smiths butik i
Milano. Genom nätet sticker du in
blommans stjälk, nätet fungerar som en
oasis och skulptur när vasen är tom.  

MARCEL WANDERS

Textila golvplattor i storlek 50x50
cm som du kan lägga som du vill och
skapa ditt eget mönster och personliga
matta. Plattorna finns i en mängd olika
färger designade av Marcel Wanders
för Colorline i Holland. 

edan i januari börjar jag ladda
för årets inspirationsresa som
går till Salone internazionale

del mobile, den internationella möbel-
mässan i Milano. Tusentals besökare,
journalister och affärsmän slåss om bil-
jetter och hotell. Inspiration och massor
av nya intryck, den goda maten och
blommande magnolior är några av de
saker jag ser framemot i Milano. Strax
innan resan kollar jag väderleken två
gånger om dagen med hopp om att mö-
ta en tidig vår i Italien. För att överleva
fem dagar på möbelmässan och
showrooms inne i staden, krävs god fy-
sik och några par riktigt bra skor. 

Möbelmässan i Milano får Stock-
holmsmässan i Älvsjö att framstå som
ett förråd. Att plöja igenom de 2450 (!)
montrarna skulle antagligen ta ett par
veckor så det gäller att veta vad man
vill se. 

På årets möbelmässa hämtas
många av formerna ur historien, det
känns klassiskt och välskräddat, ” Rent
av mänskligt användbara möbler, inte

bara showpieces” som min kollega Ka-
rolina uttryckte sig.

Fåtöljer och soffor stora som hus
har vackra detaljer som passpoaler,
sömmar, klädda knappar och knäppa
broderier.

Färgskalan är homogen och
sparsmakad från mörkbrunt till beige
med inslag av accenter i blå färgskala,

mättade ”smutsiga” färger istället för
färgglatt. 

En klar materialtrend till hösten är
brunt skinn, linne och en liten skvätt
sammet där de mörka träslagen börjar
få konkurrens av ljus furu.

De stora möbelföretagen har också
övergått till matta ytor istället för den
kalla minimalistiska och blanka ytan.

I möbelbranschen talas det allt of-
tare om ”storytelling”, en produkts
historia som gör den mer intressant. Till
exempel uppkomst, inspiration och pro-
duktionsvillkor. Miljövänlig design var
temat för Milanomässans småprodu-
center. Svenska Wis design hade till ex-
empel tillverkat en Josef Frank-inspire-
rad byrå och återanvänt gamla lådor
med en stomme av masonit.

– Byrån symboliserar en persons
minnen med de olika lådorna, berättar
Anna på Wis design som tillverkat mö-
beln Decade.

De har kombinerat gamla lådor
och tillverkat en ny stomme med lådor
från 40 till 80-tal. ”När man ser byrån,
är det som att se sin barndom, var det
någon sa”.

Efter mässan kastar jag mig in på
hotellet för en snabbdusch. Byter om
kastar mig sedan ut i staden. Fötterna
värker. Ska på middag, men först väntar
besök i åtta olika showrooms. Blir kvar.
Äter snittar. Middagen får vänta. 

kollonvasen från Svenskt tenn
är sedan många år en stor favo-
rit som man aldrig tröttnar på.

Vacker året om och perfekt när det van-
kas förkultivering för balkonglådor och
trädgårdsland.

örsta gången jag såg

den var på Habitat i

Bangkok. Det var den snyg-

gaste tvätt- och tid-

ningskorg jag sett på myck-

et länge. Tillverkad av

skinn med diskret magnet-

lås som döljer innehållet.

Den kommer att säljas på

R.o.o.m i Stockholm som

har ensamrätt på Habitats

sortiment i Skandinavien.

HUS, HEM & HOMO

SNYGGT. KUL. OCH GÄSP.

SOMETHING
TO DIE FOR...

PERS BÄSTA

n av mina absoluta favoriter på möbelmässan i Stock-

holm var klädknopparna från David design formgiven

av Matti Klenell. Svärmen av knoppar blir effektfullt, lek-

fullt och funktionellt, passar till både hall och sovrum.  

n tillbakalutad klassiker och ny-
het är stolen A3, vitmålad med
rostfritt stativ. En avslappnad

syster till den legendariska ”funkissto-
len” A2, från Grythyttan stålmöbler.

n nyhet på årets mö-
belmässa i Stockholm var
Djungelbordet som Ero Ko-

visto formgett för Offect. Flygfoton
och gröna nyanser av bladverk inspire-
rade honom till bordet när han googla-
de på regnskog. Fem spinkiga ben gör
det möjligt för bordskivorna att över-
lappa varandra. 

rött på plast och pappmuggar i det
gröna när det vankas picknick?
Vill man så går det. Damma av din

kandelaber och finaste porslin, ett extra
kilo eller två i väskan ger bara extra mo-
tion och dessutom värnar du på/om mil-
jön. 

”De mörka 
träslagen börjar 
få konkurrens 
av ljus furu”

DET LILLA EXTRAR

F

E
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MED PER WENNBERG
FRÅN SKÖNA HEM

”Storytelling” och miljövänligt 
på möbelmässan i Milano

TRE MILANOMINNEN

Decade från svenska Wis design



NK GLAS PORSLIN & KÖK

NK STOCKHOLM. MÅNDAG –FREDAG 10.00 –19.00 (NEDRE PLANET 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.

Essence servisglas. Vitvin 2-pack 259:–, 

rödvin 2-pack 279:–, champagne 2-pack 

259:–, design Alfredo Häberli Iittala.

KONSTEN ATT DUKA PÅ JAPANSKA.
I Japan vet man att mindre betyder mer, även när man dukar. Tomma ytor 
och mellanrum är lika viktiga som porslinet, glasen och dekorationerna. Allt du 
behöver finns på NK Glas, Porslin & Kök, för att inte tala om allt du inte behöver.

Skulptur 25450:–, 

Royal Copenhagen. 

Salladsbestick 329:–, timer 

329:–, Normann Copenhagen.



Renault Mégane Coupé Cabriolet, från 1 999kr* per månad 

eller från ca 203 600kr. Nu har just du chansen att bli ägare 

till en läcker cabriolet och en skön coupé – i en och sam-

ma bil till ett mycket bra pris. På 22 sekunder förvandlas din 

läckra coupé, med det stora transparenta, värmereflekterande

taket, till en äkta rivieraglidare för fyra livsnjutare.

Bränsleförbrukning blandad körning 7,0 (1,6 16V MAN) - 8,4 (2,0 16V AUT) l/100km. Koldioxidutsläpp CO2 

166-201 g/km (värden med bensin). Miljöklass 2005. Bilen på bilden är extrautrustad. Månadskostnaden

baseras på finansiering via Renault Finance. *Kampanjränta månad 1-24, 2,80%, eff ränta 2,84%. Därefter 

ordinarie ränta månad 25-72, 7,20% eff ränta 7,44%, 35% kontant, 72 mån avtalstid. Räntan är rörlig och 

kopplad till STIBOR 90 dagar. Lokala avvikelser kan förekomma. Detta erbjudande gäller t o m 30/6-2008 

och kan inte kombineras med andra erbjundanden.

Testad version: 
Renault Mégane 
CC 1.6 Sport/Dynamique

www.renault.se

UNNA DIG TVÅ BILAR I ÅR
RENAULT MÉGANE COUPÉ CABRIOLET
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MOTOR

begynnelsen var cabrioleterna de
enklaste av bilmodeller. Den som
hade råd köpte hellre en exklusivare

modell utrustad med tak som skydd mot
vädrets makter. 

Nu har pendeln svängt och istället
betalar rekordmånga kunder extra för en
dragigare, tyngre och trängre version av
sin favoritbil. Under 2000 talet har för-
säljningen av cabrioleter tredubblats i
Sverige och den som haft chans att själv
testa att färdas en ljummen sommarnatt
med stjärnorna som tak, förstår varför. 

Gaypubliken har kanske ännu lätta-
re att ta till sig cabben än medelsvens-
son. Vi har färre barnvagnar som mås-
te med på resan, vi är inte
rädda för att sticka ut och
ser också bilen som en
estrad och inte bara som
ett transportmedel. Här är
sommarens hetaste bilar
att synas i:

Audi A3 Cabriolet är
ny för året. Trots kompakta
yttermått har den enligt de
första provkörningsrapporter-
na riktigt hyfsat med plats för två passa-
gerare i baksätet. Suffletten är i tyg och
manövreras elektriskt. En rad motoral-
ternativ finns att välja mellan från snåla
dieselmotorn på 1,9 liter och 105 hk
(drar bara 5,1 l/100 km) till 200 häst-
krafter starka 2,0 TFSI som accelererar
från 0 - 100 km i timmen på strax över
sju sekunder. Pris från 264 000 kr. 

A3:s tuffaste konkurrent är också
ny för året - BMW 1-serie i cabrioletut-
förande. BMW är sina gener trogna och
även lilla 1-serien är bakhjulsdriven. En
uppbyggnad som medger bättre känsla i
styrningen men tyvärr också bidrar till
att göra BMW:n trängre i baksätet. Bil-

ligast är BMW 118i Cabriolet med fyr-
cylindrig bensinmotor på hk för 274 500
kr. Dyrast i serien är 135i Cab med rak
sexcylindrig motor på hk för 408 000 kr. 

Den som söker efter billigare åkdon
bör titta närmare på förra årets storsälja-
re, plåtcabrioleten Peugeot 207 CC.
Peggan kostar bara från 178 900 och det

elektriskt manövrerade plåttaket gör att
bilen fungerar nästan lika bra på vintern
som på sommaren. Till nackdelarna hör
att baksätet är extremt trångt och att ta-
ket tar en stor andel av bagageutrymmet
i anspråk när det är nedfällt. Chassiet är
mer inriktat på komfort än sport och den
sladdriga växellådan förtar tyvärr en del
av körglädjen men 207 CC ger väldigt
mycket frisk luft för pengarna!  

Min personliga favoritcabriolet är
utan tvekan Mazda MX-5, kallad ”Mia-
ta” i folkmun. Trång, spartansk, tvåsit-
sig och bakhjulsdriven erbjuder den mi-
nimalt med användbarhet men oceaner
av körglädje. Är man det minsta bi-

lintresserad är Miatan en upplevelse
man inte får missa. MX-5 finns

med 1,8 liters motor på 126 hk
från 214 700 kr men blir för-

stås ännu roligare med två-
liters motor på 160 hk från
236 700 kr. 
Betydligt mer får man räk-
na med att slanta upp för

att kunna komma över vå-
rens vackraste nyhet, cabriolet-

versionen av Alfa Romeos extremt ex-
klusiva sportbil Alfa Romeo 8C. Under
den formsköna motorhuven vilar en
V8:a från Ferrari på 4,7 liter och 450 hk.
Alfa Romeo tänker bara bygga 500 ex-
emplar av 8C Spider. Bilen lär snabbt bli
slutsåld trots att priset beräknas hamna
nära 200 000 Euro.

u är det inte längre
några problem för

båtfolket att hålla sin
Chablis sval under seglat-
sen. Waeco MF-6W är en
vinkyl som går att drivar
på 12 Volt likström, likväl
som 220 Volt växelström.
Vinkylen rymmer upp till
sex helflaskor och kostar
2 095 kr. 

BILA TILL BERLIN

SVALT VIN
OMBORD

”Gaypubliken har
kanske ännu lättare
att ta till sig cabben
än medelsvensson”

I

N

ommarens häftigaste
MC-flator kör dirttrack-
inspirerade HD XL

1200N Nightster. Som alla Har-
ley Davidson är Nightster en tung
cykel som väger drygt 250 kg.
Sadelhöjden är däremot välgö-
rande låg, 676 mm. Priset är högt,
124 900 kr men HD brukar hålla
gott andrahandsvärde. Det där
med passagerare kan man dock
glömma. Bönpall ingår inte i
konceptet.

BRUDFÅNGAR-
BÅGE

S

Himlen är nära

erlin är fortfarande väldigt prisvärt. Bra hotellrum
finns från 500 kr per natt och att äta ute är billigt.
Prova till exempel en femrätters middag på lyxho-

tellet Concords restaurang ”Le Faubourg” för 45 Euro per
person inklusive vinpaket! Adressen är Augsburger Strasse
41. Att ha med bilen med dess lastutrymme är praktiskt då
Berlin erbjuder extremt prisvärd shopping. På adressen
Neue Schönhauser Strasse 19, ligger secondhandbutiken ”Made in Berlin” fyllda av coola kläder,
skor och accessoarer. Intill ligger flera affärer som säljer begagnade möbler och prylar, det mesta
oförskämt billigt. Tänk bara på att Berlin har nya miljöregler vilket innebär att man måste köpa en
speciell dekal för att få köra in i centrum med sin bil. Dekalen går bland annat att beställa via nätet
www.umvelt-plakette.de. Mer info finns på www.visitberlin.de. 

– Jag har en Kia. Men jag
bor ju på Östermalm så bilen
står uppe vid stugan i Furuvik.
Att ha bil när man bor mitt i
stan som jag är mest besvär!

Vad är det för sorts Kia?
– Sorts? Jaa, det är en fy-

radörrars… Från -91. Eller kan
den vara så gammal? 2001
kanske! Men den är väldigt
fin. Pälsklädd inuti! Efter att
Pajas har skuttat runt är hela

bilen full med hundhår! Åsså
har jag klippt ur och klistrat dit
ett ”I” framför Kia-märket på
bakluckan så där står ”IKIA”.
Sånt tycker jag är roligt! 

Har du någon drömbil
då?

– Nja, jag gillar inte stora
bilar och Porschar och sånt
där. De känns inte bra i dessa
dagar med tanke på miljön.
Men en liten cabriolet kanske?

Jag håller på och bygger gara-
ge i Furuvik nu så man vet ald-
rig…

B

armin Nüvi 250

pink är GPS-navi-

gatorn med en färg-

sättning som avviker

från den traditionella

svarta plasten. Under

det färggranna skalet

döljer sig en enkel och

lättanvänd GPS med

kartor som täcker de

flesta länder i västra

Europa. Pris från ca 1

890 kr.

ROSA
VÄGLEDNING

G

ar du länge drömt om en
regnbågsbil? Volvo er-
bjuder som första tillver-

kare möjligheten som tillval till
C30! Mönstret trycks på självhäf-
tande vit vinyl som sedan monte-
ras på bilen. Förutom ett mer per-
sonligt uttryck skyddas dessutom
bilens ursprungliga lackering från
solblekning och stenskott. Ett 20-
tal olika mönster finns att välja
mellan. Hållbarheten garanteras i
två år och mönsterfilmen kostar
18 750 kr inklusive moms och
montering.  

VOLVO C30
QUEER?

H

MED TOMMY WAHLSTRÖM
CHEFREDAKTÖR ALLT OM MILJÖBILAR

Regnbågs-
volvo 

VAD KÖR DU FÖR BIL, LARS-ÅKE?

Mazda

Alfa Romeo

Lars-Åke

Audi BMW

Peugeot



en värld som är så liten att vi alla förr eller se-
nare måste frottera oss med våra ex, finns det
både en och två flator som har slutat som bästi-

sar med sina före detta flickvänner, och teorierna
flockas. Kan den utspridda exvänskapen bero på
den fridsamma lesbiska sängkammardöden? Är det
en oförmåga att sätta punkt, eller är det ren kapitu-
lation efter parollen ”if you can't beat them, join
them”? QX Sara Lövestam har träffat två före det-
ta par och pratat ex, exens nya, nyas ex, ex som
blev vänner, vänner som blev ex och hur vi alla kan
förhålla oss till varandra.

– Vi gjorde slut 2004, säger Jessica Persson
bestämt.

– Nej vänta, säger Sun Källström. Vi träffades
2002, sen var vi ihop i två år... Aha, 2004. 

Sun och Jessica ler mot varandra, som ofta un-
der hela intervjun. Efter att de gjorde slut, flyttade
Sun till Malmö och de båda hade inte så mycket
kontakt under en tid.

– Det behövs nog ett litet avbrott, säger Jessi-
ca. Det var jobbigt just då, men i efterhand kan jag
se att det hjälpte vår relation. Det hade varit ännu
jobbigare att se varandra varje
dag och inte få någon distans
till att det faktiskt var slut.

– För mig var det själv-
klart, säger Sun. Att man klip-
per av, att man inte har kontakt
med sina ex. Så var det för mig
då, men Jessica hade en helt
annan inställning. Jag har lärt
mig väldigt mycket på det och
ändrat mig på den punkten.
Får man ut något av sin rela-
tion, varför ska man slänga
bort den bara för att den sor-
tens kärlek inte finns kvar? 

Anledningen till att de gjorde slut är lite diffus
nu, men de enas om att det tog slut på grund av att
de var för olika. Tänkte olika, fungerade olika. 

– Och vi var i olika stadier i livet. Det blir ju så
ibland. Nu när det har gått ett tag ser vi knappt va-
randra som ex. Vi snackar om allt, även kärlekspro-
blem eller bara allmänt om tjejer vi dejtar. Det är
nog ganska vanligt bland flator att det blir så.

De är överens om att den sorts vänskap de har
är vanligare mellan ex i flatvärlden än i heterovärl-
den. Men hur kommer det sig? Jessica funderar.

– Bland heteron är det nog väldigt vanligt med
svartsjuka om ens partner till exempel skulle sova
över hos sitt ex... Men det borde det vara bland fla-
tor också, de blir väl inte mindre svartsjuka? Jag
vet inte... kanske att man får en mer avslappnad re-
lation till varandra i och med att man alltid stöter
ihop med sina ex om man rör sig ute. 

Hos vårt andra par rör sig tankegångarna i
samma banor. Elin Gustafsson påpekar att flat-
världen är så liten att man inte kan vara ovän med
sina ex utan att det påverkar ens möjligheter att gö-
ra nya bekantskaper. Hennes exflickvän Sara Folke
håller med, men tillägger att det säkert också beror
på förväntningarna man har på sig i heterovärld el-
ler flatvärld. I heterovärlden finns det kanske en
norm som säger att man helst ska vara lite skeptisk
mot sina ex, och i flatvärlden en helt annan förvänt-
ning. Sara säger ”normer”, ”sexuella subkulturer”
och ”konnotationer” som en verbal kulspruta. Elin
nickar energiskt och tar vid där Saras meningar
nästan slutar. Och hur länge var det nu de var ihop?

– Nästan två år, säger Sara. Vi blev ihop i janu-
ari 2003 och gjorde slut i september 2004.

– Men vi bodde ihop längre än vi var ihop, fli-
kar Elin in. Vi fortsatte att bo ihop i ett halvår efter
att vi gjorde slut!

– Varav en månad i samma säng, skrattar Sara.
Men då med pyjamas.

Kärleksrelationen tog slut för att känslorna
helt enkelt försvann. 

– Men det var så irriterande! minns Sara. Vi
var ju det perfekta paret! 

– Ja... vi var husvagnsvarianten av syntflator.
Vi hade likadana kläder, samma stil, vi kunde föra
vettiga diskussioner, allting var superbra... och jag
tänkte att om det inte ens funkar med Sara, hur ska
det någonsin funka med någon annan? 

– Första månaden efter att det tog slut var det
nästan som vanligt, förutom att vi var singlar och
sov i pyjamas. Vi hade regler om att inte hångla
med någon annan framför varandra, när vi gick ut
tillsammans raggade vi inte upp någon och sådär,
men det var rätt odramatiskt. Sedan inledde vi nya
relationer ungefär samtidigt och då blev det lite

jobbigare. På nyårsafton såg jag
er hångla i sängen och det var
ingen liten puss på kinden di-
rekt... Det kändes.
Elin nickar.
– Ja och det var jobbigt ett tag,
medan vi fortfarande bodde
ihop. När jag flyttade blev det
bättre.     
Vi har aldrig haft någon ordent-
lig paus i vår relation utan vi har
bara fortsatt att umgås.

– Ja, vi har aldrig behövt den
där distansen. När vi skulle
komma över vår egen relation

grät vi ut hos varandra istället för hos kompisar, det
är nog ganska speciellt. Vi kunde verkligen prata
om allt, och det gör vi fortfarande.

Jessica, Sun, Elin och Sara är rörande överens
om att det är slöseri att kasta bort en fullt fungeran-
de vänskap bara för att förhållandet inte fungerar.
Så vilka tips kan de ge om hur man bäst gör sitt ex
till sin bästa polare? 

– Svälj stoltheten, säger Elin. Håll inte på med
spel som ”jag ska inte visa att jag är ledsen”, var
inte rädd för att säga ”jag saknar dig och det vi ha-
de”. 

– Eller ”jag vill inte se dig hångla när vi går
ut”, tillägger Sara. Det var den ärliga kommunika-
tionen som gjorde att vi kunde fortsätta vara så nä-
ra vänner. 

Sun och Jessica pratar istället om distansen
som gjorde att de kunde bygga upp en vänskapsre-
lation efter uppbrottet. 

– Det finns en risk i att vara för nära varandra
utan att ta en liten paus, säger Sun. - Då blir det lätt
mer än bara vänskap ändå, och så är man tillbaka. 

– Och så är det viktigt att vara öppen och öd-
mjuk, säger Jessica.

Vi avslutar intervjun och fotograferingen. Sun
och Jessica går mot tunnelbanan, Elin och Sara går
till kvarterskrogen för att avrunda med en öl. Jag
skickar ett sms till mitt ex. ”Kommer om fem minu-
ter”.

Sara Lövestam

Nu doftar det
Indiskt på Östersjön!

I

”Första månaden
efter att det tog

slut var det nästan
som vanligt,

förutom att vi 
var singlar och 
sov i pyjamas”

JAG OCH
MITT EX

Bästa kompis eller värsta fiende? Alla har vi olika
relationer till våra ex. Möt två före detta par,

Jessica & Sun och Elin & Sara. 
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”När vi skulle komma över vår 
egen relation grät vi ut hos 

varandra istället för hos kompisar”

”Nu när det har gått ett tag ser vi
knappt varandra som ex. Vi snackar

om allt, även kärleksproblem”

Jessica & Sun

Sara & Elin
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alle Norlén, en av Sveriges roli-
gaste textförfattare, är vår EGO-
kille denna månad. 

Hur mycket ego-tid får du för dig
själv?

– Jag har mycket ensamtid, jag har
bara en katt hemma och han sover ju
mest, en krukväxt är mer krävande
(skrattar). Men ego-tid vetetusan, svårt
att dra en gräns eftersom jag jobbar hem-
ma och jobbet aldrig tar slut. 

Vad gör du om du är ensam hem-
ma en helg?

– Kör maratontittning på nån tevese-

rie, som “Friday Night Lights” eller nu
senast “Big Love”. Drunknar i dvd-boxar
hemma.

Vad har du för sorts mobil?
– En igengrodd Sony som knappt går

att ladda längre, väntar på svenska ipho-
ne och vägrar därför envist köpa en ny.

Vad kommer du troligtvis att unna
dig för inköp härnäst?

- En platt-teve till min Barcelona-
lya. Monstret jag har nu tar upp halva
vardagsrummet.

Är du en märkesbög eller en pryl-
bög eller både och?

lockade ögonbryn.

Jag vet. Ingen gillar

”unibrows”, ihopväxta

ögonbryn - men just nu tycker vi

riktigt illa om överplockade ögon-

bryn. Ingen gillar smala bögstreck

mitt i pannan. Lägg ner pincetten

och ta istället fram ögonbryns-

borsten. I år gillar vi buskiga, man-

liga ögonbryn.

kultuna servettringar
I vanliga fall brukar jag in-
te gilla servettringar, men

trenden går verkligen mot det klas-
siska dukade bordet - och nu med
en modern tvist. Därför använder
jag gamla välanvända linneservet-
ter tillsammans med splitternya
ringar från Skultuna, designade av
Sveriges mest internationella form-
givare Cleasson, Koivisto, Rune. 

EGO

VÅRSOLEN – BÄSTA SKYDDEN

MÅNADENS
PRYL

NEJ NEJ NEJ...

S

P

MED STEFAN NILSSON
STEFAN@QX.SE

Vad gör du om du är ensam hemma en helg?

lasögonen Adam.
I 60 år har Skaga satt
prägel på Skandinavisk

glasögondesign. Det firar man
genom att lansera en härligt no-
stalgisk retro-kollektion - Skaga
Originals. Själv blev jag vansin-
nigt förälskad i glasögonen
Adam från 1972. Mums.

MÅNADENS
KÖP

G

C
ich Hippie från Kali-

fornien gör parfy-

mer i fina små flas-

kor. Parfymen skapas av

eteriska oljor utvunna ur

noggrant utvalda vildplock-

ade växter och blommor el-

ler från ekologiska odlingar.

Hos butiken Sundloef finns

parfymer för både killar och

tjejer med namn som ”Bo-

hemian Wedding”, ”Bliss”

och ”Devotion”. 

MÅNADENS 
GROOMING

R

'Occitane do Brasil är en
serie helt utan kemikalier
och alkohol som impone-

rar. Ingredienserna kommer exo-
tiska fruker som ”buriti” och ”cu-
puacu” och man längar helt plöts-
ligt efter mångfärgade exotiska
drinkar.

apital
Soleil.
Jag tes-

tade Capital So-
leil på senaste
utlandsresan och kände mig otroligt nöjd.
Det kändes skönt att produkten skyddade
både mot UVA och UVB samtidigt som den
enkelt distribuerades på min sommarfräscha
kropp. 

reeze 24.7 är
en serie först-
klassiga hud-

vårdsprodukter som
tillhör framtidens ve-
tenskapsbaserade
kosmetik. Ice Shield
Facial Cleanser med
SPF 15 är världens
första ansiktsrengöring som skyddar
mot daglig solexponering. Praktiskt
till vardags!

F C L

– Ingetdera om jag jämför med mina
kompisar. 

Vilken skönhetsprodukt kan du in-
te vara utan?

– Visine.
Vad är det dyrast du köpt?
– Lägenheten i Barcelona. Men vär-

det har tredubblats sen dess, så det är ing-
et jag gråter över.

Vad har du för last?
– Ska egentligen jobbsnusa och

feströka, men gör både och hela tiden.

Vilken mat gör dig glad?
– Just nu mat som inte krånglar till

det. Ser jag “hallonskum på peppar-
rotsspegel” osäkrar jag min revolver. Ett
Finn Crisp och Bregott med havssalt kan
göra mig salig.

Hur ofta sover du till längre än
09.00?

– Alltmer sällan, typiskt åldersteck-
en. Gillar både mörkret sena kvällar och
ljuset tidiga morgnar; svår ekvation. Ef-
termiddags-siesta, eller bara 10 minuters
power nap, borde alla unna sig.
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”Eftermiddags-
siesta, eller bara 

10 minuters power
nap, borde alla 

unna sig”



VAD MÄN VILL HA

FÖR MÄN SOM INTE
ACCEPTERAR IRRITATION

NYHET

Innovation inom rakning

EXTREME COMFORT
 Motverkar hudirritation vid rakning

– absorberas snabbt

www.NIVEA.se
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on är världsmästare i thaiboxning, har
jobbat som polis, har sökt till Nationella
insatsstyrkan, kör motorcykel och nu ska

hon fightas mot en kvinna som tidigare var man.
Magda Gad har träffat krutpaketet Pernilla Jo-
hansson. 

Det är tidig kväll på Södermalm i Stockholm
och inne på VBC Sportcenter har dagens thaibox-
ningsträning precis börjat. Ljudet av hopprep som
snärtar mot golvet blandas med den stötvisa and-
ningen från killarna som skuggboxas. Det luktar
liniment och pannorna har börjat glänsa av svett. 

– Gå ihop två och två, vi börjar med nack-
brottning! beordrar tränaren Mats Söderström
och när allas händer har greppat kring varsin bred
nacke kan den stående brottningen börja. Tunga
knän träffar hårda magar och snart hörs smällarna
då en efter en åker i canvasen. 

– Släng honom, kasta honom, knäa honom!
Är han trött ska han få lida för det! 

Mats har tagit ton igen. Han är missnöjd med
den flerfaldiga mästaren Jörgen Kruths hänsyn
till att motståndaren har fått mindre vila än han
själv.  

Den enda kvinnan i lokalen är Pernilla Jo-
hansson. Det blonda håret har börjat slita sig från
hästsvansen och klibbar fast i ansiktet medan hon
kämpar med både armar och ben mot sin sparring-
partner. Hon åker i mattan några gånger och när
Mats tycker att hon tar lite för lång tid på sig ropar
han: ”Upp på en gång Pernilla!” och det andfådda
svaret kommer lika snabbt som hon är uppe på be-
nen igen: ”Självklart.”

Fröet till Pernillas karriär började växa när
hon var 14. Året var 1989, Pernilla stod i rökrutan
på högstadiet, sippade på en cigg med en tjejkom-
pis och snackade om hur coolt det skulle vara att
ha svart bälte. 

– Vi visste ju vem Bruce Lee var och så, sä-
ger Pernilla, som hamnade med kompisen på en
karateträning för det var det enda som fanns då. 

– Hon gick väl typ den där enda gången, men
jag blev kvar i sex år, till 1995 då jag hittade jag
en bra taekwondoklubb i Göteborg, började tävla
och fastnade. 

Hur gick det med det svarta bältet?
– Jo jag tog faktiskt svart bälte i taekwondo

1998...
Var det så coolt som du hade tänkt dig?
– Jaaaaaaaa, det var lite coolt faktiskt. Det var

allt. Det var drömmen. 
Pernillas liv blev präglat av kampsporten, allt

fick anpassas efter träning och tävling, även jobb.
– Men efter många år som timanställd här och

var kände jag att det var dags att göra något annat.
Jag sökte till Polishögskolan, kom in på första för-
söket och började jobba 2003.

Sen sökte du till Nationella insatsstyrkan,
en grupp som ingen tjej lyckats kvala in i?

– Ja, ha ha, man ska bland annat göra fem
strikta chins med hakan över stången med en vikt-
väst som väger 22 kilo och med en k-pist på ryg-
gen. Västen hängde ner till knäna på mig och trots
att jag hade tränat chins i tre månader så gick det
inte. Dom bara ”du kan köra nu” och där hängde
jag… Det var omöjligt! Du är ju fitnesstjej, skulle
du ha klarat det?

Aldrig! Hur kändes det sen, du slutade
som polis?

– Ja jag tror ju att en grupp behöver människor
med olika egenskaper, att det inte är bra om alla är
lika. Men dom är helt låsta, till deras egen nackdel. 

– Att jobba som polis var en jättebra erfarenhet
men inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag tog
tjänsteledigt för att åka till Nya Zeeland. När jag
kom tillbaka fick jag erbjudande om att gå proffs-
match och behövde vara tjänstledig igen. Dom sa
nej, jag sa upp mig. Men jag fick ju nya jobberbju-
danden och nu har Fryshuset fått mig, så det är de-
ras förlust!

Tjänar du pengar på thaiboxningen?
– Ja, jag har ett eget företag och man kan köpa

en fight med mig till typ svensexor. Jag håller ock-
så träningar och träningsläger. 

Och matchpengarna?
– Nu i mars när jag gick match i New York fick

jag 30 000 tror jag, och det ska jag skatta på. Men
det är kul att få cred, tidigare har jag ju betalt allt
själv. 

Tjänar killarna mer på sina matcher?
– Ja, usch det är orättvist, jag borde ha mer, ha

ha, jag sliter lika mycket som dom och jag är bätt-

re! Men publiken tycker fortfarande att det är roli-
gare att kolla på killarna så därför får dom mer. 

Nu ska du fightas mot Nong Toom, Beautiful
Boxer, på K-1 galan. Hur kommer det sig?

– Jag har ju velat gå match och har hela tiden
tänkt att det blir en fight där jag måste försvara
VM-bältet. Men nu när jag var i Thailand och trä-
nade fick jag frågan om jag kan droppa till 63 kilo.
Jag sa ja och då visade de en bild – på en kille!

Hur har människor i din omgivning reage-
rat på att du ska möta en tjej som tidigare var
kille?

– Första frågan är alltid: ”Är det en han eller
en hon?” Jag brukar säga att det är The Beautiful
Boxer. Hon är ju tjej nu men har ändå erfarenheter
som man bara kan skaffa sig som kille. Hon har
gått nästan 300 matcher mot killar! Människor är
så beroende av att sätta in allt i en mall men allt är
inte så svart eller vitt… 

Har någon reagerat homofobiskt?
– Inte dom som är i min närhet, men några

andra boxare som jag har pratat med har sagt saker
i stil med: ”Hur kan man göra nåt sånt?”

Har du vänner som inte är heterosexuella?

H
Pernilla väntar på

PPeerrnniillllaa  JJoohhaannssssoonn
Ålder: 33
Bor: Hägersten, Stockholm
Yrke: Lugna Gatan-support
Civilstånd: Singel
Träningsbakgrund: Började med
karate 1989, har sedan tränat
taekwondo i 12 år och thaiboxning
i 4 år.
Tävlingsbakgrund: Ca 150
taekwondomatcher.16 fullkontakt-
matcher i kick- och thaiboxning
där hon är obesegrad. 
Största merit: VM guld i thaibox-
ning som amatör (juni 2006) och
proffs (nov 2006).
Aktuell: Ska möta The Beautiful
Boxer på K1-galan 31 maj. 
Tränar: 9-12 pass i veckan. Löp-
ning varje morgon och thaibox-
ning på kvällarna.
Äter: Råris och kyckling. Jag gil-
lar det så då äter jag det!
Blivit knockad: Nej.
Knockat andra: Ja, det känns ing-
et speciellt, det händer så fort.

 

VÄLKOMMEN! 
Helg/sommarpris 1.080 kr per natt för dubbelrum inkl. frukost. 
Rummen har luftkonditionering, brandlarm, bad, kylskåp och 

kassaskåp. Det finns även rum med pentry.

08-457 97 00 
www.hoteloden.se info@hoteloden.se
Karlbergsv 24, Box 6246 SE-102 34 STHLM
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– Inte inom boxningen, men jag
känner folk som är homo och som tränar
annat. Det är bra människor som är roli-
ga och sköna. 

Du faller ju in i den stereotypa
mallen själv, du vistas i en grabbig
miljö och har jobbat som polis, har du
alltid varit säker på
din läggning?

– Haha, jag kör mo-
torcykel också! Men
jaaaa, jag har alltid varit
säker på att jag är hete-
ro.

Jag kan tänka mig att killar kän-
ner konkurrens från dig?

– Jo, ibland så får man hålla tillbaka
lite saker och är det nån som är osäker
på sin manlighet så blir det problem. En
del tycker att det är jätteroligt att man
håller på med kampsport, men om det är
en kille som håller på med samma sak så
blir det genast konkurrens. Ofta vill de
ju brotta ner en för att se om de kan få

koll på en, och ibland får man väl låta
dem lyckas så de får leva i den villfarel-
sen! (skrattar)

Det är faktiskt inte bara Nong Toom
som har fightats mot killar. Pernilla spar-
ras ju med killar dagligdags och har
även gått tre riktiga matcher i tävlings-

sammanhang mot kil-
lar. 

Vad har du för plan
för att vinna mot
Nong Toom?
– Jag ska träna bra, jag

är jäkligt motiverad. Sen ska jag bara in
och kriga. Jag vet att hon kommer att va-
ra bättre än mig tekniskt, så jag får vinna
på min vilja. 

Och vilja, det har hon. Dagens trä-
ningspass fortsätter med slag på säck,
ännu mera nackbrottning och sedan
spark på mitts, och så kommer det att
fortsätta fram till 31 maj då Pernilla änt-
rar ringen på Hovet. 

Magda Gad

stämmer vem som ska vara med och han
behöver inga andra motiveringar än att
nån annan platsar bättre. Så det var ren
feghet från min sida, men jag ville inte
heller bli den lesbiska boxaren, utan
boxaren med en grym vänster med bra
punch!

Du började med bordtennis, det
känns som att vägen från pingis till
boxning är rätt lång?

– Det var den, jag var rankad sjua

som ungdom i bordtennis i Sverige
men jag pubertetslessnade, ryckte in
i lumpen och ville absolut inte fastna
i nåt och börja tävla igen. Så jag
tänkte att det får bli balett eller box-
ning för det skulle jag absolut inte bli
bra på. När jag såg Bettan på Lokal-
tv föll valet på boxning, men jag be-
stämde mig för att jag aldrig skulle
sparra eller gå en match för det var ju
helt vansinnigt! Men jag blev stört-
förälskad och på femte träningen
började jag sparras och på den sjätte
började vi prata om att gå match… så

jag gjorde helt klart rätt val!

Magda Gad

Not: Bettan Andersson fick som
första kvinnan i världen boxningslicens
år 1981. 1994 deltog kvinnor på SM för

första gången och Katrin Enoksson
gjorde sitt första SM 1995. Idag är

svensk damboxning mer framgångsrik
än svensk herrboxning.

atrin Enoksson har nyligen
börjat proffsboxas och är en av
få elitidrottare som är öppen

med sin läggning. Hon har även arbetat
aktivt för att minska homofobin inom
idrotten. 

– Jag och Bettan Andersson fick
upp homofrågan på dagordningen ge-
nom Projekt utjämning som vi drev
2002-2003 och numera är det inskrivet i
RF:s (Riksidrottsförbundets) stadgar att
idrottsutövare inte får diskrimineras på
grund av sexuell läggning, säger Katrin,
men vägen dit var inte enkel:

– Vi gjorde en enkät till alla SF
(Specialidrottsförbund) och fick till
svar: ”Ja men det finns inga homosexu-
ella inom idrotten!” I deras värld idrot-
tar inte bögar, och inte flator heller för
den delen. 

Det låter nästan omöjligt att göra
idrottsvärlden hbt-vänlig med en sån
inställning, är det överhuvudtaget
möjligt?

– Ja, jag tror det. För varje idrottare
som vågar vara öppen så blir det bättre.
Själv är jag för liten för att göra skill-
nad, jag hade behövt vara kille och aktiv
i en stor lagidrott. 

Hur tror du reaktionerna skulle
bli i Sverige om en boxare ville byta
kön, så som thailändska Nong Toom
har gjort?

– Det är en mycket intressant fråga
ur dopingaspekt! Hon har ju innan själ-
va könsbytet haft fördel av en mycket
lång tids uppbyggnadsträning med en
för att vara kvinna extremt hög testoste-
ronnivå. Är det idrott på lika villkor?
Det är här jag tror diskussionen måste
ligga. Om det är ok ur en sportlig syn-
vinkel så kan det omöjligt bli tjafs!

Varför är det så svårt att komma
ut inom idrotten, det pratas ju jämt
om alla fotbollsflator men ingen trä-
der fram…

– Min känsla är att man har lagt
locket på. Jag tror att man säger till tje-
jerna att de gärna får vara flator, men
inte gå ut i pressen med det. Många lag
och ledningar är nog rädda för att bli
stämplade och att tappa sponsorer. 

Hur gjorde du själv när du kom
ut?

– Jag kom ut 1990 men inom box-
ningen var jag försiktig och väntade ett
par år tills jag hade en garanterad lands-
lagsplats vilket var 1996-97 nånting.
Det är av tradition ett tufft klimat där du
kan bli petad när som helst. Ledaren be-

”När jag gick 
match i New York
fick jag 30 000”

ong Toom är smeknamnet på Thailands mest kända ka-
toy (man-till-kvinna transsexuell). Hon heter egentligen
Parinya Charoenphol, men kallas även Beautiful Boxer

som är namnet på den film som handlar om hennes liv. Nong
Toom föddes i Thailand 1981. Hon växte upp i en fattig familj
på landsbygden och började boxas av en slump. Det visade sig
att hon hade stor talang och hon fick
flytta till en thaiboxningscamp där hon
tränade på heltid. När hon upptäckte
att hon var transsexuell ville hon inte
boxas längre, men att fightas var hen-
nes enda chans att tjäna ihop pengar
till ett könsbyte så hon fortsatte och
blev oerhört framgångsrik. Hon börja-
de sminka sig och måla naglarna på
tävlingarna och blev snabbt känd som
den transsexuella boxaren. Hon gick
matcher på berömda Lumpini Stadium och vann bland annat
mästerskapstiteln.  Efter att hon genomgått könsbytet fick hon
inte gå matcher längre eftersom kvinnor inte får boxas i Thai-
land. Nu kommer hon till Sverige för att möta vår världsmästare
Pernilla Johansson. 

KKaattrriinn  ””EEnnoocckk””  EEnnookkssssoonn
Ålder: 35
Bor: Göteborg
Yrke: Idrottslärare
Civilstånd: Gift med Nina
Intressen: Resa! Just nu står Bali
och Provence högt i kurs. 
Amatörmatcher: 97 varav 8 SM-
guld, 5 NM-guld, 1 EM-silver och 1
VM-brons
Proffsmatcher: 2 varav 0 förluster
Fördelar med att vara kvinnlig
boxare: Inga!
Nackdelar med att vara kvinnlig
boxare: Alla sexistiska frågor som:
”Är du inte rädd om ditt utseende?”,
”Gör det inte ont på brösten?” eller
”Ska vi ta en match?”
Det bästa med boxning: Den ulti-
mata kampen och adrenalinkicken.

När hon 
upptäckte 
att hon var

transsexuell
ville hon inte
boxas längre

N
Transsexuella Nong Toom 
tävlar i Sverige

”För varje 
idrottare som 

vågar vara öppen
så blir det bättre”

”Jag tror att man säger till tjejerna
att de gärna får vara flator, men 
inte gå ut i pressen med det”

Nong Toom
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17-18 FILM: MAMBO TO HIP HOP
18-19 LOUNGE MED DJ
19-21 SHOW: BLACK BLANC BEUR (FR),

FLOW MO (FI), STREETSTAR MFL

LÖRDAG 10 MAJ 
13-19 UTTAGNINGAR TILL KVÄLLENS BATTLES
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VIA REGISTRATION@STREETSTAR.SE

19-22 BATTLES: HIP HOP, POPPING, LOCKING,
BREAKING, HOUSE DANCE
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VILL DU OCKSÅ DANSA? TESTA EN WORKSHOP
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MER INFO PÅ WWW.DANSENSHUS.SE
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”Undantagsmänniskor -

En svensk HBT-historia”

av Norrhem, Rydström &

Winkvist (Norstedts Aka-

demiska)

En faktabok om HBT-historia
i Sverige. För dig som vill ha
svar på: Har homosexualitet
alltid funnits? Fanns det kön-
söverskridare på medeltiden?
Hur har synen på bisexualitet
förändrats i historien? Låt dig
inte avskräckas av det akade-
miska, har man inte lust att
sträckläsa en faktabok kan
man ju alltid plocka russinen
ur kakan. 

”Så dumt!” av Mia Törn-

blom (Forum)

Mias nya bok är en självbio-
grafi om livet som missbru-
kare och vägen ur misären.
Första delen är som väntad;
jakt på droger, drogande, kri-
minalitet, avtändning, för-
nedring och strul, strul, strul.
Bitvis framkallar läsningen
illamående. Andra delen är
mer oväntad; Mia ger upp
och börjar på behandling. In-
siktsfullt, utlämnande och
särskilt intressant för den
som inte redan är insatt i 12-
stegsmetoden.

MAGDAS BÖCKER

Tyckte du att Snabba Cash var sådär? Då måste du läsa Aldrig fucka upp
för den har precis det som debuten saknade. Här är ingenting svart eller
vitt, man får känna med både poliser, gärningsmän och offer och ingen går
att döma på förhand. Dessutom finns ett djupare samhällsengagemang med
allt från kvinnovåld och segregation till Palme-mordet och sexköp. Tyckte
du att Snabba Cash var bra? Då kommer du att älska Aldrig fucka upp. Allt
som var bra i Snabba Cash är minst lika bra i Aldrig fucka upp. Det rappa
språket, machokillarna och de coola
miljöerna. Hetsen, jakten och drivet.
Radovan är fortfarande boss och undre
världen är sig lik, men de övriga karak-
tärerna är nya och du kommer att för-
älska dig i dem en efter en. Tyckte du
att Snabba Cash var en av de bästa
böcker du läst? Då är det bäst att ladda
kylen med snabb föda och soffan med sköna kuddar för nu är du chanslös.
Aldrig fucka upp kommer att vinna mot dig sida för sida tills du hålögd
upptäcker att du har slukat tegelstenen från pärm till pärm. Sedan får den
en hedersplats i din bokhylla och du kommer att minnas Mahmud och Nik-
las och hans mamma Catharina. Och du kommer att minnas att ingenting
var som du trott. Hur du trodde att du listat ut allt men att du hade så fel.
Hur du hölls i ett järngrepp ända till slutet och aldrig blev besviken. Aldrig
fucka upp är en framtida klassiker och tills den förhoppningsvis filmatise-
ras finns bara tre saker att säga: Läs, läs, läs. Magda Gad

usse, vad har du för läsvanor? 
– Under några år har jag tyvärr läst alldeles för lite.
Det hinns helt enkelt inte med. Men jag kommer

igång när jag reser runt ibland, gör rutin av att läsa på flyget. Och
har precis försökt göra rutin av det på söndagar... Det har gått så
där.

Läser du något just nu? 
– Har alltför länge läst Det andra könet av Simone de Beau-

voir.
Vad tycker du om den?
– Den blir tradig emellanåt, för lång liksom. Men eftersom

jag är tokig i Simone vill jag inte ge upp. Tycker ändå att mycket
är intressant och har velat ta tag i den länge, så det är något skönt
med att göra det.

Vilket är ditt bästa boktips?
– Är man oregelbunden i sin läsning som jag, tycker jag

böcker utan historia är härligt eftersom man inte behöver följa nå-
got. Det gör inte lika mycket om man pausar en stund. Susan Fa-
ludis Ställd - sveket mot den amerikanska mannen har betytt väl-
digt mycket för mig. Den boken gjorde mig till mer man än något
annat.

Magda Gad

"Svensk maffia” av Lasse Wierup

& Matti Larsson uppläst av Tomas

Bolme (Norstedts)

Lovordad bok om Sveriges organisera-
de brottslighet. Perfekt som ljudbok, du
behöver inte lyssna från början till slut utan kan hoppa mellan de
kapitel du är intresserad av. 
. MG

Månadens ljudbok

I homobokhyllan
Varje månad tipsar QX dig om fyra nya böcker

M

”Den som älskar något an-

nat” av Karin Fossum (Fo-

rum)

Kommissarie Sejer har hu-
vudrollen som sig brukligt i
Fossums deckare. Det som in-
te är brukligt är ämnet: pedofi-
li. Vem förgriper sig på barn
för att sedan mörda dem? Vad
driver en sådan person? Fos-
sum gräver i mörkret och låter
oss lära känna en gärningsman
som har tappat kontrollen över
sig själv. Vi får även lära kän-
na dem som kommer i hans
väg. Lite spretig men ändå
läsvärd. 

Jag älskade verkligen Johanna Nilssons roman De
i Utkanten Älskade, historien om människor som
lever i utanförskap och om deras möten med va-
randra. Den var igenkännande och vardaglig trots
sina unika karaktärer. Hennes senaste bok SOS
från mänskligheten har samma tema, men här har
det dragits till ytterligheternas gräns. Det där var-
dagstrallande myslunket är borta och kvar återstår
det måttlöst extrema. Om Johanna Nilsson låtit oss
landa i den där olustkänslan skulle boken ha varit
en ohyggligt bra feelbad-roman, men nu knyter
hon ihop det lite för välordnat på slutet. Istället för

att bli tröstad blir man lite matt; skulle det inte bli
mindre förutsägbart än så här? Men faktum kvar-
står: vägen dit är fylld av läsvärda överraskningar.
Eller vad sägs om att Benjamin, den manliga horan
som är huvudperson, har både kvinnor och män
som kunder, och att två av dem faktiskt lever till-
sammans utan att känna till sin gemensamma ex-
cess? Eller att Benjamin läser både Slitz och QX
för jobbets skull? Men hans tillvaro är långt ifrån
enkel. Varför ägnar han sitt liv åt att tillfredsställa
andra och vad hände egentligen den där dagen när
hans syster dog? Magda Gad

”SOS från mänskligheten” av Johanna Nilsson (Wahlström & Widstrand)

”Aldrig fucka upp” av Jens Lapidus (Wahlström & Widstrand)

”’Aldrig fucka
upp’ är en
framtida 

klassiker”
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Vad har du på 
nattduksbordet, Musse?

QXQX

QXQXQX

Musse Hasselvall är kampsportare och programledare

konsert med körerna: Kvinnokören Sapphonia - Stockholm
Dissonant - Amsterdam
Choryfeen - Kiel

3 Hopp
Karlekoch

10 maj kl 19:00
Nybrokajen 11

biljetter ticnet.se

”Dagen efter” av Lionel

Shriver (Ordfront)

En roman för dig som gillade
filmen Sliding Doors eller
som har beslutsångest. Vad
får våra val för konsekven-
ser? I den här boken får vi
följa Irina som ställs inför ett
dilemma: ska hon stanna hos
sin ordentlige man eller läm-
na honom för den sexiga
snookerspelaren? I vartannat
kapitel väljer hon A och i var-
tannat B. Och den skrämman-
de sanningen är kanske att
det inte spelar nån roll… 

QX
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MUSIK

Madonna
”Hard Candy”

(Warner)

Kleerup
”Kleerup”

(EMI/Virgin)

Looptroop Rockers
“Good things”

(Border)

Eviga pionjärerna Looptroop Rockers släpper sin
bredaste och mest vågade platta hittills. Nyckeln är
beatmakaren Embees musikaliska finurlighet. På för-
ra plattan gjorde han musik av en pingismatch. Med
båda fötterna i hiphopen flirtar han nu friskt med
electro, Bon Jovi-covers och afrikanska trummor.
Och sång. Embee sjunger verkligen på singeln The
building och Promoe och Supreme sjunger verkligen
på otippade Living on a prayer. Attackrapparen
Cosmic må ha slutat förra året, men trion håller for-
tet. Intresserar och överraskar. Jag fastnar för grafitti-
nostalgiska Stains och elektriska Naïve. Om gästande
Mapei och Timbuktu även hänger på turnén är detta
Sveriges fetaste liveakt. Punkt. “Good things” är vari-
erad - kanske så att några inbitna slutar lyssna - men
inte spretig. Det finns en helhet.    Mats Bax

Charlotte Perrelli
”Hero”

(Universal)

Jo, jag tyckte den Vincent-pennade förstasingeln slog
Picassos vinnarballad stenhårt på fingrarna, men jag
tröttnade ändå ganska snabbt på Do You Love Me och
mina förväntningar på debuten var inte direkt höga.
Så mycket roligare då att det här med råge visar sig
vara det bästa som kommit ur den svenska Idolfabri-
ken någonsin! Amanda har imponerande nog skrivit
nästan allt själv, insett att folkhemsindie är det nya
svarta, tagit span på Duffy och liknande brittiska fla-
vours of the months, blandat med lite Elvis-vibbar
och framför allt tagit hjälp den gamla Wannadies-
hjälten Pär Wiksten. Resultatet är ett galet stor-
bandssvängigt la-di-daj-party, där alla vi som älskat
Amanda från första stund får exakt vad vi väntat på.
Jag vet inte vilka darlings hon tvingats döda för att få
ur sig det här - men det var absolut rätt gjort.. KO

Mariah Carey
”E=MC2” 

(Universal)  

”Wonderland”
Ljuvligt vemodig franskklingande disco 

signerad Orup och Magnus vid mikrofonen.
”The Bells of Alcazar 

Tidig Alcazar-låt som flörtar med George
Michaels Killer och Albans Sing Hallelujah

”Last days of disco 
Alcazar-dsico av bästa sort och ett mysteri-

um att den inte släpptes som singel!

Fyra anledningar till varför Kleerup nästan fick en
femma i betyg: 1. Skivan innehåller nya lysande sing-
eln med Titiyo. 2. Den innehåller superhiten med Ro-
byn. 3. Fullständigt fantastiska 3:am med Marit Ber-
gman är med. 4. Här finns också vårens absolut bästa
låt i mina öron, underbara Forever med Neneh Cher-
ry och en barnkör på sång. Och så en enkel anledning
till att det istället 'bara' blev en stark fyra: De andra lå-
tarna når inte riktigt, riktigt upp till samma klass -
även om det stundtals är väldigt nära (som i vemodiga
Until We Bleed med Lykke Li, eller i öppnings och fi-
nalspåren). Men trots att det blir lite enformigt ibland,
och trots att jag gärna hoppar över Lisa Millberg-lå-
ten, kan jag bara konstatera att Kleerup är ett geni.
Det är elektrobriljans (nästan) rakt igenom och ohotat
vårens bästa svenska skiva. Trots fyran. Ken Olausson

6. Editors
”Push your head
towards the air”

Om vi fixade musik till
Grey's Anatomy skulle vi
genast ringa upp det här
brittiska bandet och boka

in den här låten i nästa
avsnitt.

7. MotoBoy
”Miss America”
Oskar Humlebo

fortsätter att imponera
med sina underbara

singlar. Den här vackra
balladen är tredjesingeln

från den rosade
debutplattan.

2. Mariah Carey
”Side Effects”
Mariah-hatare

kapitulerar när dom hör
den här sköna RnB-
låten om äktenskapet

med skivbolagsgubben
Tommy Mottola. Bästa
blivande singeln ever! 

3. Miley Cyrus
“See you again”

Teensensationen från
USA ligger högt på
Billboardlistan med
denna skönt kaxiga
poprockdänga med

electrofeeling. Given hit
i Europa också?

8. Kate Ryan 
”Ella elle L´a”

Covers verkar vara
Kate Ryans grej.

Désenchantée, Voyage,
Voyage – och den här

sommaren kommer alla,
alla dansa till France

Galls gamla hit.

4. Fergie
“Barcelona”

Ledmotivet till Sex &
The City-filmen bygger

såklart på tv-seriens
sköna intro. Fergie

rabblar designermärken
och det är inte klockrent.

Men 

9. DJ Bobo 
"Olé Ole"

Schweiz har fotbolls-
EM snart och låter

därför sin mest kända
artist släppa den

obligatoriska låten med
läktarsång. Formulativt

men godkänt.

5. Amanda Jensen
”Amarula Tree”

Ratadatada! Visst är det
skönt att vingla fram
packad på musikalisk

afrikansk likör
tillsammans med

storband, Wannadies-Pär
och Idol-Amanda?

Amanda Jensen
”Kill my darlings”

(Sony BMG)

Tre sekunder in på inledande Strong inser jag att det
här kommer bli något annat än den Sanna vi vant oss
vid. Vassa produktioner är det många artister med
schlagerstämpel som kryddat sina plattor med. I de
flesta fall tyvärr för att försöka dölja ett taffligt låtma-
terial. Men i Sannas fall får det önskvärd effekt, näm-
ligen att lyfta redan bra låtar.  Rockiga Nobody wit-
hout you är en låt Kelly Clarkson skulle toppa listor-
na med och Tomorrow ends today är en snygg poplåt
totalt befriad från effektsökerier, inget wailande eller
tonartshöjande i sikte och ändå framstår den som
plattans mest lyckade spår. Något att fundera på inför
kommade plattor. Det finns viss utfyllnad i form av
uddlös Jill Johnson-rockcountry och intetsägande
schlagerpop som drar ned helhetsbetyget med på det
hela taget känns det här riktigt riktigt lyckat! AÖ

Etta i USA. 463 000 sålda ex, på en vecka! Mariah
är större än någonsin. Och ”E=MC2” kommer att
göra henne ännu större. Mariah-klubben på Qruiser
kan inte enas om vilken av de 14 låtarna som är bäst,
ett gott betyg. Touch my body har redan toppat USA-
listan, We Belong together-kusinen Bye Bye står på
tur. Och eftersom jag tillhör old school Mariah (är
inte helt förtjust i hennes r'n'b med rappande creddi-
ga gäster), hoppas jag att ballad-snygga I Stay In Lo-
ve eller discotunga I'm that chick får eget liv på
singellistan. Eller varför inte I'll be loving you long
time som sprudlar av gammal 90-tals Mariah. Det
finns fler, men förstå-sig-påarna menar att Side ef-
fects blir singel nummer tre. Det är låten ”alla” talar
om (Mariah sjunger ut om det tidigare äktenskapet
med Tommy Mottola). Oavsett vilket är jag lyckli-
gare än Tjuren Ferdinand och ska sitta under ett pa-
rasoll och lyssna på ”E=MC2”, hela sommaren! AÖ

Hmm. År efter år går vi på samma bluff. Ni vet, en
artist och låt får vår kärlek i MF och vi väntar spänt
på fullängdaren. Som vi hoppas ska bjuda på en
släng låtar lika bra som artistens bidrag. Men gång
på gång får vi bita i det sura äpplet. Sannas senaste
matchar (för mig) inte Empty Room, Måns platta gav
ingen ny Cara Mia och minns Bengtzings debut med
gapig schlagerrock. Rys. “Hero” innehåller med
andra ord ingen ny Hero (även om Kempe-rökaren
Bullet är en jäkligt vass poplåt ). Vad är grejen med
den här menlösa Sahlene-poprocken som alla MF-
brudar vill göra? Radioskval som Addicted är ju ba-
ra skrutt. Men trots min sura inledning finns här låtar
som är bra (även om dom är fjärran Hero). Ballader-
na  A Lot Like Love och Black & Blue ( en Kempe-
diamant) är riktigt starka. Och popkaramellen Holy
man gungar bra. Men faktum kvarstår: Vi har rätt att
kräva mer än det här av en Hero-fulllängdare.    RL

Precis som de flesta andra sjuttiota-
listbögar är jag uppväxt med Madon-
na. Like a Virgin, Express Yourself,
Vouge, ja ni vet… Tonårsnostalgi!
Förmodligen har jag nog alltså alltid
varit en fan, men samtidigt aldrig ett
speciellt fanatiskt sådant. Istället har
det för varje skiva jag älskat (Like a
Prayer! Ray of Light!) dykt upp ett al-
bum jag inte gillat alls (Erotica? American Life?) - och
jag var därför helt beredd på att jag skulle avsky den här
skivan. Inte minst med tanke på hur mycket jag dyrkade
den discoglittriga föregångaren Confessions on a Dan-
cefloor. När fru Richie sedan meddelade att hon istället
för att plocka upp någon ny, het dansproducent som hon
brukar, valt att jobba med Timbaland och Pharrell
(precis som exakt alla andra) så stärktes mina tvivel,
och spiken i kistan var förstasingeln 4 Minutes. Herregud, hör jag ännu en Timbaland-tuba eller ännu ett 'tikke-
tikke-tikk' till så kommer jag få utslag! Det var möjligen hett med Nelly Furtado 2006… Förstå därför den
mindre chock jag fick när Hard Candy faktiskt visar sig vara riktigt bra. Okej, helgjuten är den inte. Knullfunks-
försöken i Dance 2Night går mig till exempel helt förbi. Parlör-partyt Spanish Lesson är helt obegripligt, och in-
ledande skojpratan Candy Shop är verkligen inte min typ av sötsak. Och så omslaget? Hideous! Kommande
singeln Give It 2 Me däremot. Wow! En perfekt kombination av åttiotals-Madge uppblingad med dagens ljud-
bild och tempoväxlingar, som låter som en speedad version av Kylies Slow. Mums! Även Massive Attack-skö-
na Voices, Beloved-färgade Miles Away, och Cry Me A River-klonen Devil Wouldn't Recognize You är karameller
jag kan suga på länge, och med Heartbeat får jag äta upp att jag inte ville serveras Madonna som en ny Nelly el-
ler Justin. Det smakar ju förträffligt! Kanske inte en perfekt platta, och Madonna-puritanerna vässar nog sina
nylackerade klor, men det är långt mycket bättre än väntat. Tanten har fortfarande koll.                     Ken Olausson  

Ingen omedelbar disco som
We keep on rockin, men nog
så mycket Alcazar. En sexig,
lite stötig Anders Hanson-

historia där refrängen går ner i
moll och verserna känns

betydligt gladare. Tänk lite
Britney, lite elektriskt och lite
mer...hetta, så fattar ni vad ni

har att vänta den 14 maj.

10. Marit Bergman
”Straight into my

lovers arms”
Vi älskar Marits “en-i-
månaden”-grej. Förra
gången sjöng hon om
bögar i NYC. Nu låter

hon som Moneybrother.
Fast bättre.

Speldosan
baseras på de
låtar som QX-

redaktionen
tycker att ni 

bör upptäcka
kommande

månad.

1. Alcazar

"Inhibition”
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”En perfekt kombination
av åttiotals-Madge uppb-

lingad med dagens ljudbild
och tempoväxlingar”
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”Stronger”
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Barda på beachen med   

sportig snygging i rött!
 Jean-Pierre Barda ser rött! Det var på den privata stranden Castel Plage 



ÖPPET
DAGLIGEN FRÅN 11–SENT

VARMT VÄLKOMNA!
ANDERS,ARTO MED PERSONAL

se på peter.
inte på hans feta hy.
Genom Dermalogicas unika zon-för-zon-
hudanalys Face MappingSM fick Peter veta att
problem med fet hy kan kartläggas och behand-
las direkt med Dermalogicas produkter och
professionella hudvårdsbehandlingar. Nu ser man 
Peter - inte hans feta hy. 

Dermalogica gör skillnaden
- förtjänar inte du den?

För mer information besök dermalogica.se eller 
ring 08 - 545 787 40 för din närmaste
professionella hudterapeut.



ar du tidig semester i år
och funderar du på att
tjuvstarta sommaren med

en långweekend i södra Spanien?
Då kan vi rekommendera ett besök
på TownHouse i Marbella. Ett
svenskägt penisonat som ligger i
gamla stan i Marbella city. 

TownHouse får enligt spansk
lag inte kallas för hotell då recep-
tionen inte är öppen 24 timmar om
dygnet, men det är fräschare och
stiligare än vilket annat pensionat
du kan tänka dig. ”Designhotell”
känns mer rätt att kalla det, dock
med både charm och personlighet.
TownHouse har nio rum, alla är
olika inredda, men samtliga har en
mix av antikt och modernt. Vita
väggar, vita tavlor och vita sängar
blandas med mörkbruna rustika
skåp, bord och byråer. 

Kjell Sporrong är ansvarig
för inredningen, han är dessutom
ansvarig för inredningen på gaypo-
pulära BeachHouse, som ligger

vid kusten en
kvart med bil från
Townhouse. 

Townhouse har fyra våningar
med en terrass på taket. Dock en
väldigt liten terrass, men mysig om
man är ett mindre sällskap. Ett litet
kylskåp med diverse drycker finns
vid terrassen, en så kallad ”trust
bar”, tar man något skriver man
helt enkelt upp sitt rumsnummer i
boken som ligger bredvid. 

En kul sak med TownHouse är
bland annat att man kan köpa med
sig inredningen hem om man vill.
Det mesta är till salu. I alla fall tav-
lor, krukor, handdukar med mera.

Staden Marbella är en vacker
och exklusiv pärla vid Spaniens
södra spets. Staden har 125 000 in-
vånare och en lång härlig sand-
strand sträcker sig genom hela sta-
den. Det är vackert och pittoreskt,
trevlig shopping och lätt att äta god
mat. På strandpromenaden hittar
du bland annat restaurangen

Garum som drivs av Timo Hama-
laine, som tidigare jobbade på
Tempel Bar i Stockholm på 90-ta-
let. Nu driver han en lite exklusiva-
re krog på strandpromenaden ”Pa-
seo Marítimo”.

Anders Öhrman

Mer info: www.townhouse.nu
För ett dubbelrum på 

TownHouse inklusive frukost
betalar du under högsäsong  

(1 juli-1 okt) 130 euro per
natt, annars kostar det 110 euro.
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ängtar du efter EuroPride? Då
har du hela tre sköna HBT-festi-
valer framför dig innan den stora

smällen i slutet av juli. Först ut är
SpringPride i Eskilstuna den 1-4 maj.
Här upprepas succén från förra året och
det bjuds på Schlagertrav med Babsan,
regnbågsmässa,  uppträdanden av Man
Meadow och Diamond Dogs, och flatfa-
voriten Jo Frances som gör en exklusiv
Sverigespelning. Vi vill också slå ett ex-
tra slag för föreläsningen Ett könsbyte i
allra högsta grad där Rebecca Stork
och Helene Svanberg berättar vad som
händer i omgivningen, privat och i ar-
betslivet när en person korrigerar sitt
kön.

22-25 maj är
det dags Uppsala
Pride. Mapei,
Bunny Rabbit och
Tiina Rosenberg
är några av gäster-
na. Med program-
punkter som dragkingworkshop, Strula
med Siri-konsert, Vaginaworkshop och
Hip Hop med feministisk strategi så är
det här en skön festival för brudar att
värma upp med.

HBT GBG-festivalen äger rum i
Göteborg 29 maj-1 juni. Den har en rik-
tigt kulturell inriktning och erbjuder det
mesta i form av musik, dans, teater, de-
batter och fester. Fokus under festivalen
ligger på det som under andra festivaler
hamnar utanför ramen. Här ryms all-
tifrån feministisk dragworkshops via ba-
byrytmik till en stor happening kring
Queerlitteratur. Och missa för guds skull
inte GS2H:s stora invigningsfest på
Världskulturmuséet den 30 maj. 

Ett townhouse 
i Marbella

”Man kan köpa 
med sig inredningen

hem om man vill.
Det mesta är 

till salu”

H

L

Eskilstuna
Uppsala
Göteborg
fixar Pride

”skön
festival

för 
brudar”
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Namn: Daniel

Ålder: 24 år

Heter på Qruiser: Dankiyo

Civilstånd: Singel
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100.

Du är fri och behöver aldrig visa 
hänsyn till en partner. 

2. Du behöver aldrig mer ha dåligt
samvete för att du försummar en partner. 

3. Du slipper ligga vaken för att nå-
gon snarkar, pratar i sömnen, gnisslar tän-
der, har kalla fötter, sparkas, tar hela täck-
et eller kudden eller envisas med att kolla
på reprisen av Glamour.

4. Du kan lägga mer tid på dina vän-
ner. Ingen behöver irritera sig över att du
alltid släpar med en partner. 

5. Du kan återuppta relationen med
den där kompisen som ditt ex ville att du
skulle sluta umgås med.

6. Du får ha din rakhyvel ifred. 
7. Du slipper ha toalettlocket upp-

fällt/nedfällt. Bestäm själv!
8. Du har mycket mer tid till dig

själv. Du kan skaffa hur många fritids-
intressen som du vill. 

9. Du behöver aldrig mer kompro-
missa. Du är chef i ditt eget liv!

10. Singlar tar bättre hand om sig
själva både psykiskt och fysiskt. 

11. Du kan strunta i att raka dig om
du vill. Du bestämmer när någon ska se
ditt vältrimmade könshår, eller inte. 

12. Du får ha dina kläder ifred och
ingen tänjer ut dina skor.

13. Som singel blir det enklare att le-
va hälsosamt. Sing-
lar äter nyttigare än
personer som lever
i en parrelation. In-
gen blir sur om du
vill äta kyckling
med ris istället för
pizza. 

14. Singlar äter mindre än personer
som lever i en parrelation. Du löper
mindre risk att gå upp i vikt och du får
mer pengar över till annat!

15. Du kan ta med jobbet hem och
faktiskt få något gjort hemma.

16. Singlar tränar mer och oftare.
17. Singlar träffar fler nya människor.
18. Som singel slipper du få skit för

att du har köpt ett par nya Manolo Bla-
hniks - igen.

19. Du kan köpa vilka kläder du vill.
Ingen tycker att linnet är för tajt eller att
byxorna är för lågt skurna eller att koftan
är för gubbig. 

20. Singlar väger ofta mindre än per-
soner som lever i en parrelation.

21. Det är okej att frossa i vitlöksma-
rinerade räkor om du känner för det. Du
behöver inte kyssa nån om du inte vill. 

23. Du kan spy och skita med öp-
pen dörr utan att oroa dig för att du
stör nån annan.

24. Som singel slipper du plocka upp
efter någon annan än dig själv. 

25. Du behöver aldrig vänta med
middagen.

26. Som singel ansvarar du bara för
dig själv. Du kan säga upp dig från jobbet
eller sticka på en sista minuten resa eller
sälja bilen och shoppa en massa onödiga
saker för pengarna. Ingen lägger sig i.  

28. Du kan gå ut när du vill, vart du
vill, och du behöver aldrig förklara dig.

29. Du bestämmer hemma. Byt färg
på fondväggen varje månad om du vill! 

30. Ingen ger dig dåligt samvete när
du måste jobba över, igen.

31. Ingen förbjuder dig att umgås
med vänner som en partner har fått för sig
är ”mer än vän”.

32. Ingen förbjuder dig att umgås
med vänner som egentligen bara vill ligga
med dig.

33. Som singel halverar du risken att
hamna på outhärdliga släktmiddagar.

34. Du kan sova hur länge du vill när
du är ledig. Vill du vara ifred så är det ba-
ra att stänga av telefonen. 

35. Ingen släpar in ärvda möbler i ditt
hem som ser förskräckliga ut.

36. Du är helt fri att utforska din
sexualitet. Kanske var det där du och
din förra partner gjorde i sängen inte
så roligt trots allt?

37. Du behöver inte vänta på att en
partner ska vilja följa med dig till par-
klubb. Träffa par själv eller ta följe till en
klubb med ett annat par!

38. Du kan slinka ner på den där ba-

stuklubben som du alltid varit nyfiken på
och göra precis vad du vill, eller inget
alls, utan att någon bryr sig. 

39. Som singel ansvarar du bara för
din egen ekonomi. Går det bra kan det
vara mäkta stolt över att du klarat det på
egen hand. Går det dåligt drabbar det ba-
ra dig själv.

40. Du behöver aldrig oroa dig för
vad din partner köper för era pengar. Di-
na matpengar försvinner aldrig ner i Ar-
manibutikens kassalåda, om du inte väl-
jer det själv. 

41. Du kan förverkliga dina dröm-
mar utan att behöva ta hänsyn till nå-
gon annans önskningar. Har du alltid
velat åka till Brasilien för att lära dig
surfa? Vad väntar du på?

42. Du kan hoppa på en kvällskurs
utan att bli beskylld för att prioritera dig
själv på din och din partners kvalitetstid.
Och hur mycket kvalitet var det egentli-
gen?

43. Det är roligare att gå på fest som
singel. Du kanske träffar ditt livs kärlek,
en het sexpartner eller en ny vän. Ingen
kommer att bli svartsjuk. 

44. Flörta! När du vill, hur du vill,
med vem du vill. 

45. Du kan sträckläsa en bra bok,
från pärm till pärm, utan att bli avbruten

av någon som vill
ha din uppmärk-
samhet.
46. Du kan ligga i
sängen med din bär-
bara på magen och
kolla på film och
slipper ödsla tid på

att koppla in alla de där sladdarna till
tv:n. 

47. Du kan vara spontan och ta da-
garna som de kommer. Ingen kommer att
avkräva dig en femårsplan. 

48. Du bestämmer vad du ska se på
tv. Du äger din fjärrkontroll!

49. Släpa hemma dina vänner och ha
en lång hemmakväll. Ni kan se på box-
ning eller ha djupa diskussioner och
dricka rödvin hela natten. Hemma hos
dig. Vilken kväll som helst! Ingen blir ir-
riterad och ägnar resten av veckan åt att
ge igen.  

50. Du kan lyssna på vilken musik
du vill både i bilen och hemma.

51. Du behöver bara göra dig snygg
för dig själv. Du kan skita i att fixa till dig
om du inte har lust. 

52. Singlar är snyggare. De är mer
måna om sitt utseende än dem som lever
med en partner. 

53. Ingen vet hur du går klädd hem-
ma. Mysbyxor med hål i? Peruk? Hög-
klackat? Gummikalsonger? Du bestäm-
mer!

54. Det finns ingen som flyttar på di-
na saker. Du vet alltid var allt ligger.

55. Ingen lånar dina saker utan att
fråga först. 

56. Din favorittröja ligger inte i tvät-
ten när du ska ha den. 

57. Det finns alltid godis kvar i go-
disskålen när du kommer hem.

58. Datorn är alltid ledig. Du kan sur-
fa hela natten utan att någon klagar.

59. Du behöver aldrig fundera på att
radera datorns url-
historik ifall någon
skulle få för sig att
förhöra dig om dina
internetvanor. 

60. Ingen har
lampan tänd när du
vill sova. 

61. Du kan onanera när du vill hur
högljutt du vill. Du behöver inte städa un-
dan dildosarna efter dig, det är ändå bara
du som kommer att hitta dem.  

62. Ingen annan än du har slängt fuk-
tiga handdukar på golvet hemma hos dig. 

63. Ingen annan än du har spridit ut
sina skitiga kläder i lägenheten.

64. Du kan ockupera badrummet hur
länge du vill utan att någon bryr sig.

65. Toaletten är aldrig upptagen.
66. Du kan låta dina kompisar sova

över på soffan utan att någon blir irriterad
eller svartsjuk. Din soffa är alltid ledig.
Sängen också!

67. Risken att utsättas för mans- eller
kvinnovåld hemma är mindre som singel.

68. Du slipper bli smittad av den där
könssjukdomen som en partner släpade
hem. 

69. Du slipper oroa dig för om en
partner har varit otrogen. 

70. Du behöver inte lägga energi på
att undra var en partner är, gör eller varför
du inte har fått svar på det där sms:et. 

71. Du blir inte indragen i den där
trekanten som du ställde upp på för att
glädja en partner.

72. Du slipper tänka på hur du ska
fira en partners födelsedagar eller era
bröllopsdagar.

73. Det blir en julklapp mindre att
handla. Köp en extra julklapp till dig själv
istället!

74. Ingen blir besvi-
ken om du inte har
lust att fira den där
dumma traditionen i
år som du ändå aldrig
har gillat. Gör nåt
nytt istället!
75. Du slipper alla

energikrävande gräl. 
76. Du har ingen partner som hackar

på dig. 
77. Det är helt okej att vara egoistisk

och bara tänka på sig själv. Du kan ändra
dina vanor utan att det påverkar någon an-
nan. 

79. Ingen tjatar på dig hemma om allt
som du måste göra.

80. Ingen har lämnat en ”att göra-
lista” på saker som måste vara gjorda
innan fredag.

81. Som singel är du en erfarenhet ri-
kare. Du har större chans att hitta rätt
partner nästa gång.

82. Du har tid att utveckla dig själv
och lära känna dig själv. Du kan arbeta
med dig själv så att du blir enklare att leva
med i nästa relation.

83. Du kan passa på att gå i terapi.
Kanske har du sidor som du behöver job-
ba med som du inte kände till? Ingen
kommer att störa dig medan du koncen-
trerar dig på att bli en bättre människa. 

84. Ingen
kommer tjata på
dig om att det är
dags att skaffa
barn.

85. Har du re-
dan barn så får du
mer kvalitetstid
med dem. När du är själv med barnen får
du en egen och bättre relation med dem.

86. Har du barn delar du oftast på
vårdnaden med ditt ex och har dem varan-
nan vecka. Under de barnfria veckorna får
du egen tid och kan utveckla dig själv så
du blir en bättre förälder.

87. Har du barn och tvingas träffa ditt
ex kan du bara gå därifrån när han/hon
blir sådär jobbig som han/hon alltid blir
och han/hon kommer inte att komma hem
och lägga sig bredvid dig på kvällen.

88. Barnen slipper lyssna på alla
gräl mellan dig och din förra partner.

89. Om du blir osams med barnen
kan det vara skönt för dem att sova en natt
hos sin andra förälder. 

90. Har du inte barn men vill ha
barn? Som singel kan du göra slag i saken
på en gång! Du behöver inte vänta på att
en eventuellt framtida partner också ska
vilja ha barn. Är du tjej kan du åka till
Danmark där insemination för ensamstå-
ende är tillåten, och både som tjej och kil-
le kan du skaffa barn med en kompis. In-

genting är omöjligt!
91. Du kan prova nya sätt att ha rela-

tioner på. Kanske kan din bästa kompis
vara en social partner? Man behöver inte
ha sex för att vara ihop!

92. Om du saknar sex kan du skaffa
en knullkompis. Då har du sexlivet säkrat
utan att binda upp dig. 

93. Du kan testa att vara extrapartner
i en annan parrelation.
Kanske passar det dig
jättebra att dela helgen
med ett annat par, för
att sedan åka hem till
ditt?
94. Ingen tjatar på dig
om när du ska gifta dig.

De har fullt upp att undra hur länge du har
tänkt vara singel. 

95. Du kan åka utomlands och jobba
utan att behöva åka ifrån en partner. 

96. Du kan flytta var du vill utan att
behöva ta hänsyn till att din partner får
psykbryt om han/hon bor utanför Kungs-
holmen eller Skövde. 

97. Du kan flytta hem till en kompis
eller till dina föräldrar ett tag om du vill
spara pengar till något speciellt som du
drömmer om. En person är enklare att in-
hysa än två! 

98. Ingen kommer att ta halva din
lägenhet när det tar slut. Det du har är
ditt eget och ingen annans!

99. Du har inte en separation framför
dig. Tvärtom, du har troligen en ny kärlek
framför dig!

Och vill du trots 99 goda 
anledningar inte vara singel

så kan du ha förbannat roligt medan du le-
tar efter din drömpartner!

Magda Gad

27. Du kan komma
hem halv sex på

morgonen utan att
någon förhör dig.

100FÖRDELAR MED 
ATT VARA SINGEL

22. Du kan vara 
bakis hela dagen utan
att nån kräver att du

ska aktivera dig.

78. Du får åka på
semester när du

vill, var du vill, med
vem du vill.
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FILM

Utan spår

Genren “Stark-kvinna-(gärna ensamstående med barn)-slåss mot-psyko-mördare” kommer alltid att locka
biobesökare och har antagligen ett ännu mer blomstande liv på dvd. Genren är som gjord för bakissöndagar,
och det finns ju hur många filmer som helst på temat. Genren skapade en stjärna som Ashley Judd (hur många

såna här filmer har hon gjort egentligen?). Och idag
är Julianne Moore och Jodie Foster genrens
fixstjärnor. I Utan spår är det Diane Lane som spelar
polisänkan med en liten dotter som jagar en psyko-
mördare. Mördaren fångar sina offer och visa morden
på en hemsida. Ju fler tittare som loggar in på sajten,
desto snabbare dör offret. Originellt? Nja. Storyn är
som gjord för bioduken och som thriller funkar den
bra. Vad som kanske inte funkar lika bra är att den

vill göra nåt slags anspråk på att skapa en debatt kring folks sug efter groteska saker på nätet. Det känns väl li-
te mossigt? Våldsporr på nätet-debatten känns väl mer -98 än -08? Men bortser man från det så är det en
hygglig thriller som är suggestivt snyggt filmad och Diane Lane är en behagligt bra hjältinna. Utan spår är på
inget sätt nyskapande eller mästerlig, men det ligger för mig en klar tjusning i att betala nitto kronor och veta
vad vad man får: Trygg nagelbitarspänning är klart värd att avsätta två timmar åt.
Premiär 16 maj Ronny Larsson

Oroa er inte, The mist är ingen uppföljare till taffli-
ga remaken The Fog. Detta är en Stephen King-
filmatisering, något som kanske inte klingar helt
rent men det är trots allt Frank Darabont (Nyck-
eln till frihet) som åter tar sig an en lågmäld små-
stadsberättelse. Tyngd ligger dock mer på skräck
och jordens undergång denna gång då blodtörstiga
monster i mystisk dimma hotar människorna som
barrikaderat sig i en matbutik. Filmen börjar bra
med smygande spänning och oro men liksom i
många King-filmer urartar det med specialeffekter,
som måhända är välgjorda men onödigt utstudera-
de. Sen skiftar man växel några gånger för mycket,
från apokalyptiskt katastrofdrama till svettig
monsteraction, etc. Det är snyggt, välspelat, spän-
nande och stundtals gripande med flera intressanta
vändningar (att låta Marcia Gay Hardens frireli-
giösa galning bli filmens riktiga monster är särskilt
lyckat) och en oväntad, svidande ironisk upplös-
ning. Men en ojämn, tveksam hantering av materi-
alet gör tyvärr den här lovande thrillern till en se-
värd men lättglömd could-have-been.
Premiär 30 maj Andreas Samuelsson

Shia LeBeouf
Född: 11 juni, 1986, Los Angeles, USA Känd
för: Charlies Angels: Full Throttle, Transformers,
Disturbia och Bobby Vi gillar honom för att: En
av de mest lovande skådisarna just nu är även en
skönt avslappnad kille som håller sig borta från
partyscenen i LA eftersom “om filmindustrin ser
att du festar för mycket så kanske de tror att du
inte tar ditt arbete på allvar”.  Värt att veta:
Namnet uttalas “SHY-uh luh-BUFF” och ska
egentligen vara särskrivet som La Boeuf. Men
hans farmor var en egensinnig flata som hatade sin
familj och därmed ändrade stavningen(!). Aktuell
i: Indiana Jones & Kristalldödskallens rike
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The Mist

”Mördaren fångar sina 
offer och visar morden på
en hemsida. Ju fler tittare
som loggar in på  sajten,

desto snabbare dör offret.”

Margot at the wedding

Patrik 1,5
Ella Lemhagens komedi om hur ett
bögpar av misstag adopterar en kriminell
15-åring istället för ett spädbarn måste ju

vara bra. För när det väl kommer en svensk film
med stort gaytema så måste allt vara så genom-
tänkt och begåvat att biopubliken bara måste
älska hela rasket. Och Gustaf Skarsgård är ju
alltid bra. Och Torkel Petersson är en grymt skön
skådis som alltid levererar. Så. Fan vad vi vill att
det ska vara augusti nu.

Premiär augusti 2008
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Tjusningen med Margot at the wed-
ding ligger inte i handlingen utan i ka-
raktärerna och det är svårt att beskriva
dem utan att göra en psykoanalys.
Regissören Noah Baumbach (The
squid & the whale) tar oss kusligt nära
inpå en dysfunktionell familj av intel-
lektuella narcissister som gör allt för
att såra varandra och bekräfta sig själ-
va. Den neurotiskt självupptagna för-
fattarinnan Margot (Nicole Kidman)
har, tillsammans med sin androgyna

son Claude (Zane Pais), rest till sys-
tern Pauline (Jennifer Jason Leigh)
som hon inte pratat med på två år. Pau-
line ska gifta sig med konstnärskufen
Malcolm (Jack Black), och Margot är
där för att ”visa sitt stöd”. Det urartar
till ett obekväm svart dramakomedi
full av mörka familjehemligheter,
ångest och svikna förtroenden. Allt
framför ögonen på barnen. Välspelat,
men svårt. Jag är nog lite för dum.
Premiär16 maj                          Mats Bax

En film fler bör upptäcka:
Artisten Juvelen:
– Purple Rain. Jag såg den som grabb och tyckte
att den var okej, men skrämdes lite av sexscenen .
Nyligen såg jag om den och insåg att Prince är
en kass skådis, men konsertscenerna är grymma!
Och sexscenerna var inte längre så otäcka...

Månadens filmhomo
Cynthia Nixon är mest känd som Miranda i Sex &
The City. Men den rödlätta aktrisen har även haft
roller i filmer som Amadeus, Pelikanbrevet,
Marvins room och Den heliga familjen Addams.
Samt den mindre hedervärda spädis-på-rymmen-
komedin Baby på vift...

Dumpad

Det är förbannat svårt att göra bra ko-
medier. Hur stor filmen än blir, eller
hur mycket kritikerna påstår att dom
garvat läppen av sig, så sitter jag i prin-
cip och typ småler. Skrattar i en biosa-
long gör jag nästan aldrig. När jag ser
Dumpad kommer jag på mig själv med
att skratta högt, flera gånger.  Visst, fil-
men om killen som blir dumpad av sin
filmstjärneflickvän och tvingas till-
bringa en vecka med henne och hennes
nya boyfriend på en resort på Hawaii,

är inget mästerverk. Men överlag är
den förbannat charmigt, välspelat och
framförallt igenkänningsbar. Alla som
avslutat ett förhållande kommer att
småfnissa generat över flera scener.
Sköna Jason Segel (How I met your
mother) bär filmen galant på sina axlar,
och hans finna-tröst-romans med re-
ceptionisten Rachel (Mila Kunis) är
något av det charmigaste vi kommer få
se på bio i år.  En liten pärla.
Premiär 16 maj              Ronny Larsson

QX

Not gay

Not gay är en kortfilmssamling som in-
nehåller fyra filmer på temat
straight/gay-vänskap. Filmerna skild-
rar vänskap ur både positiv och proble-
matisk synvinkel. Cowboy Fever följer

två brasilianska gauchos där den ena har
mer än vänskapliga känslor och inser att
han måste hantera sin situation varsamt.
The Best Men handlar om ett bröllop där
killen som är bestman har starka känslor för
sin bästa vän, brudgummen, och besämmer
sig för att berätta om dom innan det är för
sent... Fyra riktigt bra stories är det onekli-
gen...               amazon.com  för 19.99 dollar
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Marcia Cross
(Kimberly)
Nog för att Marcia
Cross skapade en
klassiskt tv-psycho
som Kimberly i

Melrose. Men som Bree har hon nog
lyckats ännu bättre. Den rödhåriga per-
fektionisten med muffinskorgen är redan
en klassisk tv-figur. Kimberly var från
början bara tänkt för ett avsnitt, men
fansen och producenterna älskade vad
Marcia gjorde med rollen.

RONNYS TELEVISION

Kelly Rutherford
(Megan)
Rutherford dök upp
sent i Melrose och
blev som Megan hop
med Michael Manci-

ni. Efter ströroller (och en miniroll i Scream
3) fick hon rollen som societetsmamma i
Gossip Girl. I rollen som Lily får hon skön
tv-tid “the romantic way” med hunkige
tonårsflamman Rufus, vars son dejtar Lilys
dotter... Rutherford är också bästis med
Kelly Rowland, som spelar mamman i OC.

Kristin Davis
(Brooke)
Som Brooke var
hon olidligt bitchig
och förstörde gång
på gång för Allison,

Billy & Amanda. Sen dog hon i poolen i
lägenhetskomplexet... Idag känner vi ju
till henne betydligt bättre som Sex & The
Citys pryda Charlotte. Det var Darren
Star , som skapade både Melrose och
SATC, som ville att ha Davis. Men inte
som Charlotte, utan som Carrie...

Tv-trissen: Tre Melrose Place-brudar som klarat sig bra: Någon kanal 
måste köpa in:

Trump Tower (osänd)  Jaja, den har
inte ens börjat produceras ännu men
jag bara måste se den så fort den är
klar. Såpan om boende i ett lyxigt
bostadshus ägt av Donald Trump, pro-
duceras såklart av toupébäraren själv.
Jag räknar med massor av snaskiga
stories, snygga skådisar, och minst en
Ivana Trump-kopia i vad som kan bli
2000-talets Dallas. För visst sjutton är
det dags för ett riktigt guilty pleasure-
drama med Donald T i en cameoroll? 

Månadens Oprah-måste
14 maj träffar Oprah männi-
skor som fötts med  “fel” kön
och vi får bland annat möta
Jake som redan som sjuårige
Julia visste att han var född i
fel kropp. Möt också tonårige
Angelika var kille i femton år
innan könsbytet.
TV3, 14 maj,  13.40

Life
Färskt amerikansk om en
polis som får en ny chans
efter ett fängelsestraff. När
han kommer ut är han obe-
kant med för oss vardagli-
ga ting som sms och Inter-
netbruk.I en stor roll syns
The L-words Sarah Shahi.

TV3, 6 maj, 20.00

Murder
En ny realityserie där två team med vanliga människor får lösa
mord som har ägt rum. De får tillgång till utredningsmaterial
med förhör, larmsamtal, obducenten som arbetade med mor-
den, rekonstruerade brottsplatser med blod, kroppar och allt
sånt. På 48 timmar ska dom ha ett svar...           

TV3, 15 maj, 22.00

arah Connor Chronicles är en färsk tv-serie som hade amerikansk premiär i januari. Den handlar såklart om hjältinnan
från Terminator-filmerna och hennes son John. Serien tar vid efter den andra filmen och Sarah spelas av Lena Heady
som bland annat setts i flatkomedin Imagine you & me. John spelas av Thomas Dekker, och honom såg vi senast i Hero-

es som Cheerleader-Claires killkompis (ja, han som alla trodde var bög, men som försvann ur serien innan det hann bekräftas).
TV3 kör i sommar de nio delar som hittills finns inspelade, så förbered er på dyr tv-serieaction av klass.  Och bara så ni vet: Seri-
en spelas in i Warners Bros område, i Kalifornien, på samma plats som Gilmore Girls lilla by en gång låg.         TV3, 5 maj,  22.00   

avoritserie jag vill se i repris: Klass 9A
har jag missat.... Om man tänker på nå-
gon äldre så vill jag gärna se Kvinnofäng-

elset igen. Äter helst framför TV:n: Inget alls,
bara en kopp te, tack.  Favoritnyhetsuppläsare:
Anna Lindmarker. Hennes textande läpprörelser
faschinerar mig.  De får mig att skratta framför
TV:n 2 1/2 män och imitationsomgången i Extra,
Extra. Alla deltävlingar eller bara finalen i me-
lodifestivalen: Allt om jag kan. Jag är omänskligt
intresserad.  Den serien påminner om mitt liv:
Ingen...  Snyggast i TV: Pontus Gårdinger Serie
jag följer slaviskt: Ingen, eftersom jag inte för-
står mig på min nya video. Annars tittar jag på 2
1/2 män så ofta jag hinner. Favoritkaraktär i
Simpsons: Mamma Marge. Hon gör så gott hon
kan i en vansinnig värld.

“Inför ESC”:s Babben Larsson:

Jag är omänskligt intresserad av Melodifestivalen

F

S

SÄTT PÅ 

LÅT GÅ

...MEN HALLÅ!

Årets genombrott!
Men varför skrivs det så lite om Kitty Jutbring?
Hon är ju fullkomligt fenomenalt fantastisk som
programledare för ungdomssprogrammet Hasses
brorsas låtsasyrras kompis i SVT. Hon lyssnar på
sina unga gäster, pratar i en vettig kompiston och
är tokcharmig. Galet bäst i tv just nu.

Så ska det låta, Molly & Frida! 
Så ska det låta är allt annat än ett tv-måste om fre-
dagarna. Det känns såå trött att artisterna alltid
måste sjunga sitt uttjatade “paradnummer”. Men.
Kudos till att programmet får “nya” stjärnor att
skina. Molly Sandén och framförallt Oh Lauras
Frida Öhrn gav mig rysningar. Schlagern nästa!

CoopPoop
Jag hatar den där töntiga Coop-reklamen med folk i
alla färger, former och åldrar som rabblar livsmedel i
nån slags rytm.  Och varför är den där gamla gubben
med? Man hör att dom klippt i hans ramsa, han
stapplar ju i orden, och ser helt förvirrad ut. Visste
han ens att han spelade in skiten?

Du missar väl inget nummer  av QX? Se till att du får den direkt hem i brevlådan. 

12 ggr om året. För 340 kr. Beställ på www.qx.se/shop eller redaktionen@qx.se

OSKARS TV-SPEL
Buzz: The Pop Quiz (PS2)
Utgivare: Sony
Släpps: 14 Mars
Spelande isolerar - Inte. Buzz handlar
om hetsig frågesport upplagt som ett
lekprogram på tv. Kontrollerna är seri-
ens adelsmärke - deras fyra knappar re-
presenterar olika svarsalternativ och
möjligheter att få digitalt erkännande el-
ler näsbränna från den smågiftige digi-
tale lekledaren dubbad av Felix Herng-
ren. Reaktionstid en mäts och snigel-
tempo bestraffas- snabbast rätt svar vin-
ner.  Upp till åtta spelare kan besvara
spelets 5000 tusen frågor om kontempo-
rär pop och med musikvideoklipp och alternativa spellägen är risken att
tröttna minimal. Den snålt tilltagna singelplayerdelen är däremot trött
och poänglös. Glädjeyran uppstår först när man sitter med näven kra-
mandes den rödblinkande buzzkontrollen och tävlar med sina polare om
att erövra titeln som triviakung. Ensamvargar beware - Buzz gör sig bäst
i grupp. OS

God of War - Chains of Olympos
(PSP)
Utgivare: Sony
Ute: 28 Mars
Klarar en så monumental spelhjälte
som Kratos en övergång till det lilla
formatet?  Ett ögonbrynshöjande intro
senare förpassar denna prequel mitt
hädiska tvivel till glömskan. Den guda-
like spartanen är tillbaka och utgör en
ogästvänlig välkomstkommitté för det
persiska imperiet oklokt nog att inva-
dera hans hemland.  Men ett än allvar-
ligare hot överskuggar snart horisonten
när världen hotas av mytologins mest
skräckinjagade bestar. Kratos blir tvungen att välja mellan att rädda
världen och sin själ. Det är lika tufft som det låter - att klara uppdragen
är en utmaning även på normal svårighetsgrad. Med sin magnifika mas-
todontaction, fulländade grafik och för formatet överraskande precisa
spelkontroll överträffar utvecklarna våra förväntningar och töjer grän-
serna för hur mycket som är möjligt att krama ur en PSP. OS

låtiran. Ett mytomspunnet state-
ment för hårda killar. Sen ett tag
tillbaka även planterad i mitt

fejs.  Medan Kratos har sitt karaktäristis-
ka ärr över halva fejjan sportar jag numer
en avantgardistisk färgad misshap och ett
jack över ögonbrynet som hela pojk-
band från 90-talet hade kunnat döda
för. För att undgå omgivningens kollektivstirrande hade en spel-
hjältes läkekött suttit fint. I spel försvinner som bekant både till
och med hela lik spårlöst. Frågan är vad spelvåldet lämnar inom
oss.  Det vore naivt att tro att vi inte trubbas av vid överdoseran-
det av titlar som Manhunt och Condemned. Liksom mina kolle-
gor anser jag att censur har en sur klang - speltillverkarnas krea-
tiva frihet bör kvarstå.  Men låt oss vara ärliga. Även om sjukli-
ga individer alltid hämtar inspiration från något håll, vare sig det
råkar vara Motorsågsmassakern eller Doom, åligger det ett an-
svar hos speltillverkarna att inte glorifiera våld.  I verklighetens
handgemäng har vi tur om vi kommer undan bara med ett blö-
dande ögonbryn. 

B
Oskar Smulski

”Våld”

OSKAR@QX.SE

Sarah Connor är tillbaka!
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LANDET RUNT

www.copenhagen-rrainbow.dk
Tel. +45 33 14 10 20 · info@copenhagen-rrainbow.dk

Gay accommodation
Directly on Strøget

Only 2-55 minutes by foot
to all major gay bars and clubs

Gay accommodation
Directly on Strøget

Only 2-55 minutes by foot
to all major gay bars and clubs

100 000 kompisar
www.qruiser.com

ayklassikern Anna på Kungs-
holmen har i dagarna blivit An-
na och Mats på Kungsholmen.

Cafét på 38 kvadratmeter ligger vid
Fridhemsplan i Stockholm och drevs
länge av Anna Klingberg.

Men nu har Mats Uhrbom gått in
som delägare och en liten ombyggnad
har gjort gayfavoriten vid Krono-
bergsparken ännu mer attraktiv:

– Vi har fått en mer funktionell bar
med fler sittplatser. Och sen har vi reno-
verat om lite och finputsat inredningen,
berättar Anna.

Anna och Mats fann
varandra över stekbordet
hos Mälarpaviljongen un-
der Restaurangernas dagar
för två somrar sen. Efter
det har de jobbat ihop på
Mälarpaviljongen under
två somrar.

– Där lärde vi oss enormt mycket,
speciellt att jobba snabbt på en liten yta
och det har vi verkligen nytta av här,
skrattar Mats och blickar ut över caféet
där åtta personer i olika grupperingar
just nu sitter med varsin kopp framför
sig.

Att driva café är visserligen ett
jobb, men det är än mer en livsstil. Det
handlar inte bara om att servera kaffe
och bullar, utan allt runtomkring ska
funka och det är inte så mycket pengar.
Vi köper in allt på egen hand och bakar
allt från matbröd till pajer.

Anna och Mats jobbar nästan alltid
själva men har lite hjälp av praktikanten
Matilda.

– Vi vill ha en personlig prägel och
har faktiskt väldigt många stammisar,
fler än på något annat ställe jag jobbat
på, berättar Mats. Och i och med att det
är så litet blir det personligt och väldigt
nära, man kan prata med vem som helst
i lokalen utan att behöva skrika, säger
Anna och ler.

Det är svårt att dela in Anna och
Mats på Kungsholmen i något caféfack,
men båda är överens om att dom vill
satsa lite extra på hälsosam mat. 

– Gör man allt själv så har man koll
på vad som är i maten. Man kan skippa
vit pasta och göra sallader med Cous-
cous och Quinoa. Det ska finnas bra al-
ternativ utan att vi ska bli ett veganstäl-
le, säger Mats och Anna tillägger:

– Ja, det ska finnas nåt för alla, oav-
sett om man är vrålhungrig byggarbeta-
re eller muffinsätande tonåring.

Och vi kan rekommendera
våra soppor. Vi försöker göra
rejäla mustiga soppor med
någon creme i och gott bröd.
Det har blivit lite av vår spe-
cialitet, säger Anna.
Inte nog med att de flesta i
Stockholms HBT-community

känner till det lilla caféet på Drottning-
holmsvägen. Det är dessutom omnämnt
i litterära sammanhang:

– Ja, i Stieg Larssons första bok
om Lisbet Salander nämns Café Anna
vid Kronobergsparken. Det var såklart
roligt att bli omnämnd i såna samma-
hang.

Slutligen, är det nåt ni vill tilläg-
ga?

– Ja, om ni kommer hit och tycker
att det ser fullt ut: Ge inte upp! Vi kan
alltid pussla med platser på ett eller an-
nat sätt. Vi är verkligen mån om våra
gäster, säger Anna.

Och för QX kan vi ju tillägga att nu
är caféet dubbelt gay och därmed dub-
belt så bra, avslutar Mats och skrattar.

Ronny Larsson

Anna & Mats på Kungsholmen
Drottningholmsvägen 9

09-20 vardagar
10-18 helger

är Thomas Rödin och Jan Va-
lencia tröttnade på klädutbudet
i Helsingborg tog de saken i eg-

na händer och startade eget. Och bara ett
halvår efter att idén kläcktes öppnade
butiken Concept i Helsingborg. Thomas
är kock från början och klädintresset har
vuxit fram efterhand. 

Vad utmärker er butik?
– Ända ifrån början har vi satsat på

att inte ta in så mycket. Handlar man hos
oss skall man inte gå runt i samma klä-
der som alla andra i stan. Vi har många
märken som inte finns att få tag på i
andra butiker i Helsingborg och vi satsar
på att ha lika mycket tjejkläder som
killkläder. När vi startade 2004 var sti-
len mer ”streetwear” men efterhand har
den blivit mer ”dressad”. Dels för att det
känns mer som ”oss” men även för att
modet ju gått mer åt det hållet. Den ty-
piske kunden när vi startade låg mellan
15-25 år men nu är det nog mer 20-35 i
snitt. 

Att butiken är mån om att vara gay-
vänlig och att alla skall känna sig väl-
komna är kankse inte så konstigt efter-
som såväl Thomas som Jan är gay. De är
båda delägare tillsammans med Jans
syster Inger och de turas om att jobba i

butiken, två av dem har andra jobb vid
sidan av. 

Märks det på klientelet att ni är
en gayvänlig butik?

– Inte mycket mer än i andra butiker
tror jag. Fast eftersom hela vår umgäng-
eskrets handlar här så blir det ju en del
gaymänniskor (skrattar). Sen är det ju så
att den metrosexuella trenden håller i
sig. Straighta killar använder smink och
puder och är allmänt medvetna och det
är faktiskt rätt svårt att avgöra vad folk
har för preferenser. 

Vad är det som
gäller just nu mode-
mässigt?

– Åttiotalstrenden
är stark. Det skall vara
oversized och grälla fär-
ger och mycket silvrigt.
Smala tighta jeans ver-
kar vara det som gäller
fortfarande. 

Tycker du bögar
har bättre koll på klä-
der än straighta?

– Nej det där är nog
en myt. De bögar man
ser är ju en liten del av
den stora massan och

det är en klick som är rätt trendkänslig
men generellt tycker jag inte att bögar
har bättre koll. 

Sedan en tid tillbaka säljer bycon-
cept nu även via nätet. Och efterfrågan
har kommit från alla möjliga håll i värl-
den.

– Vi har sålt till Brunei, Australien
och Kanada. Det märks att det finns in-
tresse i världen för skandinaviska mär-
ken. Så folk har väl googlat och hittat
oss och det känns ju kul (skrattar). 

Peter Ludvigsson

Concept - från street till dressad

”Hela vår umgänges-
krets handlar här så

blir det ju en del 
gaymänniskor”

N

Thomas Rödin

Anna och Mats på Kungsholmen

G

”Vi har 
väldigt
många

stammisar”
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Namn: Mikaela
Ålder: 27
Bor: Sundbyberg 
Civilstånd: Singel
Heter på qruiser: FrökenClarke
Sysselsättning: Pluggar till Bete-

endevetare
Musik jag gillar: Amy Wine-

house, Tricky och Moby 
Ser helst på TV: Christine! Jag

känner igen mig i henne. Hon handlar
först och tänker sen och är inte så
rädd för att göra bort sig. 

Vad blir man om man pluggar
till beteendevetare?

– Man kan jobba som behandlare
på ett gruppboende eller på ett skyd-
dat boende för kvinnor till exempel.
Drömyrket är att jobba för polisen
med exempelvis gärningsmannaprofi-
ler.

När kom du ut?
– Tidigt, jag var 13 när jag börja-

de fundera på det. Det var i samband
med att min syster som är fem år äldre
kom ut. Det fick mig att börja fundera
på varför jag aldrig blev kär i pojkar.
Jag ringde faktiskt RFSL och så gick
jag några gånger till de faddergrupper
som RFSL anordnade för oss unga
vilsna nyutkomna. De hade även nå-

got som hette Bhusbaracken på den ti-
den, det var som en fritidsgård för
unga homo och bisexuella och det
blev som ett andra hem för mig.

Hur tog dina föräldrar det?
– Jag var 14 när jag berättade och

mamma tog det inte riktigt på allvar
första året. Hon trodde väl att min syr-
ra var min idol och att jag ville vara
som henne. Men efter ett tag så för-
stod hon att det var på riktigt. 

Har du stött på fördomar?
– Ibland har man väl hört glåpord,

men jag har alltid varit väldigt öppen
och avslappnad vad gäller min lägg-
ning och just därför tror jag att jag bli-
vit accepterad. 

Du är singel, hur tycker du att
det är?

– Jag är inte rädd för att vara en-

sam och hoppar inte från ett förhållan-
de till ett annat. Men visst vill jag träf-
fa någon och man börjar ju fundera på
att skaffa barn. Så visst vill jag ha den
där familjen.

Hur ser drömtjejen ut?
– Vad gäller utseende är jag flexi-

bel även om det naturligtvis finns sa-
ker jag attraheras mer av, exempelvis
mörkhåriga tjejer. Jag gillar tjejer
som är feminina, men som ändå inte
är flickiga och flamsiga.  Jag har bli-
vit mer kräsen med åren vad gäller
egenskaper. Det skall vara en char-
mig, varm, trygg och seriös tjej som
inte är rädd för att binda sig. Jag tän-
der inte på självupptagenhet och kax-

ighet.
Pride?
– Har inte missat ett Pride sedan

1994 när det hette frigörelseveckan.
Jag är barnsligt förtjust i Pride. Jag
tycker det är ett av livets glädjeämnen.
Jag hänger mest i parken, träffar folk
och så paraden förstås. 

Hänger du mycket på Qruiser?
– Om jag är hemma är jag ofta in-

loggad även om jag inte är så aktiv.
Men jag har träffat tjejer via Qruiser
som resulterat i förhållanden ett par
gånger.  Peter Ludvigsson

”Min syster som är
fem år äldre kom ut.
Det fick mig att börja

fundera på varför 
jag aldrig blev 
kär i pojkar”

Mikaela: ”Jag är barnsligt förtjust i Pride. 
Jag tycker det är ett av livets glädjeämnen”

EN PERSON

 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 mottagning för män 
som har sex med män.

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

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

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

at Club
onsdagar

20-24
Västergatan 9

Malmö
040-23 10 60

Välkommen!
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I slutet av mars fick qx.se en rejäl an-
siktslyftning. Den nya formen ger qx.se
möjlighet att växa i framtiden och saj-
ten ska uppdateras med nya funktioner
och avdelningar. Jörgen Isaksson är
mannen bakom det nya utseendet och
releasefesten hölls på Nordic Light Ho-
el i Stockholm. Här är några av vim-
melfirarna!

QX.SE’S NYA FORM
FIRADES PÅ NORDIC

Patric och Kim

Peter och Johan

Niclas och Jocke

Jonas, Suna och Sema

Andy och Ulrika

Emil, Magnus och Fredrik

Cecilia, Anna och Anna

Anders och Martin

Rick och Martin Max och Oskar

Leif och Magnus

Ny klubb?
www.qruiser.com



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

Hungrig i Göteborg?
www.qx.se/gaymap



QX MAJ 2008 • 49

F
O

T
O

: 
S

C
A

N
P

IX

BAR/RESTAURANG
Side Track, Wollmar Yxkullsg 7, ons-lör från 18.00 

Gaybar och restaurang 
Mälarpaviljongen, Norr Mälarstrand, 11-sent alla dagar

Leijonbaren, Victory, Lilla Nygatan 5, mån-tor 17-00, fre-lör 17-01.
restaurang och bar

Torget. Mälartorget 13, Gamla Stan. 16-01. Gaybar.
Roxy, Nytorget 6, 17-01. Bar och lounge

Posithiva Gruppen, Tjurbergsgatan 29, ons 18-24, fre-lör 19-24      
Bar för hiv-positiva män.

Bysis Matsal, Hornsg 82, alla dagar 11-22, fre 18-01 
gayvänlig bar och festvåning.

Spisa hos Helena, Scheeleg. 18, mån-tor 11-00, fre 11-01, l
lör 17-01, sön 12-23 

Göken, Pontonjärsg. 28. Gayig kvarterskrog. 
Mån-Fre 11 - 24, Lör - Sön 12-23 OBS Öppnar 17 sommartid.

Babs, Birger Jarlsg 37. mån-tis 17-24, ons-lör 17-01, sön 16-22.
Birger Jarlsg 37. mån-tis 17-24, ons-lör 17-01, sön 16-22.

Koloni Garden, Sickla Köpkvarter. Dagligen 10-22
Cattelin, Storkyrkobrinken 9, restaurang där B.A.D. håller till. 

Mån-tor 11.00-23.00, fre 11.00-03.00, lör 12.00-03.00, sön 12.00-23.00
Riddarkällaren. Södra Riddarholmshamnen 19. Lunch mån-fre 09-14

KLUBBAR
B.A.D. Cattelin, Storkyrkobrinken 9, onsdagar 17-03.

Gay Club Gaysha, Papa RayRay, Swedenborgsgatan 11. Ons. 20-01
Judy’s, Närkesgatan 8, Ons-Lör 19-01

The Spot, Bysis, Hornsg. 82, 29/2 22-03. Partyklubb för homo-bi-tjejer,
transpersoner och vänner. Se QX.se/GayMap för datum

Schlagerlounge, Helens Krog, Mariatorget 1a, onsdagar 17-03.
Klubb Slick, Kägelbanan Mosebacke Torg, 21-02. 

Se QX.se/GayMap för datum
G, Kolingsborg, fredgar 22-03.

Klubb Idyll, Queerklubb. Se QX.se/GayMap för festdatum
SLM, Wollmar Yxkullsg 18, ons 21-00, fre-lör 22-02. 

Läderbar för killar. Medlemsklubb.
Lino Club Sthlm, Södra Riddarholmshamnen 19, lör 22-03. 

Fyra barer, tre dansgolv stor utebar.
Patricia, Stadsgårdskajen 152, sön 18-03.

Combustion, Fester, se QX.se/GayMap för mer info
Gina Versus Clean, Nalen, Regeringsgatan 74, 3/5 22-03.

Kinks & Queens, Camarillo, Kungstensgatan 22, 9/5

CAFÉ
Copacabana, Hornstullsstrand 3. Mån-tor 10-20, fre-sön 10-19

Chokladkoppen, Stortorget 18, alla dagar 09-23.
Hannas Café, Grevgatan 59, alla dagar 10-19.

Även antik och second hand.
Seniorcaféet, Sveav 59, ons från 14.30 (Hyllan). 

För gaymän i mogen ålder.
Anna på Kungsholmen, Drottningholmsv. 9. 

Vardagar 10-20, helger 11-20. 
Egalia, RFSL-Huset, Sveavägen 59. Måndagar och fredagar från 17.00

BARA FÖR TJEJER
LASH, Wollmar Yxkullsg 18, fest i SLM:s lokaler sista torsdagen i månaden.

Kvinnokafé Antippa, Kafé 44, Tjärhovsg. 44,  anarkafem. ons 19.00
Golden Ladies, Sveav 59, café tis 17-19 (Hyllan).

Mouse Club, H62, Hornsgatan 62. Se QX.se/GayMap för datum

STOCKHOLM GAY GUIDESTOCKHOLM GAY GUIDE GÖTEBORG GAY GUIDEGÖTEBORG GAY GUIDE

BAR/RESTAURANG
KØBENHAVN

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

Amigo Night Bar, Schønbergsgade 4: dagligen 22-06. Mixad publik.
Dunkel Bar, Vester Voldgade 10. Gay 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. 
Här samlas alla efter att allt annat stängt. Sön-tor 22-06, fre-lör 22-08.

Jailhouse, Studiestræde 12, Restaurang & bar. Mån-tor 13-02, fre 13-05 
lör 16-05, sön 18-02. Restaurant tor-lör 18-24.

Masken Bar & café, Studiestræde 33. Liten bar, 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-avdelning. Dagligen 12-02, köket öppet 12-22.
VELA på Orient Bar, Viktoriagade 2 Orientalisk gaypärla.  

Ons-tor 20-00, fre-lör 18-05

KLUBBAR

MALMÖ
Indigo, Monbijougatan 15.  Fester då och då, se QX.se/GayMap

Storm, Adelgatan 4, gay paryklubb 28/3  23-04.
at Club, Thap Thim, Västergatan 9, gaykväll onsdagar 20-00.

Wonk, Deep, Amiralsg. 20. lör. 23-05
SLM Malmö, Ystadsg. 13. Läderklubb för medlemmar. Lör 22-02 

Temafester vissa fredagar och onsdagar. Se qx.se/GayMap.
Golden Ladies Södra. Indigo, Monbijougatan 15. 

Klubb TomBoy, Bodoni, Bergsgatan 20  queer club  20-01. 
För info om festdatum se qx.se/GayMap

Switch, Indigo. 12/5. Klubb för transpersoner och vänner
Queer Base, Bodoni, Bergsgatan 20  queer club  20-01. 

För info om festdatum se qx.se/GayMap

KØBENHAVN
Wonk CPH, Fixy, Meldahlsgade 4, se qx.se/GayMap

Foxy Gay Club, Meldahlsgade 4, fre-lör 23-06
Rocco. Zum Biergarten, Axeltorv 12 E, 23-? ,se qx.se/GayMap

SLM København, Läderklubb för medlemmar. Lavendelstræde 17.
Fredagar och specialkvällar lördagar. Se www.slmcph.dk eller

qx.se/GayMap.
Bøssehuset, Christiania. Oregelbundna aktiviteter. Se qx.se/GayMap
Dunst. Queergrupp. Fester arrangeras då och då. Se qx.se/GayMap.

CAFÉ

MALMÖ
Café Banjo, Falsterbogatan 22, HBT-café med aktiviteter tisdagar.
Café Zenit Kommendanthuset, Malmöhusvägen. HBT-vänligt café. 

Mån-ons 11.00-16.00, tor 11.00-21.00, fre 11.00-16.00

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

ÖRESUND GAY GUIDEÖRESUND GAY GUIDE

en 16 maj är det dags för Stock-
holms Gaykörs traditionsenliga
vårkonsert. Klockan 19 på

Nybrokajen 11 bjuds det på körsång
med tema ”Gayikoner från Händel till
Mercury”. Nutida pop och schlager står
på menyn liksom ett Madonna-medley
samt poesi av Walt Whitman. Nytt för i
år är flera solouppträdanden av med-
lemmar i kören. Allt detta dirigeras av
Jakob Mølgård Laustsen.

Biljetter kostar 150:- och finns
bland annat på Ticnet.se

D

X årliga Gaymap distribueras i
mitten av maj. QX Gaymap 08,
som är den 13:e i ordningen, är

på engelska och är en gaykarta över
Stockholm. Den passa lika bra för dig
som är svensk och ska besöka Stock-
holm i sommar, som utländksa besöka-
re. Med tanke på sommarens EuroPride
och efterfrågan vid internationella tu-
ristmässor har vi ökat upplagan till 40
000 ex i sommar. Vi gissar att vi kom-
mer att få se många gayturister, med
kartan i hand, letandes efter både Cho-
kladkoppar och Mälarpaviljongar i
sommar. Kartan distribueras där tid-
ningen QX finns, men går också att lad-
da ner som pdf på qx.se.

GayMap 2008 
finns ute i maj

Q

Vårkonsert med Gaykören

TRE KÖRER. 100 KVINNOR PÅ SCEN. 
Lördag den 10 maj kl 19.00 är det vårkonsert på Nybrokajen med Kvinnokören Sapphonia som 

kvällen till ära gästas av kvinnokörer från Amsterdam och Kiel denna afton. Biljetter på ticnet.se

BAR/RESTAURANG/KLUBB/CAFÉ
Gretas, Drottninggatan 35. Bar ons. 18-02, tor. 18-01, 

fre-lör. 18-04. Klubb Matahari fre-lör. 22-04.
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, gayvänlig 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.
Zapphobar, Restaurang Trappan, Järntorget. 

För festdatum se zapphobar.com eller qx.se/GayMap.
Queer, Park Lane, Kungsportsavenyn 36. Fest sista fredagen i månaden. 

För aktuella teman se cum.se eller qx.se/GayMap
Klubb Fête, StarsNBars, Järntorget, 22-03. Queerklubb. Se

QX.se/GayMap
S.oH.o goes Gay, S.o.H.o, Östra Larmg. 16, 21-02. Se QX.se/GayMap

GS2H, Stora teaterns klubbscen. 23-03, Se QX.se/GayMap
Bee Kök och Bar, Saluhallen, Kungstorget, Alla dagar 12-01



kriv något om hur det att vara singel, mailade chefredaktören och tilla-
de. ”vi ska ha ett temanummer om singlar, och du om någon borde ju
veta hur det ligger till”. 

Jo tack. Verkligen. Mina studier av singelböglivet motsvarar snart en fil
mag om man översätter mitt liv till akademiska mått. Fyra år av detaljerade stu-
dier kring ALLT om hur det är att vara singel i stan och ensam hemma. 

I början var det verkligen svårt. Efter nästan tio års förhållande var jag rätt
klumpig och ovan inför att vara ute på den så kallade marknaden igen. Och det
fanns massor av saker som jag var tvungen att lära mig. Nackdelarna av att de-

speratragga efter snabbsex på nätet i min egen närförort, till exempel (efteråt
träffar på ex-knullet och hans nya pojkvän ideligen på Konsum). 

Men också jobbiga saker med att dejta någon i andra änden av stan (natt-
bussen hem från Vällingby är ett tungt pris att betala för en stunds kroppsvär-
me). För att inte tala om hur svårt det var att hitta ett elegant sätt att dumpa folk
på (jag brukade vara så jobbig att de dumpade mig, på det sättet slapp jag alla
tårar och dramautbrott).

Men ganska snart var det lika na-
turligt att vara singel som det är att
cykla. Inget märkvärdigt, egentligen.
För vad ingen verkar förstå är ju att
det egentligen inte är något problem
med att vara singel. Det är par som
är bisarra och konstiga. 

För tänk efter. Har du någonsin
sagt ”vad kul och snygg och välträ-
nad XX blivit nu när han är tillsam-
mans med YY”?

Blir inte hela ditt liv ständigt för-
stört av osjälvständiga par? Sådana där som går hem ti-

digt från fester för att en av dem fått huvudvärk. Som
inte kan resa utan sin partner på semester med polar-
na utan att det blir drama hemma? 

Har du inte fått nog av jagsvaga, sällskapssjuka,
normälskande homofiler? Sådana där som lik-

som nästan står och hoppar upp och ner hela
dagarna, otåligt väntande på att de nya äk-
tenskapslagarna ska gå igenom så att de -
äntligen - ska kunna bli kristdemokrater
med gott samvete. 

Par är dessutom inget bra för homoekono-
min. Vad är det som håller homosamhället
rullande? Jo, barer, klubbar och kontaktsaj-
ter. Ställen där vi singlar spenderar en för-
mögenhet för att bygga upp en svensk ho-
mokultur, så att vi inte ska behöva skäm-
mas när gayturisterna kommer hit. 

Frågan är väl till och med om paren ens
är bra för samhällsekonomin i stort. De job-

bar sämre, eftersom de har ett liv utanför ar-
betsplatsen. Och rent statistiskt så lever de

mycket längre än singlar - vilket betyder att de
belastar vårdbudgeten under en lååååååååång tid
och kostar skattebetalarna en förmögenhet. 

Det är bara att acceptera, det är singlarna som
är homosamhällets grundstenar. Det är vi som är
grundstenen i vår community. Varje nummer av
QX borde vara ett singelnummer, och en gång om
året, på sin höjd, skulle man kunna ha ett tema-
nummer om par. Då skulle releasefesten kunna
göras om till ett särskilt parmingel, dit bara par
fick komma. Mest för att de är så urbota tråkiga,
så att vi andra skulle kunde ha en roligare fest
någon annanstans, utan dem. 
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Kolla in
gaylordpro-
filen Marcus
Lindeens
examens-
projekt som
regielev från
Dramatiska institutet: ”En annan
kamp”. En pjäs om dövaktivism,
utomparlamentariska pappa-ak-
tioner och en massaker för jor-
dens överlevnad. ”En annan
kamp” visas 3 - 7 maj på Kultur-
huset i Stockholm. 

se

Undergroundvågen i
Stockholm.

Det är helt omöjligt att hitta något på youtube nu-

mera. Någon har varit inne och taggat varenda miman-

de, skäggig bög på hela jävla sajten som ”gay” och

”bear”. Snart måste det vara någon måtta på björn-

vansinnet! Jag vill ha sex med dom, inte se dom läpp-

synka. 

”PAR ÄR INGET BRA 
FÖR HOMOEKONOMIN”

S

månadens glosa
Popkulturell variant av uttrycket hbt-person,
myntad av Rodeos chefredaktör Daniel Björk,
för att undvika den sjukdomsstämpel som

bokstavskombinationer låter som. Och så är det ro-
ligt att säga också. Se även hobbit-sex, hobbit-klubb,
hobbit-problematik, hobbit-parad och fylke-park. 

guldstjärna till:

men kvarsittning för:

hemläxa maj:

Lite homo 
i bokhyllan...

Inte ens om
man luslä-
ser på dvd-
omslaget till
”Vid him-
lens utkant”
så förstår
man att det finns en viktig les-
bisk bihandling i filmen. Som
dessutom råkar vara en utomor-
dentligt bra film överhuvudta-
get. Av regissören Fatih Akin
som tidigare gjort ”Mot väg-
gen” Ute nu på dvd. 

se
Så du har
sett alla
sketcherna
om och om
igen. Och
kan alla re-
plikerna.
Och har till och med börjat
skissa på din egen fatsuit för
att gå utklädd som Bubbles
Devere i årets prideparad. Då
är ”Inside Little Britain” något
för dig. En reportagebok som
följer Matt och Davids turné
genom Storbritannien.

KULTURPUGGAN/ROGER WILSON

WWW.QX.SE

”Varje nummer av 
QX borde vara ett
singelnummer, och
en gång om året, på
sin höjd, skulle man
kunna ha ett tema-
nummer om par”
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Det är under jord det händer. Restaurangen
Roxys driver sin hemlighetsfulla syrra Judy's
en trappa ner. Och med Dirty Wednesday på
Sidetrack har plötsligt genomsnittsåldern på
stampubliken halverats. Utsikt och fönster är
överskattat!

MIMANDE BJÖRNAR

[HOBBIT]
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