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tuff, hård och flatfavorit

not a sinner 
nor a saint
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Fler romantiska resor hittar du på Fritidsresor/rainbow. Boka på Fritidsresor.se eller ring 0771–84 01 00. Besök din närmaste resebyrå.
*Pris per person med del i juniorsuite med frukost på Villas Paraiso del Mar FFFF på Isla de Holbox, 1 v fr Arlanda i Blue Comfort-klass 17/3. Begränsat antal platser.

Idylliska nyheten Isla de Holbox

Här väntar romantiken.
De flesta platser är underbara om man är där med rätt person. Men visst finns det 
tillhåll som hjälper romantiken på traven. Inför vintern har vi valt ut det bästa på 

Mayarivieran, från mysiga bungalower till läckra All Inclusive-hotell. Vi är extra stolta 
över nyheten Isla de Holbox, en idyllisk ö med vita stränder och skön atmosfär, dit 

du bara kommer med oss. Ta med någon du gillar och njut av dagar att minnas. 

Blue Comfort
Extra benutrymme 

och egen TV-skärm

på fl yget.

y y
du bara kommer med oss. Ta med någon du gillar och njut av dagar att minnas. 

Mexiko: Isla de Holbox, Villas Paraiso del Mar FFFF 11 498:–*
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eFter

Bästa
hjälpen 
för Dina 
fötter!

FÖreexfoliera, mjukgör och återfukta 
torr, sprucken och hård hud på Dina 
fötter med fantastiska heel repair 
från exuviance. 
Innehåller en exklusiv blandning av 
AHA/PHA i en specialutvecklad formula 
för att milt men effektivt exfoliera och 
reparera torr, sprucken och hård hud på 
fötterna. fötterna blir som nya - 
silkeslena och redo för 
sommarsandalerna! 

Våga visa Dina fötter i sommar!

resultat efter 3 veckors användning
exuviance finns endast 
hos hudterapeuter och 
fotspecialister. 
ring 040-30 31 32 för 
upplysning om Din 
närmaste återförsäljare.

www.exuviance.eu

NYHET!
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Spanien? Nej, Qx har varit i Warszawa 
och kollat in läget inför 
EuroPride

sid 46.
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Följ med och träna
enligt upplägget och du
kommer ”finna formen”
lagom till Pride.

Gayfavoriterna i Scissor
Sisters släpper äntligen
nytt i sommar. QX ring-
de upp gitarristen Del
Marquis.

Som en sovande
Törnrosa, redo för sin
regnbågskyss.
Så beskriver Jonas
Andersson gaylivet på
Östermalm.

Med sina vassa repliker,
färgstarka karaktärer och
gaytema känns den väl-
digt almodovarsk.

Miljöpartiets språkrör
Maria Wetterstrand går
hem i alla läger.Till och
med hennes motståndare
gillar henne, som person
i alla fall. Och inte minst
så är hon ju stor flatfa-
vorit.

Glöm gaykvarteren
ovanför Ströget.
Köpenhamns flator går
ut i Vesterbro eller quee-
ra Kødbyen, stadens eget
Meatpacking district.

Nu står den 26-årige Sundbybergskillen i ramplju-
set på egen hand. Och det går förbannat bra.

Maria Wetterstrand är varken
någon syndare eller något
helgon. QX har tagit henne
på pulsen.

“Converting straight girls is fun” säger
rappande Lady Sovereign i nya numret
av brittiska flattidningen Diva.

månandes 
mesta måsten

kom i form 
till pride

scissor sisters 
är som spice girls

hur gay är 
östermalm?

oskar linnros

en familj på gränsen 
till sammanbrott

maria 
wetterstrand

lesbiska
köpenhamn

månadens omslag
Maria Wetterstrand

alltid i QX

6. Ledare: Stockholm Pride
12. Krönika: Sara Lövestam
18. 19 frågor: Oskar Linnros
22. EGO med Stefan Nilsson
48.TV: På besök i Hollywood
52. Musik: Kylie
57. Film: En familj på gränsen till   

sammanbrott
58. Qruiserkille: Jimmy
73. En Person: Paula
74. Roger Wilson

Månadens citat

”Nu slipper man bli
rånad på väg hem från
parken”

Frisören Tito Frez är glad 
att PridePArk flyttat från 

söder till östermalm 
sid 24

QX ÄR EN GAYNÖJESTIDNING SOM DISTRIBUERAS GRATIS PÅ 278 STÄLLEN I BL.A. STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ,
UPPSALA, HELSINGBORG, LUND, HELSINGFORS OCH KÖPENHAMN. QX, SOM UTKOMMER 12 GGR PER ÅR, KOM UT MED
FÖRSTA NUMRET I OKTOBER 1995. MER INFO SAMT PRENUMERATION:WWW.QX.SE/TIDNINGEN

62

45

16

51

24 18 21

40

57

omslagsfotograf:
Peter Knutson
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et är dagen efter bröllopet. Prinsessan har fått sin prins. Stockholm och
Sverige har badat i kärlek.
Och oj så fint det var. Fick ta till lipen flera gånger under bröllopsda-

garna, dels vid konserten i Konserthuset kvällen innan, dels vid vigseln och
under själva bröllopsmiddagen. Hade inte Prins Daniel vunnit svenska folkets
hjärta och förtroende innan så gjorde han det vid sitt tal vid middagen.
Imponerande!

På facebook kunde jag följa folks uppdateringar och se att det var fler som
satt med tårar i ögonen och fler som kände sig väldigt rojalistiska, i alla
fall under ett par dagar.

Vilken fantastisk reklam för vårt Kungahus.

Nu står en annan fest, med kärlek i fokus, på tur - nämligen
Stockholm Pride. Och i år händer det grejer. Hela hjärtat i festivalen
har flyttats, från gaytäta Södermalm till ”fiiina” och gayglesa Öster-
malm.

Fast är Östermalm verkligen så gayglest? Har inte Öster-
malm en gayhistoria? Vi skickade ut reporter Mats

Bax på uppdrag för att ta reda på vad en pridebesö-
kare har att se fram mot i den nya stadsdelen och
även luska lite i Östermalms förflutna. I en stads-
delsvandring med Östermalmiga Jonas
Andersson får vi bland annat veta att ”Öster-
malm är redo att befruktas av Pride”.

Spännande.

En av höjdpunkterna under

Stockholm pride är ju alltid paraden. I år är paradvägen ny. Man går från Söder
till Östermalm. Det betyder att paradens tidigare höjdpunkt, när den i slutet
intar söder - och kommer hem i svängen upp mot hornsgatan och möts av ett
hav av kärlek vid Mariakyrkan - tyvärr är ett minne blott.Visst, man går förbi
samma plats i år också, men i motsatt riktning. I år hoppas arrangörerna att
samma känsla, samma jubel ska infinna sig vid Dramatentrappan.
Dramatentrappan är helt enkelt den nya hornsgatspuckeln.

Jag tycker det känns kul at Pridepark flyttar, även omTantolunden var top-

pen på många sätt, så gillar jag att det händer något nytt, och
nya pridepark har ju inte flyttat till Lidingö direkt, den ligger
trots allt bara en promenad bort från en tunnelbana. Det fixar
vi.

Nya Pridepark blir dessutom större och har öppet längre.
På sidorna 24-39 kan du läsa allt om Pride.

Nästa QX kommer ut veckan innan Pride, men innan dess
ska jag försöka hinna ha lite semester, se Kylie i Madrid, fylla 40
och dessutom bli hundägare.

Ha en skön sommar och följ oss gärna på våra bloggar på
qx.se/blogg!

ingång

hej då söder. Hej östermalm.[
Anders Öhrman, chefredaktör
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Mats Bax
Redaktör 

– Förra årets bungyjump (som
kan ses på qx.se) och Marit

Bergmans "I will always be your
soldier".

Ulrika Lahne
Marknad 

– Oj det är många att välja bland,
men schlagerkvällen 2008 bjöd på

magisk stämning på alla sätt
både arbetsmässigt och privat.

Sandra Björnsdotter
Annons 

– Jag har inte riktigt varit på
något Pride tidigare, det blir
premär i år. Riktig premiär.

Peter Knutson
Omslagsfotograf 

– När Alcazar uppträdde och helt
plötsligt presenterade Sertab
som precis vunnit Eurovison!

Ronny Larsson
Redaktör 

– Den sista riktiga Schlagerpridekvällen:
Dana International,Tommy Nilsson, Lili &
Susie, Bengtzing, Haakon Pedersen, Måns,

Charlotte, Lotta Engberg, Sanna & en
euforisk final med Lena Ph. Oförglömligt!

Redaktionen: vilket är ditt bästa prideminne?

fakta: tidningen qx 

Släpper inte Lisa 
Nilsson sin version av Kents
”Utan dina andetag”så vet
jag inte vad jag gör.

Jag tuuuuuuuuut
orkar tuuuuuuuut inte
tuuuut se tuuuuut på
tuuuut fotbolls-VM tuuut...

JA. Nej. Trodde aldrig det skulle
hända men jag har blivit
beroende, av Exuviance
Dagkräm. Fantastisk!

JA.

-6-
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]”Östermalm är 
redo att befruktas

av Pride”
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Hur trovärdigt är ett 
piller som gör dig både 
smal och solbränd?

Fråga mannen som 
utvecklat det.

Thistle & Tan innehåller tistelolja. Som enligt vetenskapliga 
undersök’ningar* ökar fettförbränningen i kroppen. Vardagsmotion 
stärker effekten. Samtidigt skyddar oljan musklerna mot 
nedbrytning.  Det sistnämnda är vitalt vid varje försök till viktmin-
skning: Det är musklerna som förbrukar kalorier. Eftersom muskler 
väger mer än fett syns den stora skillnaden med Thistle & Tan inte 
på vågen. Utan på din profil. Du blir helt enkelt mer slimmad.
        Sålunda är Thistle & Tan inte framtagen för människor med 
grav övervikt. Utan för dig som är medveten om att du slarvat 
eller syndat några gånger förmycket senaste åren. Som kan räkna 
extrakilona på de fingrar som varit i kakburken. Som haft det si och 
så med motivationen. Med tanke på den senare ingår betakaroten i 
Thistle & Tan. Dess effekt är du säkert bekant med. Du får en 
klädsam solbränna, oäkta men ändå.

När Jimmy Månsson (bilden) på grund av en skada inte längre 
kunde fortsätta med idrott på elitnivå öppnade han hälsobutik i 
Stockholm. Frågorna kom efter hand: Hur håller man kroppen i trim 
utan att röra på sig? Varför måste man köpa en massa olika burkar 
för att få i sig de näringsämnen man behöver? 
Han startade Elexir pharma för tio år sedan och började utveckla 
egna, intelligenta kosttillskott.
       Thistle & Tan finns i välsorterade hälsobutiker och vissa apotek. 
Självklart även via nätet, fraktfritt, direkt hem i din brevlåda 
på 2–3 dagar.*
Och hur många tusenlappar går det här löst på då? Thistle & Tan 
borde kosta skjortan (som blivit för åtsittande). Men priset ligger 
på modesta 19 kr/dag. Ungefär som en jättemuffins eller en hygglig 
ostburgare. Fast med motsatt effekt. 

* På www.elexirpharma.se kan du beställa Thistle & Tan samt läsa mer om de forskningsrapporter som 
styrker tisteloljans och betakarotenets unika egenskaper. Där kan du bli bekant med våra övriga hälsoprodukter, 
bli medlem i vår kundklubb med exklusiva erbjudanden samt kommunicera med företagets egen nutritionist. 
Elexir pharma AB, telefon: 08 651 40 40. moderna kosttillskott för moderna människor 

www.elexirpharma.se 

Elexirpharma_QX_240x235.indd   1 2010-06-14   09:21:06
Annonssidor juli 10.indd   7 2010-06-17   18.45



et är 14 år sedan sist, men söndag den 27 juni ska
Eva Dahlgren återigen slå sig ner i Sveriges
Radios studio för att vara sommarvärd i Sveriges

mest populära radioprogram vid den här tiden på året,
nämligen Sommar i P1.

– Jag ska berätta om dagen som förändrade mitt liv, om
mitt hittills svåraste beslut, om varför jag älskar Simon
Spies och varför man ska vara på sin vakt när man fiskar
gädda år 2040, säger Eva Dahlgren.

Själv har jag redan satt ett stort kryss i almanackan den
söndagen. Ett 90 minuter långt radioprogram med Eva kan
inte bli annat än bra.

Några dagar senare, lördag den 3 juli, ska Lisbeth
Salanders ”plastmamma” vara sommarvärd, nämligen Eva
Gabrielsson som levde ihop med journalisten och förfat-
taren Stieg Larsson medan han skrev Millennium-böcker-
na. I en intervju med QX för några år sedan berättade Eva
att hon ibland kunde komma hem på eftermiddagen på
helgerna och Stieg hade suttit och skrivit .

– Det första man hörde var ”Hej, är du tillbaka? Vet du
vad Lisbeth har hittat på..?”. På fullt allvar. Hon är så stark så

hon gjorde egna grejer till slut, och det stämde inte alltid
med handlingen dittills, men det gick inte att hejda.

Ska bli intressant att höra Eva berätta sin story.
Den 28 juli debuterar Andreas Lundstedt som

Sommarpratare och enligt Sveriges radios hemsida kommer
programmet bli en blandning av humor och allvar, av verk-
lighet och drömmer, melodifestival och hiv.

Den 4 augusti är det dags för en
veteran i Sommarsammanhang, nämligen
författaren Birgitta Stenberg.

– Jag har tackat nej några gånger tidigare
och de blir skitsura, säger Birgitta och skrat-
tar. Men nu känner jag att jag har tid. För det tar ju hela
sommaren.Tänk att du får prata om precis vad du vill i
hela värlen, va? Det är så otroligt svårt att bestämma sig då
(skrattar).

– Men jag ska i alla fall föreslå en gaygata i Göteborg,
säger hon. Jag var nyss i San Francisco och gick runt i
Castro och det är ju så oehört trevligt där med gaygatorna
och alla regnbågsflaggor, så det ska jag föreslå att man ska
göra i Göteborg.

Vilken gata tycker du borde bli en gaygata?
– Ja, varför inte Viktoriagatan? Kantad av regnbågsflag-

gor.
Andra spännande sommarpratare i år är Annika Öst-

berg, Christine Meltzer, Jill Johnson, Darin, Micael
Bindefeld, Annika Sörenstam, Per Morberg...

Anders Öhrman

ove Alexandersson och Nadja
Chatti har dragit igång gayklub-
ben La Roche på Café Operas

uteservering under sommaren.
Premiären i slutet av maj var en stor
succé.

Hur föddes La Roche?
– Café Opera kontaktade mig och

ville dra igång en gayklubbsatsning. Jag
drev en mindre klubb på Bonden Bar
för ett år sedan och var lite sugen på
att dra igång nåt igen. Så jag snackade
med Nadja som jag visste var en skön
tje och hade bra erfarenhet av klubb-
liv.

Varför en söndag?
– Söndagar är sköna dagar att gå ut på

och utbudet är inte så stort. Det finns i
princip bara Patrica. Och vi ville locka
krog- och kulturfolk som ofta går ut på
söndagarna.

Är La Roche en gayklubb?
– Ja, fast lite mer queer kanske. Men vi

stänger ju inte ute nån, alla är såklart väl-
komna.

Hur var premiären? Det sägs att
det var en succé..?

– Det var jättelyckat och supertrevligt!
Det kom bra med folk och det var riktigt
bra stämning.

Känner ni att Patricia är en hård
konkurrent?

– Åh, svårt att svara på. Men nej, det
tycker jag inte. Vi kör vår grej.

Ni kör olika dj:s varje gång?
– Ja, första söndagen var Anders Olsson

och Linda Sundblad här, och nu senast spe-
lade Pjotr.Vi vill ha folk som har en fot i
gayvärlden men ändå har en spridning
musikaliskt. Det enda vi undviker är schla-

gers, det kan man få på så många andra
ställen.

Till vardags jobbar du på Sony
Music. Hur stora är oddsen att du
drar med dig en världsartist till La
Roche i sommar?

– Haha, ja det vore ju en dröm.Vi får
se om någon är här och festsugen.

Vad dricker du när du går ut och
festar?

– Jag är en renodlad öldrickare, så det
blir mest öl. Men om jag dricker sprit så
blir det gin & tonic. Och tequila, jag älskar
tequilashots.

Vad föredrar du annars för klub-
bar?

– Jag älskar Berghain i Berlin, och Soap

i samma stad, som drivs av två tjejer. Baren
Cubby Hole i New York är också riktigt
bra.
Är du en förfest eller efterfestbrud?

– Jag gillar båda, men jag är inte den
som bangar en bra efterfest...

Det är mest bögar som syns ute
på Stockholms gayklubbar, hur gör
du för att få dit flatorna?

– Jag kämpar för att få dit flatorna. Jag
vet inte varför det är så svårt, men det har
ju visat sig att det varit svårt att driva
renodlade flatställen. Men Högkvarteret
har ju lyckats bra nu. Jag går ju i alla fall ut
och festar lite överallt. Jag tycker det blir
bäst med mixad publik så att det inte blir
för mycket ankdamm.

Vilken typ av musik får ut flatorna
på dansgolvet?

– Det mesta säkert, men jag skulle gissa
att Peaches Fuck the Pain Away får ut tje-
jerna på golvet.

Ronny Larsson

La Roche, Café Opera, söndagar 22-03

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

mslaget pryddes av två

söta killar på Gröna Lund

som symboliserade att

Pride hade tivolitema. I tidning-

en berättade vi om att Sinead

O´Connor kommit ut med att

hon är lesbisk, att Mona Sahlin

skulle invigningstala på Pride

och att nyutkomne Barbados-

Magnus skulle vara konferencier

med Annika Lantz på invig-

ningsgalan. kd Lang intervjua-

des av Anders Öhrman och där

fick vi veta att den kanadensiska

sångerskan har två gaysyskon.

Emma Sjöberg intervjuades av

Mian Lodalen och berättade att

hon gillade att gå ut på flatklub-

ben Bitch. Och läser man vår

guide över sommarens utestäl-

len i Stockholm ser man att en-

dast tre gayställen lever kvar:

Patricia, SLM och Sidetrack.

Heja er, veteraner! 

Dessutom drömde QX,

precis som i år, om att en stor

utländsk artist skulle avsluta

Pride på lördagen. Och dam-

mit, en dag ska drömmen slå

in...

RL

OT

”Det blir bäst med en mixad
publik så att det inte blir för

mycket ankdamm.”
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Tove fixar ny
gayklubb
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27 juni, Eva Dahlgren

Ventil juli 2010  10-06-20  20.05  Sida 8

         



Rabatten gäller alla Scandichotell i Stockholm 26 juli – 1 aug 2010, mot uppvisande av Scandics armband som du hämtar ut på festivalområdet.

Du som besöker Stockholm Pride får 25 % rabatt på mat och dryck i alla våra hotellbarer under hela 
festivalveckan. Eftersom vi har 20 hotell i Stockholm är chansen stor att du hittar oss var du än är. 
Adresserna fi nner du på scandichotels.se/pride. Varmt välkommen!

25 % RABATT TILL ALLA PRIDEBESÖKARE
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regnbågs-
rummet 
gör 
comeback

n gayklassiker gör entré i ny förpackning.
Den 3 juli är det premiär för
Regnbågsrummet Vintage, återigen med

(klubb)mannen, (klubb)myten och (klubb)legenden
Jonas Andersson som värd.

Jonas, berätta!
– Sommaren 2010 är året då det är dags att

göra en modern mobil evolution av tidigare icons
från Regnbågsrummet. På Mälarpaviljongen kom-
mer vi åter öppna pärleporten till det som alla så
länge haft ett stoft av dröm att få se igen, säger
Jonas.

Under samtliga lördagar i juli och augusti

månad med start den 3 juli kommer
Regnbågsrummet att återfödas under namnet
Regnbågsrummet Vintage på Mälarpaviljongen i
Stockholm.

Från Stureplan till Kungsholmen, inom-
hus till utomhus, kan det bli samma stäm-
ning?

– Samma stämning kan det aldrig bli då det var
en era för sin tid. Detta är en moderniserad hippie-
chic evolution som kommer att få stå för sig.
Kvällarnas upplägg utomhus inbjuder även det till
en av Stockholms vackraste upplevelser och mina
pärlband av cocktails, soaréer och DJs kommer

-10- -11-

E

eater i skärgården blir allt mer populärt. En
av de mer intressanta ur homosynpunkt är
”Gifta” som spelas i Gustavsbergs hamn. En

av huvudrollerna spelas av killen som prydde
omslaget av QX för några år sedan, Johan Ehn.

Johan, berätta om pjäsen?
– Okej, jag gör ett försök:Vi möter Maurice

som lämnats ensam ute på ett skärgårdspensionat
medan hans fru rest till stan för att roa sig. Ut till ön
kommer Gustav och de två männen blir snart goda
vänner och verkar kunna tala om allt i livet.Vad
Gustav inte berättar är att han tidigare var gift med
Maurice´s fru - Henriette - ett äktenskap som inte
slutade så bra... Gustav lovar att stötta Maurice i
hans problem med sin fru genom att observera dom
två på avstånd och snart anländer Henriette till ön
och försöker förstå vad fan det är som pågår här!

Gifta är ett triangeldrama, har kanske
Gustav och Maurice haft eller kommer att få
ihop det?

– Det känns mycket troligt... De når verkligen
varandra in på delar av livet som som man sällan
delar. Det blir väldigt intimt och det ligger hela

tiden en spänning i luften som måste få utlopp på
något sätt – eller kanske redan har fått det…

Är det med andra ord en pjäs som man
skulle kunna ge en ”gaystämpel”? 

– Alltså, det är en otroligt rik text som rör en
massa ämnen men eftersom den bland annat handlar

om ett förhållande mellan två män med förälskelse
och sexuella undertoner så visst.

Du är gay och har spelat gay tidigare på
scenen, känns såna roller lite extra kul att
spela eller har det ingen som helst betydelse
för dig?

– Jag kan väl säga att eftersom så mycket i livet
är heteronormativt så blir jag ju lycklig när det
kommer fram något som på ett smart och vackert
sätt berättar mer om mitt liv – och jag vill gärna
vara med i såna sammanhang, men det finns inget
som säger att bara för att man är gay själv så passar

triangeldrama i
gustavsberg
T

”Ett förhållande mellan
två män med förälskelse
och sexuella undertoner”

STOCKHOLMS 
NEW GAYCLUB
WWW.SODOMSTHLM.SE

Ventil juli 2010  10-06-20  20.06  Sida 10

   



w w w.ess ingemaklarna. se  08 - 656 00 00

Är du redo
för ditt livs affär? 

Reg. Fastighetsmäklare Åsa Ahldén 
0760-20 90 90 asa@essingemaklarna.se

-11-

göra sig underbart i Stockholmsnatten.
Det är sju år sedan Regnbågsrummet på

Stureplan stängde, men folk pratar fortfaran-

de om det, vad var så unikt med
Regnbågsrummet?

– På världspremiären den 21 januari 2000

skrevs internationell gayhistoria, i och med sjösätt-
ningen av Regnbågsrummet, en gay- och vip-
lounge mitt på Stureplan där kompakt disco och

kondenserad kärlek gällde. Det var en oas utöver
de humanistiska gränserna (skrattar).

Vad missar man om man inte kommer
till Regnbågsrummet Vintage den 3:e juli?

– Troligtvis denna sommarens vackraste sol-
nedgång!

Anders Öhrman

”Regnbågsrummet 
var en oas utöver 
de humanistiska 

gränserna”

man för att spela vilken gaykaraktär som helst. Och
det är inget jag aktivt letar efter.

Björn Melander som regisserat, är en
favorit hos dig vet jag, vad är så bra med
Björn?

– Han utgår från att; just den här gruppen som
just den här gången arbetar tillsammans kommer att
berätta historien på just det här sättet. Han ser och
känner vad som måste göras för att du som
skådespelare ska få största möjlighet att använda alla

delar av dig själv på scenen. Det
kan vara tufft och skrämmande i
själva processen men han når
resultat! Hans uppsättningar av
Lars Noréns pjäser – Natten är
dagens mor, Kaos är granne med
Gud och Och ge oss skuggorna, är
bland mina största
teaterupplevelser någonsin.

– Han är också en otroligt fin
vän som jag känner att jag växer
som människa genom att umgås
med.

– Sen har han också levt med
sin man i 40 år och att få
spendera tid tillsammans med
dem är fantastiskt. En sommar satt
vi på deras torp – tre killpar från
tre generationer -och åt

jordgubbar och snackade om livet och jag minns att
jag kände att ”wow!” det är inte ofta man får vara
med om det här.

Ni har premiär på ”Gifta” den 1 juli, där
rök den sommarsemestern, eller?

– Ja... den obligatoriska trippen till vännerna på
Österlen blir lite kort men å andra sidan får jag ju
hänga med andra fina vänner och kollegor, i det
fantastiskt vackra Gustavsberg, och göra det jag
älskar att göra – så det känns toppen! AÖ

Andreas Rodenkirchen, Johan Ehn och Camilla Nyberg
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åhär inför pride har jag
noggrant och via grov
stereotypisering analyserat

årets pridetema och frågat mig
själv:Vem har makt över flatorna?
Riktig makt alltså, inflytande
över deras hjärnor, liv och bete-
enden. En av mina slutsatser är:
Det är svårt att få makt över fla-
torna.

Första anhalten i min analys
är kommersialismen. I kapitalis-
mens tidevarv, tänker jag, är
reklam och försäljning av yttersta
intresse för den som letar efter
makt, och när det gäller flatorna
kammar den nära nog noll. Inte
bara är flator ett varierande och
komplext släkte som är svårt att
ringa in - de grupper som går att
ringa in består dessutom till stora
delar av bohemiska friluftsmänni-
skor utan större intresse för vare
sig Gucciskor eller exfolierande
pärlfoundation med extra formu-
la. Möjligen kan något ekologiskt
litet groddmärke få ett marginellt
inflytande på flatslantarna, men
de får i så fall sälja sjukt många
groddpaket för att ge avtryck på
någon börs. Det finns en gräns
för hur många många biodyna-
miska picknickkorgar en flata
orkar packa under en sommar.

Andra som gör anspråk på
makt är män. Det hörs till exem-
pel på uttrycket: ”maktens män”.
De utgör kanske mindre än
hälften av befolkningen, men
världens parlament består av 82
procent män och om du googlar
efter ”världens mäktigaste”-listor
får du ta fram luppen för att hitta
brudarna (lite som på Zipper
bland bögarna en lördagskväll).
Makten på det privata planet
manifesterar många heteromän
genom att uttrycka attraktion
eller brist på attraktion till kvin-
nor de möter, och har de inte
makt på något annat område
händer det att de liksom överdri-
ver just det där.Tänker man på
det på det sättet är det plötsligt
inte så konstigt att man kan möta
så hätska reaktioner från snubbar
när de får reda på att man varken
är ute efter deras gillande eller
andra åsikter om ens uppenbarel-
se. Kanske är det dit jag ska
koppla kommentaren jag fick
häromdagen: ”Som kille uppskat-
tar jag att du har låtit håret
växa”. Kanske är det via makta-
nalys jag över huvud taget kan
förstå den.

En tredje maktfaktor måste
väl vara media. Problemet för
majoriteten av massmedia är att

de 1) inte förstår att vi finns och
2) inte vet vad vi gillar. Nå, det
var kanske att överdriva. De vet
att vi finns, ungefär som de flesta
vet att det finns tandtråd.Vi vet
att den existerar, vi pratar om
den, men vi beter oss ändå som
om den inte finns. På samma sätt
vet kvällstidningarna att vi finns,
de rapporterar till exempel om
vår rätt att gifta oss, våra diskri-
mineringsärenden från krogen
och ... ja det var väl det. Ändå är
det som om de har glömt att vi
finns, och till exempel skulle
kunna läsa en kvällstidning. Hur
ska man annars tolka rubriker
som: ”så kryddar du ditt sexliv

med tjejsex” eller ”är tjejsex
otrohet?” Eftersom hela makten
hos media bygger på att folk ska
läsa och känna sig tilltalade, blir
resultatet förstås: media har föga
makt hos flatorna. (Med samma
resonemang kan konstateras att
media skulle få enorm makt över
flatorna om de började skriva
mer om kattpsykologi, gröna
tesorter, linssopperecept, utom-
parlamentarisk aktivism, gubb-
mode och konstnärligt fotografi.) 

Av våra fyra stora återstår allt-
så politiken. Där kan jag inte
hitta några lesbiska kryphål, poli-

tiken har oss i ett stadigt grepp
och bestämmer myndigt huruvi-
da vi ska få gifta oss (det får vi),
skaffa barn (det får vi, om vi är
ihop med någon), ha barn med
vår flickvän och vår bögpolare
samtidigt (det får vi inte) eller
adoptera vår partners biologiska
barn (det får vi, om vi är gifta
och först efter att barnet är fött).
På senaste tiden har politikerna
bestämt bättre saker än 1) vad de
brukade bestämma och 2) vad en
hel del puckade heterolobbyister
på nätet skulle förespråka om de
någonsin kom längre än till
aftonbladets chatt, men faktum
kvarstår: Politikerna har makt

över flatorna. Dock inte lika stor
som våra två dominerande (men
i sammanhanget ödmjukt passiva)
maktinnehavare: Öl och Mariette
Hansson.

saraLövestam

”Vi vet att den existerar, 
vi pratar om den, men vi 
beter oss ändå som om 

den inte finns”

S

KRÖNIKA

”En lesbisk liten
maktanalys”

-12-
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Brittiska Hurts: VI älskar Eurovision
et är två lite småsega brit-
tiska synthpopkillar som
möter mig på Hotell

Stureplans innergård. Kvällen
innan har sångaren Theo
Hutchcraft och keyboardisten
Adam Anderson spelat på
Nalen i Stockholm, sen drog de
vidare till Spy Bar och Riche.

– Det svenska ordet ”bak-
smälla” har vi lärt oss idag. Men
det roligaste ordet jag hört hittills
är ”ööööl”.Vilket konstigt ord!

Hurts-killarna är annars väl-
bekanta med Sverige eftersom de
älskar svensk musik som Stina
Nordestam,The Knife,The
Hives och Kent.

– The Visitors av Abba är
ett av mina favoritalbum.
Mamma spelade det hela tiden
när jag var nyfödd, så när jag
hörde det många år senare
kunde jag alla melodier och
ackord utantill, berättar Adam.
Duons platta har även produce-
rats av en svensk, göteborgaren
Jonas Quant.

–Visst har den ett svenskt
sound med en del melankoli,
säger Theo. Er svårmodiga ådra
skiner igenom i musiken och det
är delvis svaret på varför ni är så
bra på att göra intressant musik.
Jag tror melankolin beror på den
kalla mörka vintern i kontrast till
att ni lever upp på sommaren.
Delar av soundet på plattan är
hoppfullt och lätt, lite som svensk
sommar.Albumet är lite som ett
svenskt år i våra liv kan man säga.

Finns det plats för ett
synthpopband som er i den
brittiska musiksfären just nu?

– Britterna har ju omfamnat
både indiemusiken och popmusi-

ken, så nu är det dags att omfam-
na båda samtidigt. Men jag fattar
inte britternas kärlek till ameri-
kansk rap om snabba båtar och
gängkrig. Kidsen borde vilja lyss-
na på sånt de kan referera till.
Varför lyssnar tjejer på Pussycat
Dolls, när de borde lyssna på
Marina & The Diamonds och
Florence & The Machine? Det
känns lite hopplöst att konkurrera
med musik som man inte fattar.

Storyn om hur Theo och
Adam vänskap började är lite spe-
ciell. Deras två kompisgäng ham-
nade i slagsmål utanför en pub,
och varken Adam eller Theo var

intresserade av att ta till knytnä-
varna, så de började snacka och
efter det var de polare.

–Vår relation är inte som en
vänskap, men det är inte heller en
professionell relation, menar
Theo. Det är något annat, för i
bråkar aldrig och det gör ju vän-
ner och kollegor. Den bara är.

Har man sett videon till hyl-
lade hiten Better Then Love ser
man att killarna föredrar en
sobert proper stil klädmässigt.

–Vi klär oss så här utanför
scenen också. Det handlar om en
slags manlig stolthet. När vi sig-
nades till Sony kände vi verkligen
att inget gick vår väg, men när vi
satte på oss kostymerna kände vi
oss starkare, berättar Adam.

En låt ni önskar att ni
skrivit?

– The Hollies He Aint Heavy

He´s My Brother. Eller Nothing
Compares 2 U med Sinead
O´Connor.Två helt fantastiska
låtar, säger de samstämmigt.

Vilken var den senaste låt
ni laddade hem?

– En remix på Lady Gagas
Paparazzi, svarar Theo. Jag tycker
att hon är väldigt viktig för
musikvärlden. Hon har en över-
tygelse som vi inte sett inom
musiken på länge. Det kommer
inga nya ikoner längre och hon
är helt egen i sitt slag.

Vem av er går hem bäst
hos brudarna?

– Jag funkar mer för hem-
mafruar. Och hemmamän, skrat-
tar Adam.Theo är mer poppis i
sin egen åldersgrupp.Vi har en
del gayfans också, jag tror det är
attraherande att se killar sjunga
om känslor.

När Theo och Adam skrev
skivkontrakt med Sony ville de
ha två biljetter till årets Euro-
vision Song Contest som en del
av förmånerna.

– Det är ju en fantastisk till-
ställning, det gav ju världen
ABBA, utbrister Theo. Och
Dana International! Hon sam-
manfattar allt bra med Euro-
vision! Jag tyckte Ukraina var
bäst i år. Och den stora tjejen från
Island var fantastisk! Jag är helt
uppriktig i min kärlek till
Eurovision, jag lovar.Vi skulle
vilja skriva för tävlingen, men
inte för Storbritannien. Då skulle
vi få noll poäng och ingen skulle
gilla oss.Vi kanske borde skicka
in nåt i Sverige? Det vore så
coolt.

Ronny Larsson

D

-14-

”Lady Gaga är väldigt viktig
för musikvärlden. Hon är

helt egen i sitt slag.”

22–24

QX GayMap
Updated daily
www.gaymap.eu

www.qx.se/gaymap
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månadens mesta

MÅSTEN
JuliSju saker vi

älskar och
en vi dissar

Ordning & Reda: Siden i tiden (laptopfodral)
Vad sägs om att klä in laptopen i nåt härligt chockskärt? Ordning & Reda lanse-
rar lagom till midsommar ett vansinnigt smarrig fodral i rosa. Pris: 349-379:-

J.Lo & T.Cru på MTV Movie awards (show). Inte nog med att Tom
Cruise genom en superskön öppningssketch gick från “soffhoppande” föredet-
ting. Hans dansnummer med J.Lo, som påhittade filmbolagschefen Les

Grossman, blir garanterat en av sommarens stora “såg-du?-snackisar.”

1
Coca
Cola
Light

a´la Manolo
Blahnik
(flaska &
burk)
I vissa av lan-
dets modebuti-
ker kommer
man i sommar
att kunna
införskaffa den
här snofsiga
flaskan desig-
nad av Sex &
The City-
bekante skode-
signern
Manolo
Blahnik. En
stilfull dryck.

Inte nog med att filmen inte
håller. Manusförfattaren
Michael Patrick King har dessutom mage att gifta ihop Sex & the
Citys två bögar i nya filmen! Antony och Stanford hatade ju varand-
ra i serien, och det var ju det som var kul. Det känns bara så krystat
att tussa ihop två bögar “bara för att”. Även om Liza Minnelli sjung-
er på bröllopet. Och även om äktenskapet ska ses som ett inlägg i
öppet-förhållande-debatten.

x
4

3 Solsidan (dvd)
Vårens skrattsuccé
var övre medelklass-

familjernas vardagsproblem
i TV4:s Solsidan. Nu i
sommar kan vi HBT:are
spana in det många heteros
tycker är det skojigaste just
nu.

-16-

Lady Sovereign (flata)
“Converting straight girls
is fun” säger rappande Lady

Sovereign i nya numret av brittiska
flattidningen Diva. Mer sånt, säger
vi och hoppas att hon snart kom-
mer till Sverige och är lika kaxig.

2

6

NEJ Nej NEJ!

Alejandro
(musikvideo)
Vi fattar inte vad
hon vill säga,
men snyggt och
bögigt är det.
Alltså gillar vi
det.
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McGay? (fransk reklamfilm)
Den här söta killen är huvud-
rollsinnehavare i en charmig

reklamfilm som McDonalds i Frankrike
vevat i media. Kolla genast in den på
youtube och dröm om att svenska “don-
kan” ska göra nåt liknande...

7

5
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19
frågor
till
Oskar

Ni har sett honom i rapakterna Snook och Maskinen, och han har
producerat och skrivit åt bland annat Veronica Maggio. Men nu står
den 26-årige Sundbybergskillen i rampljuset på egen hand. Och det
går förbannat bra. Singeln ”Från och med du” har toppat Tracks och
plattan Vilja bli har fått fina recensioner. QX mötte Oskar Linnros.

ad inspirerar dig?
– Jag gillar att åka tåg, gärna

en lång sträcka mellan Norrland
och Stockholm. Det gör jag inte så ofta i
och för sig, men jag försöker lägga resor
till spelningar med tåg. De få idéer jag får
får jag på tåg.

– Och så gillar jag svensk film. Jag har
inget emot pretentiösa dramer, som sånt
av  Björn Runge, och Bergman-filmer.

Din musik har jämförts med
Orup och Mauro Scocco…?

– Ja, jag läste det. Men jag förstår det
inte, även om jag har mycket respekt för
båda två. Fast det är inte upp till mig att
säga vad folk hör för refe-
renser. Men det är inte
direkt svenska åttiotalsmän
som inspirerar mig. Jag lyss-
nar mest på engelsk och
amerikansk musik, och då
mest ljud. Jag lyssnar på
produktionen och inte tex-
terna.

Ligger tiden som rappare i Snook
dig i fatet nu när du vill solosatsa?

– Det kan man vrida och vända på. Jag
står för allt jag gjort, och det jag gör nu
kanske jag inte tycker är fantastiskt om
fem år. Men det här är ju ”sant” för mig
just nu och jag gör ju mitt bästa, precis
som jag gjorde då. Och det vore löjligt av
mig att säga att Mr Cool är töntig.

I en intervju refererade du till
Snook-tiden som att ni var glada kil-
lar som gjorde musik för att få ligga
mycket. Är det fortfarande en anled-
ning till att hålla på med musiken?

– Ja, det är det absolut. Eller egentligen
mer för att hitta kärleken. Det är ju som
ett CV över vem jag är och hur jag tän-
ker. Jag skickade till exempel ett ex till
min mormor, och nu får hon reda på

saker om mig som hon inte kände till. Jag
gillar den grejen med att musiken berätta
någonting.

Vad är idén bakom skivomslaget
där du sitter i bar överkropp målad i
svart färg?

– Jag gillar när det är avskalat, och så
ville jag göra ett statement för att jag
tycker det är för mycket fokus på kläder
idag. Det har blivit alldeles för viktigt att
koppla ihop artister och kläder. Samtidigt
sa det avklädda mest om skivans innehåll.

– Att jag är målad är mer en visuell
grej som jag tyckte var snyggt.

Vilken är den konstigaste spelning

du gjort?
– Jag har gjort många konstiga spel-

ningar. Med Snook gjorde vi en spelning i
Guldsmedhyttan för tre personer i en
hockeyhall som kunde ta 8000 personer.
Det gick tydligen ingen buss dit. En
annan gång spelade vi inför 100 000 i
Oslo. Hiphopen har inte riktigt hittat sin
plats på scenerna, och blir inte tagen på
allvar.Antingen så hamnar man på jättes-
må ställen, eller enorma arenor.

Hur straight är du?
– Hur svarar man på det? Jag har aldrig

funderat på det, så jag antar att jag är väl-
digt straight.

Har du några bögpolare?
– Ja, men alldeles för få. Fast jag känner

ett par killar som jag är säker på borde
komma ut, men inte har gjort det än. Det
har hänt två-tre gånger att mina misstan-

V
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Skaffa vår 
iPhone- eller 
Android-
applikation!
• Du når banken när du vill

• De är fullmatade med 
användbara tjänster

• De är kostnadsfria

Hämta applikationerna i 
App Store eller på Android 
Market. 

Läs mer på swedbank.se/iphone 
eller swedbank.se/android
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”Jag är ett stort fan av
Jonas Gardell. 

Han är jäkligt bra.”
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kar slagit ut rätt, och det har blivit en del av livet att folk
kommer ut. Men det blir lätt pompöst att prata om att jag
vill ha olika typer av kompisar, även om  det är sant. Jag
tror man blir en bättre människa om man har en varierad
kompiskrets av kön, läggningar och åldrar.

Kommer du ihåg första gången du träffade en
bög?

– Nej, det gör jag inte. De tidigaste bögminnena
jag har är Jonas Gardell. Han var en central känd
figur som var omtalad just för att han var bög. Man
skämtade om honom samtidigt som man fascinerades
av honom. Jag minns att jag såg en komikers uppväxt
och då fick en liten inblick i homosexualitet. Jag är ett
stort fan av Jonas Gardell. Han är jäkligt bra.

Följer du dina listplaceringar?
– Ja, jag har inte så mycket liv förutom jobbet just nu

tyvärr, så jag följer absolut sånt. Det finaste är ju när folk
köper skivan. De som gör det supportar ju mig och det är
ju enormt stort.

Din styvfarsa är Danne Attlerud, som skrivit
schlagerlåtar som Se Mig,Vindarna vänder oss och
Live Forever.Vad säger du om Christer Björkman
ringer och vill ha med dig i festivalen nästa år?

– Snook blev tillfrågade tre år i rad, och som låtskriva-
re blev jag också kontaktad någon gång. Men jag har all-
tid sagt nej. Fast det är inte omöjligt att jag och Danne
(Adams-Ray, Snook-kollegan) skriver nåt till nästa år.

Det har vi snackat om. Så som upphovsman är jag gärna
med. Men jag vill inte vara med som artist, det är för
mycket cirkus för mig. Jag är för allvarlig och lite för
spänd för det.

Vad är det första du gör på morgonen när du
vaknar?

– Läser mejlen på iPhonen, och kollar facebook. Och

tyvärr röker jag ofta innan frukost också.
Vad är du mest nöjd med utseendemässigt?
– Är det någonting som jag vill uttrycka i artisteriet så

är det att det borde bli mindre fokus på utseende. Det
menar jag verkligen från hjärtat. Även om jag haft kom-
plex för att jag är kort så har jag har alltid varit nöjd med
hur jag ser ut och inte velat vara någon annan. Jag tror att
det är viktigt att ha andra intressen, och för tjejer så blir
det i en viss ålder ett påtvingat intresse, vilket är jävligt
hemskt. Jag tror inte att alla är så intresserade av sitt utse-
ende i den utsträckning som de verkar vara.

Läser du någon blogg?
– Jag har just upptäckt bloggar. Det finns en..jag vet

inte om man kan kalla det porrsida, som heter thathipster-

porn. com. Det är typ avklädd konstnärlig porr. Den inne-
håller alltifrån musik till folk som har en snopp i munnen.

Stöter killar på dig?
– Ja, absolut. Det var en liten räd nyss på facebook, av

amerikanska läderkillar som gillade att jag hade skinnjacka
på flera av mina bilder. Förut, när jag brukade gå på
TipTop hände det titt som tätt att killar kom fram. Jag

kan nästan bli lite äcklad av mig själv för att jag blir så
smickrad. Det är aldrig några tjejer som stöter på det
sättet, men det är nog för att jag ser ganska arg ut. Fast
det skrämmer tydligen inte killarna för dom vet att de
lätt kan slå ner mig (skrattar).

Har du någon Kylie Minogue-låt i din iPod?
– Det är så sjukt att du frågar det! För ett par kompisar

som jag inte kan namnge har skrivit en låt till hennes nya
skiva, så har det blivit väldigt mycket Kylie Minogue på
den sista tiden. Den låten är fantastisk! 

Hur lång tid fixar du dig på morgonen?
– 20 minuter inklusive dusch. Jag funderar på att börja

sminka mig också eftersom jag är ute rätt mycket och
krökar, och sover för dåligt. Då får man ju så mörka ring-
ar under ögonen. Jag vill inte se helt bakis ut när jag gör
intervjuer och plåtningar.

När var du bakis senast?
– Jag är bakis nu. Som fan (skrattar).

”när jag brukade gå på 
tiptop hände det att killar

kom fram titt som tätt”

Oskar Linnros
Namn: Hans Oskar “Kihlen” Linnros

Ålder: 26

Bor: Stockholm

Aktuell: Släppte hyllade skivan Vilja

Bli i början av juni och har en stor

hit med Tracksettan Från och 

med du.
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DELICIOUS COCKTAILS AMAZING FOOD 
GREAT MUSIC CITY CENTRE LOCATION

Guldgränd 8 • Stockholm • Phone +46 8 517 353 00

Need a room for the afterhours?
We also have a hotel.

Har du frågor  
om hiv?

Noaks Ark Direkt 020-78 44 40
www.noaksark.org
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ehöver du miljöombyte och vill
resa klimatsnällt och billigt? Ta
tåget till Köpenhamn. Bara några

timmar bort, men ett nytt land med en ny
flatscen.

Börja fredagskvällen i Kødbyen,
Köpenhamns slakthusområde, på prome-
nadavstånd från Centralstationen. Här,
insprängt bland stora slakterier och lagerlo-
kaler, finns flera sköna barer. Första stopp är
Jolene, följ den rosa neonskylten som lyser
upp Flaesketorvet.

Det var år 2007 som ett lesbiskt par
från Island öppnade den polysexuella dans-
baren som är  uppkallad efter Dolly
Partons låt. Sedan dess har Jolene bytt
ägare, men gästerna består. Eller som den
kvinnliga bartendern utrycker det:

–Vi har alla typer av gäster, jag vet inte
vilken sexuell läggning de har. Men tjejerna
ger mig ofta väldigt mycket dricks.

Ta några öl, njut av den 60-talsinspire-
rade inredningen och gå sedan vidare till
undergroundscenen Warehouse 9. Här möts
nydanande utställningar, experimentella
klubbar och performanceföreställningar i
ett koncept. Resultatet har blivit en
mötesplats för olika subkulturer. Ett ställe
för stans alternativa flator eller andra
queers. Kolla in hemsidan innan besöket så
att du vet vad som står på agendan.

Börja lördagen med en stadig frukost på
Oscars Bar og Café vid Rådhuspladsen.
Här bjuds det både på danska smörrebröd
och engelsk frukost med ägg och bacon.

Miljön är hemtrevlig och klientelet gayin-
riktat, med betoning på män.Tittar man
noga finns även en och annan flata och vil-
sen turist.

Efter maten är det dags för shopping.
På en tvärgata till Ströget ligger Lust, en
välsorterad sexbutik för kvinnor. Här finns
hyllor med lesbiska sällskapsspel, ett impo-
nerande dildoutbud och kläder i både lack
och läder. Passera sedan Ströget och botani-
sera i butiker på sidogatorna. I källarlokaler-
na finns vintage, streetwear och designklä-
der för alla smaker. Den som vill upptäcka
andra stadsdelar rekommenderas en utflykt
till Nørrebro.

För bästa inblicken i Köpenhamns les-
biska liv krävs direktkontakt med danskar.
Vad passar bättre än lördagsmiddag hemma
hos några lokala Köpenhamnare? På sajten
www.meetgaycopenhagen.dk kan du boka
in måltiden i förväg.Värdarna förbereder en
tvårätters måltid med danskt tema mot
betalning.Arrangemanget är dyrt, priset lig-
ger runt 780 kr, men då ingår i varje fall
förtäring.

Kvällen fortsätter sedan i det gamla red-
light-distriktet Vesterbro. I den ruffiga mil-
jön runt Istedgade ligger Köpenhamns
populäraste flatbarer. Börja på lesbiskt ägda
Gimmick Bar och Café. Här träffas kvinnor
i alla åldrar för att prata, dricka öl eller spela
sällskapsspel.

Efter någon timme är det dags att gå
vidare till Vela Gay Bar, Danmarks enda
utpräglade bar för lesbiska. I den gamla

bordellen med orientalisk inredning är
stämningen hög. Det är trångt och svettigt.
Klientelet är ganska blandat, även om ton-
vikten ligger på det yngre gardet. Enligt
besökaren Mette Korsgaard stannar stad-
gade lesbiska över 30 år hemma. De är mer
inriktade på barn.

– Här på Vela Gay Bar anordnas till och
med kvällar för kvinnor som vill träffas och
prata om barn. De kommer hit före 21.00
när det fortfarande är rökförbud, säger hon
och skrattar.

Att tillbringa resten av lördagskvällen på
Vela är inget problem. Ofta uppstår spon-
tant dansgolv mellan borden. Festandet
pågår till långt in på morgonen.

– Jag stannar ofta till Vela stänger vid
05.00. Då går man förbi 7-eleven och
köper öl. Sedan går man hem till någon,
lyssnar på dålig musik och stör grannarna.
Efterfesterna kan pågå till 11.00 nästa dag,
säger Sara, en av stammisarna.

LITEN SNABBGUIDE

Bar/klubb
Gimmick Bar & Café, Istedgade 24. Öppet
fre-lör mellan 16-02. www.gimmic bar.dk
Gimmick bar och café, som ligger nära
Centralstationen, lockar framförallt flator.
Varje torsdag visas film med hbt-tema och
det bjuds på gratis popcorn.

Vela Gay club,Viktoriagade 2-4. Öppet fre-
lör mellan 21-05. www.velagayclub.dk

Danmarks enda riktigt lesbiska bar. I den
orientaliskt inredda gamla bordellen trängs
flator i alla åldrar.Väldigt populär på helger-
na.

Jolene, Flaesketorvet 94, Öppet fre-lör 17-
03. I Köpenhamns eget slakthusområdet,
Kødbyen, gömmer sig Jolene. En stilfull bar
i amerikansk 60-tals stil med queer publik.

Warehouse 9, Halmtorvet 11, se hemsida för
event: warehouse9.dk/blog
Warehouse9 är en alternativ utställningslo-
kal där det anordnas fester och performan-
ce på queertema. Här samlas kulturintresse-
rade som vill ha något mer än bara öl och
ragg.

Kafé
Oscar bar og café, Rådhuspladsen 77, Öppet
mån-sön 12-02, www.oscarbarcafe.dk
Mysigt kafé med gayprofil bara något kvar-
ter från Ströget. Ett bra ställe att börja
dagen med brunch eller danskt smör-
rebröd.

Shopping
Lust, Mikkel Bryggers Gade 3A, Öppet fre
11-21, lör. 11-18. www.lust.dk En snygg,
välsorterad sexbutik för kvinnor mitt i city.
Lägg särskilt märke till den stilfulla inred-
ningen med allt från kvinnoformade lam-
por till en syndigt trasig säng.

B

flatornas köpenhamn
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AV ida mawe 

Miranda

Glöm gaykvarteren ovanför Ströget. Köpenhamns flator går ut i Vesterbro eller queera Kødbyen,
stadens eget Meatpacking district. 
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ego
med stefan nilsson

Månadens läsning
Benetton ger ut en tidning som är lite rolig. Den heter Colors och har till sommar-
numret temat ”vatten”. Med glimten i ögat så berättar de om ”sex on the beach” och
tar ett antal personer till havet för första gången. Bra och intelligenta texter. Kanske
inte den om nakenbadarna, men nästan allt annat…

www.colorsmagazine.com

Månadens 
spa
Regnigt ute? Tappa upp ett bad eller
ställ dig i duschen och gör ditt eget
hemma-spa. Med inspiration från
Marocko har Body Shop gjort en hel
serie med produkter för fuktiga som-
markvällar. Produkterna innehåller
oljan från arganträdet som alla trendiga
företag använder idag.

www.thebodyshop.se

Månadens 
snusk
Ingen sommar utan lite vågade experi-
ment. Svenska syndiga företaget Lelo
som gör designade sexleksaker för både
killar och tjejer, har nu tagit fram en
kollektion med ”accessoarer”. Binda
ögonbindel på någon i sommar?? 

www.lelo.se

Månadens trendorakel 
Li Edelkoort var i stan och lanserade de nya trenderna inför 2011-2012. ”Yellow is the
new pink”, menade hon och berättade hur vi inspireras mer och mer av fåglar fram-
över. Det är kycklinggult, uggle-glasögon och inredningsfärger som matchar stadsdu-
van. Och till detta har hon gjort en kollektion med inomhusfärger för Alcro.

www.alcro.se

Månadens kräm
Jag har sagt det förr. Solen är dåligt för
kroppen, men alla vill vara lätt solkyssta.
Testa dig fram för att hitta just din brun-
utan-sol-favorit.Till sommaren lanserade
bland annat Kiehl’s sin variant i herrseri-
en. Facial Fuel Healthy Bronze. Fräscht.

www.kiehls.com

Månadens 
snapshot 
Undviker du också blixt när du vill bli
fotograferad? Canon har släppt en ny
kamera, IXUS 300 HS, som tar bra
bilder i skum belysning. Om det blir
skumma bilder? Det vet jag inte…

www.canon.se

Månadens 
solbränna
Dermalogica har gjort en serie produk-
ter för tonåringar med deras hudpro-
blem. Nu är det tyvärr ganska länge
sen jag var i tonåren eller hade acne –
men deras scrub som fungerar som
både ansiktsmask och rengörare är fak-
tiskt lite genial.Tonåringarna har fått
det lättare i livet. Nu ska de bara bli lite
trevligare mot den äldre generationen
så blir jag helt nöjd… 

www.dermalogica.se

Månadens 
woody allen
Det kanske är tidigt att prata om hösten,
men så här ska vi se ut enligt H&M.
Lång, smal silhuett med lätt flört med
det sena 70-talet eller tidiga 80-talet.
Intellektuellt så att det förslår och visst
tänker man på filmen Annie Hall.
Notera årets viktigaste accessoar – hat-
ten. www.hm.se

Månadens nej
nej nej 
Mode är inte alltid smickrande för
alla kroppsformer. Man får självklart
klä sig som man vill – men du ska
vara medveten om effekterna.
Sommarens ”måste-plagg” är den
tvärrandiga tröjan som här från
Filippa K. Men glöm inte att tvär-
randigt gör att du ser tjockare ut.
Trendig – men tjock…  

-22-
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Unionen kämpar för att alla ska må bra på och av 
jobbet. Vi vill ha öppna arbetsplatser där alla kan 
få vara unika och ändå få tillhöra gemenskapen.

Besök våra seminarier i Pridehouse
Ta makten över din arbetsplats!  Både hbt-personer och deras vänner 
och släktingar ska känna sig trygga på sina arbetsplatser. Kom och låt 
dig inspireras! Onsdag 28/7 

Karriär är makt Kom och ta emot nycklarna till en arbetsmarknad full 
av möjligheter. Lär dig olika knep som behövs för en framgångsrik 
karriär. Torsdag 29/7 

Mer makt till transpersoner! Många transpersoner vågar inte vara 
öppna på sina jobb. Det vill vi ändra på! Fredag 30/7 

Läs mer om våra seminarier på unionen.se

Gå med Unionen i Prideparaden
Vill du gå med Unionen i paraden? Mejla till hbt@unionen.se så får du 
mer info. Eller håll utkik efter våra gröna tröjor i paradvimlet.

Träffa oss i Pridepark
Unionens HBT-nätverk arbetar bland annat för att stötta medlemmar 
som vill vara öppna med sin sexuella läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck på jobbet och att fler ska våga vara öppna på sina 
arbetsplatser. Kom och träffa oss i Pridepark eller kontakta oss på 
hbt@unionen.se. I parken finns också Unionens ombudsmän som 
kan svara på alla dina frågor om arbetslivet.

Vi ses på Pride!
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Som en sovande Törnrosa, redo för sin regnbågskyss. 
Så beskriver Jonas Andersson gaylivet på Östermalm. 

QX botaniserar bland klubbar och parkragg 
i Stockholms finare kvarter.

AV mats Bax

å Östermalm sover hundra år av hbt-
historia, i väntan på att bli väckt. Redan
1926 kunde tidningen Fäderneslandets

läsare läsa om ”tvetydiga” unga män som smek-
te varandra på nattklubben Grotta Azurra på
Grev Magnigatan. 1979 stormades socialstyrel-
sen på Linnégatan, och snart var inte längre
homosexualitet en sjukdom.

Och på 70-talet kunde den då elvaårige
hästpojken Jonas Andersson komma ridande
på sin ponny i Lill-
Janskogen och känna
magen pirra när han såg de
mystiska lapparna med tex-
ter som ”möt mig här på
onsdag 23.00” som satt
fastnålade på de urgamla
ekarna, från en okänd man
till en annan.

Nu, 36 år senare hörs
ett gnägg på Strandvägen. Det är Jonas
Anderssons mobil som ringer.

– Hejsan lilla mamma! Ja, jag ska agera cice-
ron och visa runt på Östermalm. Pride ska ju
flytta hit i år.

Vi går nedför Strandvägen, med sol i ögo-
nen och svag saltdoft i näsan, förbi lunchgäster-
na på Strandbryggan och bort längs kajen där
småbåtar vilar i vykortssommar. Lördagen den
31 juli kommer tiotusentals hbt-personer i alla
möjliga färger och former vandra motsatt väg,
mot Gärdet i årets Prideparad.

Vi svänger in på Birger Jarlsgatan och når
snart första stoppet på Jonas rundtur.

– Zink Grill! Jag älskar det här stället, säger

Jonas, och vi slår oss ner på uteserveringen till
den franskinspirerade bistron.

Varje lördag gästas Zink av klubben Darling
som Jonas beskriver som ”helt fantastisk”. Själv
startade han stadsdelens första gaynattklubb i
modern tid – Regnbågsrummet på Sture-
compagniet. Klubben stängde efter tre år, sedan
brandmyndigheten ändrat reglerna för hur
många som fick vistas i lokalen. Jonas radar
snabbt upp en lista med gaypopulära klubbar

som blommat upp och dött
ut. Club Confetti. After Dark
på Dambergs. Alexandra’s som
Alexandra Charles i 20 år
såg till var Stockholms tren-
digaste.

– Legendaaarisk, säger
Jonas och lutar sig fram.
Och sen har vi ju Riche där
bögsocieteten festat i alla

tider, och det finns ju fortfarande kvar.
– Men vad finns det för rena gayklubbar

idag, förutom Zink? undrar jag.
Jonas biter sig i läppen.
– Det är nog bara Zipper i så fall. Men avvi-

kande sexualiteter har alltid funnits på Öster-
malm.Ta bara diplomatkvarteren med Ebbe
Carlsson och Sverker Åström. Men det är
ingenting man visar utåt. Jag tycker inte att
Södermalm ska ha patent på att vara
Stockholms gayghetto. Östermalms gayliv är
redo att befruktas av Pride och börja blomstra.

Vi reser oss och börjar gå, uppför Grev
Turegatan och mot Humlegården, som på 70-
talet kallades ”bögparken” då den länge varit ett

Östermalm 
laddar 

för 
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”Avvikande
sexualiteter

har alltid
funnits på
Östermalm”
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ställe för soldatprostitution och sex i det
fria. Men sedan buskagen i parkens norra
del sågades ner, för att göra parken trygga-
re, har det blivit allt mindre hum-hum från
Humlegården. Där militärer och diplomat-
herrar tidigare gick lös på varandra bland
buskar och urinoarer, leker och gungar
dagisbarn i neongula västar.

– Men visst känner jag folk som tagit
sig en svängom ute i det fria någon natt då
andan fallit på. Det är ofta att folk ramlar
in här efter en kväll på Spybar eller någon
annan av Stureplanskrogarna, säger Jonas
Andersson.

Även om Humlegården nattetid kan
kännas osäker, är den en dag som denna en
perfekt plats för picknick. Östermalm bju-
der på fantastisk matshopping och beroen-
de på plånbokens tjocklek rekommenderar
Jonas antingen delikatessdisken på Sabis
eller Östermalmshallarna, eller Ica
Esplanad, som Jonas (och vännen Sofi
Fahrman) trots standardpriserna kallar för
”rik-Ica”.

– Picknick i Humlegården är fantas-
tiskt. Jag hoppas att det blir en naturlig
plats att hänga på under Pride. Helst skulle
jag vilja att hela Pride Park flyttade hit,
mitt i stan så att man riktigt snubblar över
festivalen.

Sedan starten av Stockholm Pride
1998 har Pride Park legat på en grusplan i
Tantolunden på Södermalm, något som
från början beskrev som en nödlösning,
men som senare blivit tradition.
Södermalm har, tillsammans med Gamla

stan, blivit den stadsdel som hbt-stockholm
gjort till sin och här finns merparten av
stadens etablerade hbt-vänliga klubbar,
barer och fik. Efter många års tal om flytt
gör nu Pride en klassresa och bygger upp
sitt parkområde vid vatten och grönska vid
Sjöhistoriska museet på Gärdet vid Öster-
malm. Extrainsatta SL-bussar, taxibilar och
ett Skansentåg – Prideexpress – ska ta
besökarna ut till det nya parkområdet som
blir nästan dubbelt så stort som tidigare.
Fler utställare, längre öppettider, två ”rik-
tigt häftiga scener” och fler dansgolv än
tidigare ska tillsammans med Schlagertors-
dagen och 90-talskvällen locka folk till
parken.

– Tidigare har parken dött när scenen
gått ner.Vi känner att det har funnits en
efterfrågan på längre öppettider och mer
dans. En annan sak vi tror kommer locka
folk är karaoketävlingen, som hålls varje
dag med final på stora scenen på lördag.
Vinnaren blir Prides representant i
Karaoke-SM, säger Michael Kröger,
verksamhetschef för Pride Park.

Även utanför parkområdet arrangeras
fester, bland annat i de närliggande musei-
lokalerna som även ordnar utställningar
och konstvisningar under festivalen. Men
att Stockholm Pride flyttar till andra sidan
Slussen betyder inte att Södermalm töms
på hbt-personer. Under parollen SoFo goes
Homo har flera av Södermalms restaurang-
er slutit upp med flathaken Momma och
Roxy för att ge rabatter åt alla som kan visa
upp ett festivalband.

–Vi vill inte konkurrera med Pride,
utan snarare vara ett förfestalternativ för
dem som vill fortsätta till parken senare.
Festivalbandet ger rabatt hos alla ställen
med regnbågsflagga utanför, säger Anna
Högkil som driver restaurang Momma.

På Södermalm fladdrar regnbågsflaggor
dagligen från balkonger och utanför restau-
ranger och caféer, men under rundvand-
ringen med Jonas Anderson på Östermalm
har vi inte sett en enda.

– Men stadsdelen är full av gayentre-
prenörer och shopping, säger Jonas
Andersson när vi går ner för Karlavägen.

Modeskaparen Lars Wallin har sin ateljé
på Humlegårdsgatan, du har antikvariaten
på Sibyllegatan och Kommendörsgatan,
Oscar & Clothilde…

De flesta platser och personer som
Jonas räknar upp är antingen ”aanrika”
eller ”legendaaariska”.Vi gör ett stopp hos
en av dessa personer.

– Hej Tito!
Kindpuss, kindpuss.
Tito Frez har haft sin hårstudio på

Karlavägen i 26 år. Idag är han fullbokad
inför det kungliga bröllopet.

–Vi gör en rundvandring på Öster-
malm, inför att Pride flyttar till
Sjöhistoriska, förklarar Jonas.

– Ja, äntligen har det flyttat. Nu slipper
man bli rånad på väg hem från parken,
säger Tito. Nu får man bara hoppas att de
bokar några bra artister, så att det är värt
att ta sig ut dit.

Efter ytterligare småprat och kindpussar
är vi snart tillbaka där vi började, på
Strandvägen. Den sista ”legendaaariska”
platsen vi besöker på vår korta Öster-
malmstur är vad Jonas Andersson beskriver
som ”gayinredningsmecka” – Svenskt
Tenn. Och visst, hade jag varit dekoratörs-
typen hade jag nog blivit lite hård av Josef
Franks eleganta stolar och porslin. Nu kan
jag inte undgå att tänka att vad jag än har
råd att köpa, kommer det göra mina Ikea-
möbler avundsjuka.

– I mer excentriska hem går det
utmärkt att blanda. Mig passar den exklusi-
va shoppingen på Östermalm. Jag har inga
barn, kommer aldrig att få, och tycker om
att unna mig, säger Jonas Andersson på
vägen ut ur butiken.

– Jag tror att Östermalm mer än väl är
redo för årets Pride. Hela stadsdelen är som
en sovande Törnrosa, som bara väntar på
att bli kysst.
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”Helst skulle jag
vilja att hela Pride

Park flyttade hit
så att man riktigt

snubblar över 
festivalen”

Några adresser som gör Östermalm lite mer gay: Strandbryggan, strandvägskajen
27. Zink Grill, Biblioteksgatan 5. Riche, Birger Jarlsgatan 4. Stureplan med East,
Spybar och Sturecompagniet. PA&Co, Riddargatan 8. Ulla Winbladh,
Rodendahlsvägen 8 (djurgården). Stockholms Auktionsverk, Nybrogatan 32.
Svenskt tenn, Strandvägen 5. Titos Hairstudio, Karlavägen 72. Lars Wallins ateljé,
Humlegårdsgatan 13. Oscar & Clothilde, Styrmansgatan 10-12. Antikviteter,
Kommendörsgatan, Sibyllevägen. Dramaten, bästa stället att se paraden.

Nya Pridepark
Öppet ons-tors: 14-01.
Fre-Lör: 14-02. Sön: stängt.
– Plats för 15 000 besökare, jämför
med Tantolundens 13 000.
– 80 utställartält, jämför med
Tantos 60.
– Två större scener, en mindre
kulturscen.
– Pride kids, ett särskilt område
för barn.
– Grönare, ljusare läge vid vattnet.
– Svårare med kommunikation.
Extrainsatta bussar ska avhjälpa.

Start

mål
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örra årets Stockholm Pride var en förlustaf-
fär. Ett överskott på över två miljoner kro-
nor blev till ett underskott på 200 000.

Styrelsen fick avgå.
Nu har nye ordföranden Pär Wiktorsson och

viceordföranden Lovise Brade Haj sitt uppdrag
klart för sig:

– Föreningen måste gå med vinst i år, säger Pär
Wiktorsson.

Annars blir det ingen festival nästa år?
– Inte i sin nuvarande form.
Att strypa sina kostnader måste bli det första

steget, menar Ulrika Westerlund, med två år som
Prideboss bakom sig och nu ordförande i RFSL.

– Det var inte så att Pride sålde dåligt förra året,
men man hade behövt bättre ekonomisk kontroll
och styrning. Effekten i år blir att man inte har råd
att chansa på att till exempel ta in en dyrare artist,
eftersom det inte finns någon buffert.

Förra årets Stockholm Pride kostade över tolv
miljoner kronor. I år vill föreningen gå runt på nio.
Pär Wiktorsson försäkrar att spenderarbyxorna är
brända, blåstället på och svångremmen åtdragen.
Någon satsning som förra årets Pride Garden, ett
gratisevenemang i Kungsträdgården som förening-
ens revisorer kallat ”för ambitiös”, blir det inte i
år.

– Pride Garden var ett bra skyltfönster, men
som det ser ut i år fixar vi inte den kostnaden.Vi
har fått hålla hårt i varje krona och se över varje
budgetpost.Vi är medvetna om att vi inte gör ett
nytt Europride.

Någon som har känt av den ”extremt
ansträngda budgeten” är Michael Kröger, verk-
samhetschef för Pride Park, Stockholm Prides hjärta
dit 6,5 miljoner av budgeten går. För att få mer
pang för varje peng har parken öppet längre om
nätterna, och stänger helt på söndagen, som tidigare
år varit glest besökt.

– Annars är det enda som skiljer, utåt sett, att vi
inte kan ha attraktioner som förra årets bungyjump.
Vi har lyckats hålla nere övriga kostnader efter en
bra dialog med våra leverantörer, säger Michael
Kröger.

Pride får 450 000 kronor i bidrag från
Stockholms Stad.Ytterligare pengar kommer till
från sponsorer. Men det är framförallt biljettförsälj-
ningen som ska stå för merparten av de tio miljo-
ner kronor Stockholm Pride siktar på och behöver
i intäkter.

I år lämnar parkområdet, den största kassakon,
säker mark i Tantolunden och flyttar till det obe-
prövade gräset kring Sjöhistoriska museet på
Gärdet. Det nya området är betydligt större än tidi-
gare, med plats att hyra ut 20 nya utställartält.
En välkommen extra intäkt. Samtidigt är det svårt
att säga hur flytten påverkar antalet sålda biljetter.

Publiken är delad: i en omröstning på qx.se tycker
285 personer flytten är en bra idé, 445 personer vill
ha kvar Pride på Södermalm och 409 menar att
flytten inte spelar någon roll, så länge programmet
är bra.

Anders Selin, ordförande i Pride under 2002
och 2003, är en av dem som tror att flytten innebär
färre sålda biljetter.

– Jag förstår inte varför man flyttar. Jag tror inte
att det kommer att komma lika många spontanbe-
sökare. Det finns inte lika många naturliga hbt-stäl-
len runt omkring, och det krävs mer planering för
att åka till parken.

Ulrika Westerlund är mer positiv:
– Jag tycker att det är modigt. Många har klagat

på grusgropen och vi talade om att flytta redan när
jag var ordförande. Miljön kring den nya parken är
betydligt finare.

Nattklubbsarrangören Navid Kabiri, som
anordnar fester i anslutning till Prideområdet, ser
inte heller särskilt allvarligt på klagomålen.

– Folk klagar alltid en massa innan Pride, men
de kommer ändå.

Biljetterna till årets festival började säljas redan
kring jul för 400 kronor, hälften av det ordinarie

priset, ett vanligt grepp för att hajpa ett evenmang.
Försäljningen har gått bra, och nu ligger man enligt
Pär Wiktorsson på ungefär lika många sålda biljetter
som vid samma tid i fjol.

– Men halva priset betyder halva intäkten, säger
Anders Selin.

Pär Wiktorsson är inte orolig.
– Jag tror att många är nyfikna på att se hur den

nya parken ser ut, och traditionellt tar försäljningen
fart mot slutet.Vi samarbetar även med SL som sät-
ter in extra bussar till parkområdet för att underlätta
för besökare.

Det är just nyfikenheten på det nya som tillsam-
mans med festivalens bredd och känslan av att vara
en del av en gemenskap som enligt Pär Wiktorsson
är den största anledningen till att lösa en biljett till
Stockholm Pride.

För att se vad som lockar folk till att i år gå på
Stockholm Pride för första gången, lade QX upp
en efterlysning på qx.se. Inlägget lästes av 1029 per-
soner. De 13 personer som hörde av sig nämnde
just gemenskapen som det största skälet till att beta-
la de 800 kronor som veckopasset kostar.Tolv av

dessa bodde någon annanstans än i Stockholm eller
hade just flyttat till staden.

Samtidigt rider många privata arrangemang på
regnbågsvågen som Stockholm Pride skapar, och
erbjuder mötesplatser för hbt-personer, utan att ge
någon intäkt till festivalen. Ett exempel är just
Navid Kabiris fester som hålls i Tekniska museets
lokaler, med plats för 3000 personer – en femtedel
av Pride Park. Festerna börjar klockan 22.00 och
slutar 05.00, och kan således krocka med Prides
planer på att göra parken till en festplats fram till
efter midnatt.

Pär Wiktorsson är positiv till att Pride bidrar till
initiativ för en rikare hbtq-kultur runt om i staden.

– Det är en del av vårt mål. Samtidigt tycker
nog många att gemenskapen i parken är något extra
och väljer att stanna kvar till stängning, för att sedan
gå vidare till andra fester, säger han.

Lovise Brade Haj tillägger:
– Samtidigt hoppas och tror vi att de som tyck-

er att den här gemenskapen behövs, också bidrar till
att stödja Stockholm Pride ekonomiskt så att festi-
valen finns kvar.

Traditionellt är Schlagertorsdagen i parken den
enskilda händelse som lockar mest folk under
Stockholm Pride. Förra årets uppträdanden fick
dock ett svalt mottagande. Signaturen Mia skriver
till QX att förra årets Pride blev hennes sista, då det
”tog död” på Schlagertorsdagen. Samtidigt var förra
årets nyhet, 90-talskvällen, en succé.

–Vi vet att förra årets Schlagertorsdag fick
motta en del kritik. Men den lockade ändå 13 000
personer och på fredagskvällen var det 8000 i par-
ken. Kanske väljer fler att gå på fredagen i år, och
färre på torsdagen, men sammanlagt ser jag inte att
vi skulle tappa någon publik, säger Michael Kröger.

Ungefär en miljon kronor läggs på artistverk-
samheten för hela festivalen, och i skrivande stund
är Vengaboys och Caroline af Ugglas två av de
största dragplåstren.

– Det kommer alltid att finnas folk som är
besvikna över att Kylie Minogue inte kommer,
men Pride är ingen musikfestival. Det är en kultur-
festival, där helheten och bredden är styrkan, säger
Pär Wiktorsson.

Ulrika Westerlund håller med om att Prides
samlade utbud är unikt.

– Jag har aldrig varit på en festival som är så
omfattande som Stockholm Pride. Jag tycker att vi
slog in på en bredare väg 2005, och jag tycker att
festivalen har fortsatt i rätt riktning sedan dess. Ser
man till en festival som Europride i London 2006
så var utbudet mindre varierat och omfattande: en
stor parad där bara företag hade råd att gå med, ett
litet gratis scenprogram och en endagskonferens.
Stockholm Pride vinner på oändligt många punk-
ter.

Stockholm Pride måste gå med vinst. Så är det bara. Det var verkligheten som Pär
Wiktorsson och Lovise Brade Haj ställdes inför, när de tog jobbet att leda festivalen.

”Folk klagar 
alltid en massa
innan Pride, men 
de kommer ändå”

Vart är Pride på väg?

Mission 
impossible?
F
AV mats Bax FOTO peter knutson TACK Stockholms MC-varuhus (NORRA STATIONSG 93)
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Lovise Brade Haj
Ålder: 29
Bor: Reimersholme
Definierar sig som: Oj, det är
svårt för en genusforskare
Bästa Prideminne: Första schla-
gerkvällen 2006. Jag visste inte att
jag var schlagerbög.
Bäst i år: 90-talskvällen och
Pridehouse
Man jag skulle kunna gifta
mig med: Per Gessle

Pär Wiktorsson
Ålder: 30
Bor: Bandhagen
Definierar sig som: Queer/bög
Bästa Prideminne: Förra året på
Kulturhustaket
Bäst i år: Hera Björk
Kvinna jag skulle kunna gifta
mig med: Pink
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*Serviceavgift tillkommer, boka online så bjuder vi på den. Pris per person,  
begränsat antal platser. Gäller utvalda avgångar. 

www.tallinksilja.se   08-22 21 40*  

Femstjärniga boutiquehotellet Haven i centrala  
Helsingfors är designat med en känsla för det eleganta 
men samtidigt hemtrevligt varma. Det är Finlands 
första hotell som ingår i kedjan Small Lyxury Hotels 
of the World. Oavsett om du åker till Helsingfors för 
shopping, upplevelser, romantik eller någon annan 
anledning är Haven det utmärkta hotellet för en  
lyxig vistelse. 
 Vill du ha en minisemester – res på en 40-timmars-
kryssning så får du 7 timmar att uppleva Helsingfors 
och två nätter ombord med underhållning, underbar 
mat och tax free-shopping. 

Hotellpaket Haven fr 1300:-
Ingår: båtresa, del i C2-hytt, 1 hotellnatt med del  

i dubbelrum inkl frukost. Gäller t o m 6.8 2010.
Kod: HOTELLPAKET

Helsingforskryssning fr 225:-
Ingår: båtresa, del i C4-hytt. Gäller t o m 31.8 2010.

Kod: KRYSSA

Snyggaste hotellet  
i Helsingfors!

PRENUMERERA!
12 nummer av QX

direkt hem i brevlådan 
för endast 340 kr. 
www.qx.se/shop
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invigninstalare
med vett 
- och etikett

tockholm Pride intar
Östermalm, aristokratins
näste, och vem passar då

bättre som invigningstalare än
drottningen av hyfs och stil –
Magdalena Ribbing.

När Stockholm Prides vice-
ordförande Lovise Brade Haj
för första gången ringde till kvin-
nan bakom Nya Stora Etikboken
var hon nervös för att uppföra sig
felaktigt.

– Men Magdalena är hur
cool som helst. Hennes råd hand-
lar mer om att göra en bekväm
än att påpeka ens brister, säger
Lovise Brade Haj.

Till vardags besvarar
Magdalens Ribbing på frågor om
hyfs på dn.se, och det är så hon
kan kopplas till årets tema –
makt. De flesta frågor som landar
i hennes inkorg handlar nämligen
om relationer mellan människor,
och hur vi utövar makt över
varandra i vår vardag.

Ett inlägg kommer från en
person som lever i ett polyförhål-
lande – en familj med tre vuxna
personer. Enligt lag får bara två
av dem vara gifta. Nu har famil-
jen blivit bjuden på studentmot-
tagning, men bara de giftas namn
som står på inbjudan.

– Det kan röra sig om ett
misstag, men förutsatt att man
känner till hur personen man
bjuder valt att leva bör det vara
självklart att bjuda alla i familjen,
säger Magdalena Ribbing.

Det tycker inte många av
hennes läsare. Många av de över
170 kommentarerna handlar om
vad som är ”anständigt” och hur

en ”normal familj” ser ut.
– Det ser jag som en enfald

och brist på förstånd, som jag
trodde vi hade kommit ifrån i
dessa dagar. Jag får liknande frå-
gor från heterosexuella som bju-
der ett homosexuellt par, och
undrar huruvida man ska betrak-
ta den ene mannen som fru eller
vice versa. De ska betraktas som
två män eller två kvinnor, om de
inte själva vill något annat.

Mer om vår heteronormativa
vardag får vi då Magdalena
Ribbing invigningstalar på
Stockholm Pride den 26 juli.

ny paradväg - 
dramaten är nya hornsgatan

år trampar Prideparaden his-
torisk mark – Strandvägen,
där den första Prideparaden i

Stockholm gick 1998 och där Vickan
och Danne stolt hade sladdat förbi på
sin fyrhjuling med budslöjan fladdran-
de för vinden, om de gift sig enligt
Ockelbos traditioner.

Årets paradväg är en kilometer
längre än tidigare, vilket ger gott om
tid för att nå ett av paradchef
Joachim Åbergs delmål: att sätta
världsrekord i transor som dansar.

– 75 personer behövs för att slå
det rekord jag såg sättas i London,
säger Joakim Åberg.

Paraden är Prides ansikte utåt.
Är dansande transor den bild
man vill pusha för i år?

– Som jag ser det har paraden tre
syften: den är en politisk manifesta-
tion, den är ett karnevalståg och den
visar bredden i communityt. Dansande
transor hör definitivt till den bilden.

Blir det samma tryck i sluts-
purten som vid det klassiska upp-
loppet på Hornsgatan?

– Det blir svårt att slå den sluts-
purten. I år kommer Hornsgatan rätt
tidigt i paradrutten eftersom vi börjar i
Tantolunden. Men jag hoppas att

stämningen blir lika bra som alltid, och
att den håller i sig resten av vägen.
Strandvägen kommer att bli ett mäk-
tigt parti, och sedan hoppas jag att alla
Östermalmstanter stödjer oss sista
biten ut på Gärdet.

Förra året gick ca 35 000 personer
i prideparaden, trots regn. Ca 350 000

såg på och kunde sms-rösta på det
ekipage de gillade bäst. Den funktio-
nen finns kvar i år, och det vinnande
ekipaget får 10 000 kronor. Intäkterna
från sms-rösterna går till Stockholm
Prides Solidaritetsform som stöder
pridearrangörer i andra länder.

Nytt för i år är också att fordon
med fler än fyra hjul måste betala
1000 kronor för att delta.Vissa undan-
tag görs för ideella organisationer, och
Joachim Åberg räknar med att få in ca
50 000 kronor av de totala 235 000
som paraden kostar.

– Tillräckligt för att täcka städkost-
naderna.

”....och undrar 
huruvida man ska
betrakta den ene
mannen som fru

eller vice versa”

”Paraden 
är Prides 

ansikte utåt”

s

I
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årets Dogtag

Bonde + bagger = 
pridelåten

fter två år av halssmycken är
det nu en sjal som är årets dog-
tag – den minnessak som delas

ut till alla som köper ett veckopass till
Stockholm Pride. Motivet är symboler-
na för manligt och kvinnligt, ordnade i
långa kedjor som löses upp i varandra.
Det är arkitektstudenten Sofia Priftis
som formgett tygstycket.

– Jag ville göra något mer än ett
smycke, något man kan bära på olika
sätt och oavsett kön eller person. Årets

dogtag kan man bära som sjal eller
bandana. Man kan dansa med den eller
torka tårar med den. Och den är precis
lagom stor att ställa en bit smörgåstårta
och två champagneglas på om man ska
ha picknick. Eller ingen mat, men en
shotsbricka för en förfest i det gröna,
säger Sofia Priftis.

et är som vanligt ett fullspäckat
program som arrangörerna av
PrideHouse tagit fram. Mycket H,

lite mindre B och väldigt mycket T och Q.
Hela programmet med tider och platser hit-
tar du på Stockholm Prides hemsida.
QX lyfter här fram några punkter som vi
tycker verkar extra spännande.

Flersamma relationer - kan det
hålla i längden? Synen på polyamori/fler-
samhet har ibland varit negativ bland rela-
tionsexperter i media.Vad beror det på?
Och är alla överens i frågan? Hör några
relationsrådgivare diskutera era frågor kring
hur de ser på poly.

Berättelser från Baltic Pride och
Europride. Under sommaren har hbt-
rörelsen samlats för att delta i två stora
Pridefiranden i Vilnius och Warszawa.
Seminariet följer upp de internationella pri-
defirandena, Baltic Pride och Europride.Vad
har hänt? Vilka var reaktionerna från press,
politiker och allmänhet? I vilken utsträck-
ning engagerade sig allmänhet och politiker
för hbt-frågorna i länderna i form av delta-
gande under Pridefiranden och genom
övriga initiativ? 

Fistar Fina Flickor Fittor?
Samtidsanalys av icke-normativt flatsex blir
fokuset på detta samtal. Är penetrerande sex

fortfarande under diskussion? Och fistar fina
flickor fittor? 

Partiledardebatt - anordnas av RFSL
Förbundet.

Anna-Lena Brundin, Lill-Marit
Bugge och the story of True Love.
Anna-Lena Brundin och Lill-Marit Bugge
berättar om sin nya bok Marja och Agneta
– the story of True Love och läser några
rafflande utdrag ur boken.

Hur mår vi? Hur påverkas unga hbt-
personers sexuella hälsa av heteronormen?
Två studier som RFSL Ungdom har gjort

ger en del svar på frågan, och förslag på hur
situationen kan förbättras.

No Tears for Queers - ett år
senare. Ett år och 12 000 gymnasieelever
senare - gänget som arbetat med pjäsen No
Tears for Queers sammanfattar erfarenheter-
na och släpper en bok om att utbilda kring
hatbrott.

Det är ändå en rätt maxad känsla
att få vara sig själv. Så skapar du en
inkluderande och hbtq-vänlig mötesplats för
ungdomar. Fritidsledarna från Egalia håller i
en introduktion om modellen och svarar på
frågor kring fritidshänget och ungdoms-
verksamheten Egalia.

Hur bemöter vi
Sverigedemokraterna? Hur bemöter vi
ett före detta fascistiskt parti med växande
stöd? Varför diskuteras bara migration men

inte deras hbt-foba sexistiska rasistiska poli-
tik?

Transfeminism med Andy Candy.
Transfeminismen är en av de nyare feminis-
tiska inriktningarna och tar avstånd från att
ens könstillhörighet som en blev tilldelad
vid födseln skall vara en fast kategori.Andy
Candy diskuterar transpersoners position
inom feminismen idag.

Transpersoner - en stolt historia!
Transpersoner har alltid funnits, men livs-
villkoren och termerna har varierat. KIM
berättar om transhistoria, via ett lättsamt
porträttgalleri!

Dokumentärfilmen "Sämre än
djur" en film om heder och hbt.
Filmvisning och sedan efterföljande panel-
debatt med producent och ev medverkande
i filmen. Politiker samt Elektra.

Regnbågsbarn. Föreningen
Regnbågsbarn driver en öppen förskola en
gång i mån och kommer tala om hur det
går till att starta en sådan förening/förskola.
samt om verksamheten och bemötanden.

Gaypolisföreningen 10 år, har den
spelat någon roll? Hur föreningen för
gaypoliser i Sverige har påverkat att polisen
i Stockholm givit alla anställda utbildning i
HBT-frågor

Dagens Makthavare.Varje dag sätts
någon som har makt i eller över hbtq-sam-
hället i Tasso Stafilidis heta stol.Vad är makt?
Hur känns det att ha makt? Vilken sorts
ansvar följer med makten? 

Exotiska blattar och heta gymhun-
kar. Vem ses som sexig i bögkulturen och
på vilka villkor? Ett samtal om begärshierar-
kier, objektifiering och makt.

Mer info www.stockholmpride.org

ecret Weapon heter årets Pridelåt som fram-
förs av tv-kända Peter Gustafsson och
Ankie Bagger. Låten är en schlagerpoppig

historia med en catchy refräng som nog ska kunna
bli en liten hit under Pride.

– Texten handlar om kärlekens styrka och att
kärleken övervinner allt. Och låten är en uptempo-
sak med fotbollsläktarkörer och en skön refräng,
berättar Peter, som även gjorde singeln Du kan inte
lura mig med Ankie. Nu planerar han ett helt album
med den forna körtjejen till Lili & Susie. Och
han har inga problem att välja sin Ankie-favorit:

– Where Were You Last Night. Man kan väcka
mig mitt i natten och jag sjunger den som ett rin-
nande vatten. Den är hur bra som helst!
Paret kommer att framföra låten ett antal gånger
under Prideveckan, och Peter lovar att hänga i
Pridepark varenda dag. Och det är inte omöjligt att
han tar med sig Ankie.

–Vi umgås privat och har hur kul som helst
ihop. När jag blev erbjuden Du kan inte lura mig så
ville jag göra den med en idol, och tänkte på Ankie
på en gång. För mig var det hur kul som helst, att
som glad amatör få jobba med henne som varit
med ett tag. Hon är fantastisk.

Hur bemöter 
vi Sverige-

demokraterna?

”Man kan dansa
eller torka

tårar med den”

163 punkter i Pridehouse
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Kungsholmen – V.U.P – Boarea 79 m2 + altan
Arkitektritad Vindsvåning Under Produktion. Total golvyta 
82 m2 + solig altan om 7,5 m2 i sydost med fri utsikt mot 
Söders höjder.
      Välutrustat kök, vardagsrum och matsal i ljus öppen plan-
lösning med altan och snygg öppen spis. Två sovrum och 

lyxigt badrum med fönster. Bra med förvaring.
       Arkitekt Jenny Frigren hjälper dig att förverkliga ditt 
drömprojekt. 
      Äkta brf med god ekonomi i välskött 20-talshus med att-
raktivt läge. Garage i huset. Inflyttning mars 2011.

2 837:-/mån 6 980 000:-/fast pris
Pilgatan 28, 6 tr 
Ring 08–660 44 60 för visning

Siv Kraft Mäklarbyrå AB   Banérgatan 9  114 56 Stockholm.   Ring oss gärna på  08–660 44 60 så berättar vi mer   info@sivkraft.se   www.sivkraft.se   
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Ronneby Brunnsparken 2/7

KRistianstad Ovesholms Slott 3/7

tReLLeboRG Vångavallen 4/7

Vadstena Vadstena Slott 7/7

HoK Hooks Herrgård 9/7

UddeVaLLa Bokenäsets Motorpark 10/7

LidKöpinG Läckö Slott 11/7

äLVsbyn Storforsen 13/7

LycKseLe Torget 14/7

öRnsKöLdsViK Folkets Park 15/7

JäRVsö Stenegård 16/7

FaLUn Lugnet backstadion 17/7

Väddö Vikingalunden 18/7

FiLipstad Hötorget 24/7

esKiLstUna Sundbyholms Slott 25/7

öLand Ekerum 28/7

båstad Tennisstadion 29-30/7

ULLaRed Hedevi Idrottsplats 31/7

GöteboRG Nääs Slott Floda 1/8

GäVLe Gasklockorna 5/8

bispGåRden Thailändska Paviljongen 6/8

sKeLLeFteå Folkparken 7/8

HapaRanda Cape East 8/8

JaKobstad (Fin) FBK-området, 
gamla hamnen 12/8

MaLax (Fin) Åminne Folkpark 13/8

eKenäs (Fin) Bossanova Gräsplan 14/8

öRebRo Brunnsparken 20/8

stocKHoLM  Ulriksdals Slott 21/8

BOKa dINa BILjETTEr PÅ www.dIGGILOO.COM, TICNET 077-170 70 70 / 
www.TICNET.SE ELLEr HOS dIN LOKaLa ÅTErFörSäLjarE. 

dU KaN äVEN BOKa BILjETTEr VIa Sj: 0771-757575, 
Sj.SE/UPPLEVELSEr OCH Sj rESEBUTIKEr.

Börja UPPLaddNINGEN PÅ www.dIGGILOO.COM

ParTNErS

SPONSOrEr

SOMMARENS STORA FAMILJESHOW MED HUMOR, ROCK, SCHLAGER OCH POP!

Välkommen till Diggiloo i sommar!
VI BjUdEr PÅ 3 TIMMar SHOw, rESTaUraNGEr, MOjjES FaMILjESHOw OCH BarNLaNd!

K r a l l  e n t e r t a i n m e n t  p r e s e n t e r a r :

lasse holm * thomas petersson
alcazar * markoolio * mojje * erik linDer

jessica anDersson * gunhilD carling
magnus johansson * maDeleine liljestam
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lart att förra årets succé med en
nittiotalskväll är tillbaka. Redan
klara är Vengaboys, Look

Twice och Dr Bombay. Dessutom är
svenske regnbågsfrälsaren Thomas di
Leva klar. Även i år ligger radioprofilen
Anders Olsson bakom fredagskvällen i
Pridepark.

– Det är samma upplägg i år som i fjol

fast med en rejäl twist, säger Anders hem-
lighetsfullt och fortsätter: Det kommer att
vara fler hemliga artister i år än i fjol, men
precis som förra året kommer ett antal
artister att göra "mini konserter" fördelat
på två akter. Och givetvis kommer drag-
gänget Diamond Dogs att medverka i sho-
wen även i år.

Holländska Vengaboys dansade på lis-

torna i slutet av nittiotalet med hits som
Boom Boom Boom,We´re Going to Ibiza och
We Like To Party, och är i år sommaraktuel-
la med singeln Rocket to Uranus. Svenska
Look Twice hade megahits i mitten av nit-
tiotalet med Move Your Body och Go Away,
och 1998  toppade skojartisten Dr Bombay
listorna med Calcutta, Rice & Curry och
S.O.S (The Tiger Took My Family).

”Svenske regn-
bågsfrälsaren
Thomas Di Liva

är klar för
90´s-kvällen”

90’s kvällen

schlagerkvällen ...och de andra artisterna.
fter förra årets schlagerkväll mor-
rades det om en försämring jäm-
fört med tidigare år, så inför årets

torsdagsschlager på Pride har därför artis-
tansvariga Håcan Andersson lyssnat till
kritiken.

– Vi är medvetna om vad som inte
uppskattades förra året. Min tanke med
torsdagkvällen är att den ska få utvecklas,
uppdateras och moderniseras - eftersom
den i stort sett varit lika-
dan ut de senaste åren,
säger Håcan Andersson.
I år kommer Anne-Lie
Rydé att inleda med ett
schlagerblock där hon
framför klassiska äldre

schlagers, tillsammans med ett par hemliga
gäster.
Därefter tar Schlagerfeber-gänget över
med en modern schlagershow och gäster
som ESC-artisterna Safura och Hera
Björk, samt Melodifestivalsbekanta Jenny
Silver, Hanna Lindblad och NEO. Och
en och annan överraskning så klart.

I pausen mellan blocken blir det Sing-
along och ”önska din schlagerfavorit” på

dansbanan och efteråt
tar Dj Kim Bauer
över med schlagerdisco
fram tills Pride Park
stänger.

llt är inte klart med
Prideartisterna, men här har ni
några punkter:

Under invigningen blir det A Tribute to
Michael Jackson med Anna-Maria
Espinosa, Pauline,Asha Ali och
Helena Josefsson.Vidare så dyker åttio-
talsstjärnan Hazell Dean upp, liksom
Ankie Bagger och Peter Gustafsson,
Patrick El-Haag, Milda Makter och
Nettan & Maria.
Under kvällen blir det
dans med Zekes och
CC & Lee.

Sen blir det schlager-
torsdag och 90´s-fredag.
Och på fredagen kör P2

Ström musik enligt devisen ”If I´ts Not
Gay,We wont play”. Sen bjuds country
med Six Pack To Go. Lördagen erbjuder
Caroline af Ugglas, Mariette
Hansson, och ReBound.Andra artister
som sagt ja är de kultförklarade finska fla-
torna Marja och Agnetha (Anna-Lena
Brundin & Lill-Marit Bugge),
RedOne-proddade tjejgruppen Love
Generation, Dark Ladies, WAD Girls

samt Ola Joyce. Och
Discobandet DiscoBoys,
Andres Esteche, och
Sandra Dahlberg &
Jonathan Fagerlund
som slagit sina påsar ihop
i ett nytt projekt.

”Safura,
Hera Björk,
Jenny Silver

& Neo”

“Caroline Af
Ugglas,

Mariette &
ReBound”

K
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Vengaboys
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Deskakoramrgay
et är tradition. Under Stockholm
Pride koras Mr Gay Sweden. Så
även i år.Tävlingen leds av

Carolina Gynning och Jean-Pierre
Barda.

Ni ska leda Sveriges populäraste
skönhetstävling, berätta om kvällen!

Carolina: Det kommer att bli en
kväll att minnas. Operaterrassen, där täv-
lingen hålls, kommer att skaka. Men god-
bitarna spar vi till själva kvällen.

10 av Sveriges vackraste bögar på
scenen Jean Pierre, kommer du
kunna hålla fingrarna i styr?

Jean-Pierre: Jag kan alltid hålla fing-
rarna i styr...

Carolina: Inte jag (skrattar)
Är ni singlar?
Jean-Pierre: Jag anser att det är min

plikt att vara singel inför detta uppdrag!
Carolina: No comments.
Vilka frågor kommer Mr Gay

kandidaterna få av er?
Jean-Pierre: Det har vi inte bestämt

ännu. Det brukar falla på plats när killarna
är ombord så att säga.Vi hoppas att killar-
na kommer att inspirera oss.

Carolina: Jag känner att jag är super-
inspirerad redan nu, så jag ställer en fråga
till Jean-Pierre direkt: ”Vem/vad skulle du
ta med dig på en öde ö?”

Jean-Pierre: En morot så klart.

Carolina, det sägs ju ofta ”alla
bögar är så snygga”, du känner ju en
hel del gaykillar, stämmer det tycker
du?

Carolina: Ja, ni är klart mycket snyg-
gare än de straighta killar jag har träffat.
Och min lilla Navid är snyggast (skrattar).

Förra året vann Christo, vad får
han för betyg av dig, Jean-Pierre?

Jean-Pierre: Med Beröm Godkänt!
Carolina, under kvällen ska du

även krönas till bögsveriges drott-
ning, what have you done to deserve
this?

Jean-Pierre: Frågan är nog om vi
förtjänat henne...

Carolina: (skrattar) Det ser jag verkli-
gen fram emot, Navid har ju kallat mig sin
lilla okrönta bögdrottning under alla år nu
så det är dags att jag officiellt får en krö-
ning tycker jag.

På Pride-fredagen är det dags för ett av veckans populäraste arrangemang, ”Mr Gay Sweden”-festen.

”Operaterrassen
kommer att

skaka”
D

FOTO peter knutson

Christo
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Läs mer om hur ditt hem kan bli en 
klamydiaklinik på Vårdguiden.se

Gratis
testpaket

till alla!

Nu inviger vi 
950 958 nya 

klamydia-
kliniker 

i Stockholm

©
 E

st
er

Klamydia är en smittsam könssjukdom som kan göra både tjejer och 
killar sterila om den inte upptäcks och behandlas i tid. Problemet 
är att inte alla smittade märker av några symtom och därför kan 
bära på infektionen utan att veta om det. Du som har haft sex utan 
kondom bör med andra ord klamydiatesta dig. 

Från och med nu blir det enklare och bekvämare att testa sig 
för alla i Stockholms län. Vi gör det möjligt för vart och ett av 
länets alla 950 958 hushåll att starta sin egen klamydiaklinik.  

Du som är över 15 år och folkbokförd i Stockholms län kan näm-
ligen beställa hem ett gratis klamydiatest från Vårdguidens e-tjänst 
Mina vårdkontakter. Testet gör du enkelt hemma hos dig själv och 
skickar tillbaka i ett frankerat svarskuvert. Enklare än så kan det 
knappast bli. 

Så nu hoppas vi att fler kommer att testa sig oftare och färre 
kommer bli smittade på sikt. Kom ihåg att det säkraste sättet att 
inte bli smittad är att använda kondom. 
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förväntansfulla
förstagångsprideare

Neil Walker är en 24-årig lärarstudent från
strax utanför Norrköping. Han har länge

varit på väg till Pride, men aldrig åkt. Nu har han flyttat
till Stockholm.

– Nu har jag sambo, men tidigare har jag lockats av att
kunna gå ut på ställen som inte är heterojaktmarker.Att
slippa känna sig så himla annorlunda. Pride känns som ett
stort, glatt hålligång, och jag har hört att det ska vara
mycket mer än så.

Sanna Lundin är 19 år, kom ut för tre
år sedan och har sedan dess gått i

Storsjöyrans Prideparad hemma i Östersund med straighta
polare. Hon hoppas att Stockholm Pride öppnar en helt
ny värld.

– Jag vill träffa massor av hbt-människor och prata
relationer och dela funderingar, folk som förstår mitt tänk
och var jag kommer ifrån. Ett plus i kanten vore att inte
behöva gå sin första parad med paraply.

Joakim Holmqvist kom ut ur gar-
deroben för ett år sedan och ser fram

emot att aktivera den partygen som han tror att de flesta
bögar bär på.

– Bögstockholm kan kännas lite litet ibland. Pride är
utopin för att träffa nya människor, som man inte ser varje
helg på Paradise. Jag har polare som gått dit i typ 75 år,
och vad jag har hört så är man i princip tankad en vecka i
sträck och sen går i paraden.

Erik Magnusson ser sig själv som en fullt
normal människa som tröttnat på ”bonn-

landet i Olofsström” och flyttat till Rågsved. I år är han
funktionär på Stockholm Pride. Men han gillar inte årets
tema.

– Makt klingar inte bra. I alla fall inte ute på vischan.
De militanta bögarna och flatorna syns för mycket på
Pride. Det finns sådana som jag också, vanliga ”missionärs-
sexmänniskor”, och det vill jag visa.

Petra Bossom skulle ha åkt till
Stockholm Pride förra året, men så

köpte hon ett hus utanför Jönköping tillsammans med sin
fru. Men i år åker de upp för första gången.

– Det är mest för att se vad det är, jag har inte en sus-
ning.Vi har vänner som varit där och bara talat gott om
det. Framförallt hoppas jag kunna träffa andra transperso-
ner, på ett sätt som man inte riktigt kan på RFSL i
Jönköping.

Lotta Amnelöv har levt som ”fegisflata”
i 15 år. Efter att ha träffat en ny kvinna

har hon tagit steget in i hbt-världen, och ser fram emot att
träffa fler som varit i samma situation.

– Jag har alltid umgåtts med straighta, utan att tycka
att det var konstigt. Jag har aldrig rättat någon som pratat
om min sambo och undrat vad ”han” gör för något. Nu
när jag vet att det finns fler som jag, känner jag mig trygg
på ett annat sätt.

Sex personer med en gemensam nämnare, de ska besöka Stockholm Pride för första gången.

Neil sanna joakim

PetraErik Lotta
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Maria 
Wetterstrand

Yrke: Biolog. Språkrör för
Miljöpartiet sedan 2002, och riksdags-
ledamot sedan 2001.

Ålder: 36 år.
Familj: Gift med Ville Niinistö,

riksdagsledamot för Gröna förbundet
i Finland. Barnen Elias, 5 år, och
Linnea, 3 år.

Bor: Hus söder om Stockholm.
Intressen: ”Det mesta utom

inredning och matlagning.”
Person jag skulle bli ”star

struck” av att möta: ”David Bowie.
Han är den person jag allra helst skul-
le vilja träffa, men samtidigt skulle
vara allra mest nervös för att träffa.
Han är den coolaste människan i värl-
den. Har alltid gått sina egna vägar
och gjort fantastisk musik.”
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aria har också utpekats som Alliansens
egentliga huvudmotståndare, och vissa
menar att hon är en black om foten för

Mona Sahlin, trots det rödgröna samarbetet.
Men vad finns under den där trevliga, och i ärlig-
hetens namn ganska präktiga, ytan? QX Pär
Jonasson träffade Maria Wetterstrand för att prata
politik, Pride och helylle-image.

Nästa vår har du och Peter Eriksson
suttit som språkrör så länge att ni måste
avgå, hur känns det?

– Skönt! Vi har suttit längst i partiledarkretsen
efter Maud Olofsson, och har inte hon suttit
lite för länge? Det är en bra regel vi har i
Miljöpartiet att vi kan sitta i max nio år. Det är
väl skönt att man byter ut folk ibland, så att det
händer någonting? Jag ska visserligen sluta som
språkrör nästa år, men nu har ju folk chansen att
rösta in mig som minister istället.

Vilken är den viktigaste valfrågan för
dig personligen?

– Miljöfrågan! Tar vi inte ansvar för miljön så
kommer ekonomi, jobb och allt annat att gå åt
skogen så småningom.Vi i Miljöpartiet bryr oss
om miljöfrågorna även när de inte är på tidning-
arnas löpsedlar. Om jag skulle bo i ett annat land
skulle jag definitivt rösta på det parti som har den
bästa miljöpolitiken, förutsatt att de står för
mänskliga rättigheter.

En anledning att de andra riksdagspar-
tierna inte vill debattera miljöfrågor med
er sägs vara att de förlorar den matchen
oavsett vilka argument de använder.

– Det stämmer, numera. Man kan kalla det
”damage control”. Men när vi först förde upp
miljöfrågorna på agendan och de blev heta var
alla partier mer eller mindre tvungna att börja
prata miljö. Åtminstone på en sådan nivå att de
som absolut vill rösta på exempelvis
Moderaterna, men ändå bryr sig om miljön, skul-
le kunna stanna kvar. Men det innebar också ett
genuint ökat intresse för miljön, och att även en
person som Fredrik Reinfeldt började tänka
mer på miljöfrågor.Tyvärr känns det nu som om
vi återigen är ganska ensamma om att sätta mil-
jön i främsta rummet. Samtidigt är det ändå så att
vi har lättare att få igenom miljöfrågor numera.

Vad är du och Miljöpartiet mest stolta
över att ha åstadkommit under den här
valperioden?

– Könsneutrala äktenskap. Jag låg personligen
på väldigt hårt för att Miljöpartiet skulle ta fram

ett konkret lagförslag, som skulle göra det svårt
för de tre regeringspartier som är för könsneutra-
la äktenskap att skjuta upp frågan ännu en gång.
Vi tvingade fram ett beslut, och det är jag stolt
över.

Finns det enligt dig något kvar att slåss
för när det gäller hbt-personers rättigheter?

– Det finns definitivt väldigt mycket kvar att
göra när det gäller fördomar och hatbrott.Allt
Riksdagen gör är ju inte lagstiftning, och vi kan
exempelvis se till att polis, rättsväsende och andra
offentliga institutioner får en betydligt bättre
kunskap om hbt-frågor. Det finns också mycket
kvar att göra när det gäller diskriminering av
transpersoner, och deras rättigheter. Och även när
det gäller samkönade par med barn.

Hur får man hbt-personernas röster?
– Jag tror inte man kan dra er alla över en

kam, ni är ju precis som alla andra människor:
olika. Det viktiga är att vi för fram vår politik,

och de som tycker som vi får väl rösta på oss. Jag
tror att en styrka hos Miljöpartiet är vår öppna
och liberala inställning när det gäller människors
sätt att leva och vara dem de är. Det handlar för-
stås inte bara om hbt-personer, utan även exem-
pelvis om personer med funktionsnedsättningar,
och personer av olika kulturell och etnisk tillhö-
righet. Miljöpartiets inställning är att folk ska
kunna leva sina liv på det sätt de själva vill.Vi vill
riva ner de murar i samhället som hindrar folk
från att bara vara. Det borde vara en självklarhet
att alla människor ska få vara som de är… 

Man brukar säga att man är ”ung och
röd”, att ju äldre man blir desto mer kon-
servativ blir man – ligger det någon san-
ning i det?

– Jag skulle inte säga att jag åsiktsmässigt har
blivit mindre radikal, däremot mer pragmatisk. Jag
förstår numera att även om man inte får exakt
som man vill, så kan det vara en poäng att ta steg
i den riktningen genom att samarbeta med andra.
Det tror jag lite grann är en mognads- och
åldersfråga. Jag har också drabbats av insikten att

det finns en massa människor som har fattat, men
som ändå inte tycker som jag, utan har helt andra
prioriteringar. När jag var 17 så trodde jag att
bara jag förklarar för folk så kommer de att tycka
som jag. Jag har insett att det inte alls är så, även
om det känns lite jobbigt.

Hur har Miljöpartiet förändrats på sena-
re år? Blivit mer etablerade? Gått åt höger?

–Vi har definitivt blivit mer etablerade, och
legitimerade som ett dugligt regeringsparti, även
om vi inte suttit i någon regering ännu… Förr
uppfattades vi som bakåtsträvande, och ett parti
som var emot saker. Numera upplevs vi som
betydligt mer framtidsinriktade och positiva.Vi
har ansetts ligga betydligt längre till vänster än
vad vi anses göra i dag. I attitydundersökningar
ligger vi numera till höger om Socialdemo-
kraterna, men vem av oss det är som har flyttat
sig vet jag inte riktigt. Jag anser å andra sidan att
både Folkpartiet och Centerpartiet lämnat mitten

och begett sig långt högerut, så mitten
har blivit något av ett öppet fält. Det gör
att det finns en stor grupp mittenväljare,
varav många är akademiker och storstads-
bor, som inte känner sig riktigt hemma
någonstans. Som ligger någonstans mellan
frihetlig vänster och socialliberaler, det
vill säga just de väljare som enligt min
mening borde kunna vara gröna.

Det talas om en Wetterstrand-effekt –
håller du med om att det finns en sådan?

– Det vet jag inte riktigt. Det är inte bara jag
som person som fått ett ökat förtroende, utan
även partiet. Och vårt andra språkrör Peter
Eriksson. Så vad är hönan och vad är ägget?

Många ser dig även som ett hot mot
Mona Sahlin, trots det rödgröna samarbe-
tet.

– Det tycker jag är lite beklagligt, eftersom vi
ju är med i samma lag. Men det hade å andra
sidan varit mycket värre om det vore så att jag
också hade dåliga förtroendesiffror. Jag har svårt
att köpa argumentet att man själv ska bli sämre
för att gynna någon annan. Det är lite grann som
att dra ner de bästa eleverna i skolan så att de inte
blir för bra, och de sämre eleverna därmed blir
ledsna…  Jag tycker att man ska stötta de duktiga
eleverna. Också. Om man gör på rätt sätt kan
man lyfta upp hela klassen, i det här fallet hela
det rödgröna alternativet.Visserligen har vi gott
självförtroende i Miljöpartiet, men vi inser också
att Socialdemokraterna trots allt är tre gånger

M

mäktiga
maria
Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand går hem i alla läger. Till och med hennes motståndare
gillar henne, som person i alla fall. Och inte minst så är hon ju stor flatfavorit.
AV Pär Jonasson FOTO peter knutson

”Jag tror inte att man
kan dra er alla över 

en kam, ni är ju precis
som alla andra 

människor: Olika.”

QX har valt ut tre av valrörelsens, i vårt tycke, mest spännande och självlysande personer.
Du träffar en i varje nummer fram till valet. Först ut är Maria Wetterstrand.
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större än vad vi är. Dessutom har de en enorm regeringser-
farenhet. Mona Sahlin som person är väldigt kompetent,
och har dessutom gjort en enorm nytta inom
Socialdemokraterna genom att ta kontroversiella ställningsta-
ganden. Exempelvis det här samarbetet med oss. Det ska
hon ha all heder av. Hon har vågat ta strider som få andra.

Vad är det hos dig som folk gillar tror du?
– Att jag inte hymlar med mina åsikter, och att folk för-

står vad jag pratar om. Jag är populär även hos folk som inte
alls tycker som jag, troligtvis just för att de tydligt och klart
får veta att de inte tycker som jag. Jag försöker nämligen
inte säga det folk vill höra, utan det jag tycker är riktigt. Det
är i och för sig en linje som kan vara svår att upprätthålla så
här i valtider, eftersom det är lätt att man blir nervös för att
skrämma bort väljare. Och så tonar man ner och blir otyd-
lig. Det finns en stor risk i det.

Du uppfattas som en helylletjej – är du det?
– Nej, jag vill uppfattas som tuff och cool… (skrattar)
På Riksdagens hemsida har du ju till och med på

dig något som ser ut som en hemstickad tröja?!
– Den är faktiskt designad av Anna Holtblad!Väldigt

snygg dessutom! Jag har hur som helst inte för avsikt att
skapa några skandaler bara för att göra bilden av mig själv
mer mångfacetterad.

Kan du berätta något enda litet som åtminstone
åstadkommer en liten spricka i din välpolerade yta?

– Hmm, vad skulle det vara? Att jag gillar att spela datas-
pel?

Sådana där man skjuter folk i på löpande band?
– Det har jag gjort förut, exempelvis Duke Nukem, men

numera blir det mest Civilization IV. Fast man krigar ju rätt
mycket där med… Jag tror det är mycket värre när man
normaliserar våld i helt vanliga filmer och tv-program. 99,9
procent fattar att det är skillnad på att skjuta folk i verklig-

heten och i ett dataspel.
Gillar du hårdrock?
– Ja, om det är hårdrock med riktigt mörka röster, och

lite brutalt sådär. Jag gillar män med mörka röster, som Nick
Cave och Tom Waits, men just nu lyssnar jag mest på
Kent.

Tänder du på nitar och läder?
– I så fall skulle jag inte diskutera det offentligt, inte ens

i QX.
Gamblar du?

– Du menar på nätet? Gud nej, det skulle vara farligt om
jag började. Jag tror att jag skulle löpa stor risk att fastna i
nätpoker om jag satte igång med det. Jag skulle säkert tycka
att det är fruktansvärt roligt.

Svär du åt andra bilister när du själv sitter bakom
ratten?

– Nej, i alla fall inte nu under valrörelsen, det skulle inte
se bra ut. Men enligt Peter Eriksson är jag hur som helst en
urusel bilförare, fast det håller jag förstås inte med om själv.

Händer det att du tappar humöret och skäller ut
folk?

– Jag försöker verkligen undvika det på grund av den
position jag har, även om det finns de som förtjänar det.
Något jag blir riktigt riktigt frustrerad över är oflexibla
myndighetspersoner. Särskilt när det säger ”det är inte mitt
ansvar, du får prata med någon annan, det är politikerna som

”Något jag blir riktigt
riktigt frustrerad 
över är oflexibla 

myndighetspersoner”

”Skulle man börja
bygga murar runt
Pride och göra det
till en klubb för

inbördes beundran
finns det en 

stor risk att man 
stänger ute folk
som är på väg in.”
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har bestämt det här”. När de vägrar ta eget ansvar och bara
skyller ifrån sig på andra, fast de egentligen har möjligheten
att kunna hjälpa.

Har du någonsin brutit mot lagen?
– Ja, när jag var 16 målade jag och några kompisar en

dödskalle på en Shell-flagga för att protestera mot Shells
samarbete med apartheidregimen i Sydafrika. Det är jag
fortfarande nöjd med, men tycker att vi själva borde ha
överlämnat oss till polisen. Det är ju det som är civil olyd-
nad, att göra en symbolhandling för att väcka uppmärksam-
het kring ett samhällsproblem, och sedan vara öppen och
beredd att ta sitt straff. Som riksdagsledamot är det däremot
inget man bör ägna sig åt.

Som ”god miljöpartist” antar man att du är noga
med att köpa KRAV-märkta och närproducerade
varor i affären?

– Det stämmer. På det sättet är jag lite av en miljönörd.
Jag har råd att göra det, men det vore ju bra om man fick
upp volymerna på sådana varor så att priserna går ner. Det är
klart att varor som är producerade med höga miljökrav
oftast är lite dyrare, men då kan man ju exempelvis köpa lite
mindre kött istället.

Du lever verkligen i en ”perfekt kärnfamilj” –
mamma, pappa, en son och en dotter – har du
reflekterat över det? Och att det är något många
homosexuella drömmer om, men aldrig kan
uppnå…

– Ska man behöva ta stryk för att man fått en son och
en dotter, bor i villa och har bil? Finns det egentligen några
perfekta kärnfamiljer? Jag tror att de flesta människor inte
betraktar mig som varken perfekt eller fullt normal (skrat-
tar).Det är ju fullt möjligt för två personer av samma kön att
leva samma liv, med två barn och villa, som jag. Problemet
ligger möjligen i omgivningens attityder. Jag är av den åsik-
ten att alla sätt att leva är okej, bara de inblandade själva är
nöjda med situationen. Det är för djävligt att det finns män-
niskor som har negativa attityder mot samkönade par, eller
familjekonstellationer med fler än två vuxna inblandade. Det
är väl inget att lägga sig i?!

Om du hade varit lesbisk och ville leva med en
kvinna som livspartner – vem skulle du då välja?

– Det skulle nog vara någon som är på ett ungefär som
de män jag har tyckt om. Någon med gott självförtroende,
bra självkänsla och ett skarpt intellekt.

På vilket sätt hade ditt liv varit annorlunda om
du varit lesbisk?

– Jag är inte säker på att det hade varit så annorlunda. Jag
har en bra självkänsla i grunden, som jag har med mig hem-
ifrån, och det hade jag säkert haft även om jag varit lesbisk.
Mina föräldrar hade nog inte haft något problem med det.
Men det är klart att jag hade fått utstå mycket mer som les-
bisk, och framför allt haft en mycket jobbigare tonårstid.
Den attityd mot homosexuella som fanns i Eskilstuna när
jag växte upp var ju inte direkt liberal. Det är fortfarande
ganska tufft där, även om det blivit bättre. Men jag blev
otroligt glad när jag för ett par år sedan såg att Eskilstuna
kommun hade ett tält i Pride park, det var ett stort steg i
rätt riktning!

Har du varit mycket på Pride genom åren?
– Ja, och jag tänker gå på Pride även i år.
Är det ett måste för en politiker i din ställning

att synas på Pride när det är valår?
– Ja, jag bedömer att det är viktigt, av två skäl. Dels för

att det är ett sammanhang där man i bästa fall får uppmärk-
samhet som politiker, och folk ser att man är engagerad i de
här frågorna. Men också för att visa respekt och samhörighet
med hbt-Sverige, och även resten av hbt-världen.

Något speciellt på årets Pride som du ser fram
emot?

– Ja, partiledardebatten som jag är med i. Den tycker jag
att du borde se fram emot också!

En del anser att Pride blivit för svennigt, en all-
män folkfest…

–Var det inte det som var hela poängen med Pride från
början? Att det ska vara helt naturligt och ingen stor sak att
vara gay, att öppna dörrarna mellan hbt-samhället och sam-
hället i övrigt? Jag tror att just den öppenheten är otroligt
viktig för de som står på tröskeln till att komma ut ur garde-
roben.Att unga människor från olika delar av Sverige kan
komma till Pride och vara med utan att omedelbart bli
stämplade som kufar. Det tror jag kan vara ett viktigt steg på
vägen att komma ut. Skulle man börja bygga murar runt
Pride, och göra det till en klubb för inbördes beundran,
finns det en stor risk att man stänger ute folk som är på väg
in.
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Ring vår mottagning och boka en tid: 
Mama Mia Söder 

Götgatan 83, 116 62 STOCKHOLM
Telefon: 08-556 93 770

Välkommen
 till vår mottagning under Prideveckan!

Onsdag 28 juni kl 13-16
Fredag 30 juni kl 13-16

Vi tar emot Dig eller Er som behöver rådgivning inför insemination eller 
vill ta infektionsprover inför insemination i Danmark.
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&hälsa
fitness

Ät grönsaker & frukt
till mellanmål 
2.Välj proteinkällor

med låg fettinnehåll till mel-
lanmål 
3.Ta mer grönsaker än pota-
tis, ris eller pasta 
4. Ät fisk och skaldjur 
5.Välj mjölk och ost med lågt
fettinnehåll 
6.Välj kött och pålägg med
lågt fettinnehåll 
7. Snåla på fettet och sockret 
8. Ät ”bestämda” portioner
varje dag 
9. Undvik Alkohol 
10. Undvik tobaksvaror

med jari ketola

ill du få mer muskler?
Vill du sänka fettprocen-
ten? Vill du få en fastare

kropp? Då är den unika express-
metoden perfekt för dig. Följ med
och träna enligt upplägget och du
kommer ”finna formen” lagom till
Pride. Du kommer att se resultat
som både syns och känns.

Den vanliga frågan jag får som
coach och tränare är ”vad kan jag
göra för att snabbt komma iform
till sommaren?”. Många vill bli av
med några kilon eller strama upp
kroppen lite innan sommaren för
att kasnke komma i de tunna och
genomskinliga sommarplaggen.
Jag vet att det aldrig är för sent att
topptrimma figuren inför somma-
re, det gäller bara att göra rätt
saker, träna efter rätt upplägg med
bra övningar och ha bra kostruti-
ner.

Okej, nu kör vi!
Upplägget är under fem veck-

ors tid och är en supereffektiv
men tuff metod som verkligen ger
resultat.

Träningsschema:
Måndag Express kondition
Tisdag Rumplyft 
Onsdag Utfallsteg
Torsdag Armhävningar
Fredags Express kondition
Lördag Mage med dyna
Söndag Bågen ryggresning 

Upplägg styrka:
Vecka för vecka utför du antalet
repetitioner och nästkommande
vecka ökar du antalet repetitioner
enligt upplägg upp till 5 veckor.

Vecka 1 50 repetitioner 
Vecka 2 60  repetitioner
Vecka 3 70  repetitioner
Vecka 4 80  repetitioner
Vecka 5 100  repetitioner
Vecka 6 Pride!

Express kondition - Stegrande
intervaller
Du utför ett 5 stycken lopp i en
stegring. Du börjar med den kor-
taste tidsintervallen med maxfart.
Tidsintervallerna ökar för varje
lopp. Du vilar, eller tar det lugnare,

1 minut mellan varje intervall.Välj
valfri konditionsform som t.ex.
löpning, cykel, hoppreps, simning,
rodd, trappmaskin, osv.

Intervall upplägg:
• 1 minut max fart
• Lugnt en minut 
• 2 minuter max fart
• Lugnt en minut 
• 3 minuter max fart
• Lugnt en minut 
• 4 minuter max fart
• Lugnt en minut 
• 5 minuter max fart

Rumplyft
Du tränar: Lårets baksida och
rumpan.
Utgångsposition
Ligg ned på golvet rygg med rak
kroppsposition och rikta blicken
uppåt. Placera fötterna med
hälarna på bänken med cirka 90
graders vinkel i knäleden.
Armarna är utmed sidan av
kroppen.
Utförande
Pressa upp rumpan och bålen

upp mot taket med hälarna mot
golvet så att sätet och bålen. Lyft
så högt att kroppen blir rak.

Utfallsteg 
Du tränar: Framsida, baksida och
insida lår, och rumpan 
Utgångsposition 
Placera fötterna i höft bredd och
tårna pekar framåt. Rikta blicken
framåt, uppåt.
Utförande
Ta ett stort kliv framåt med ett
ben. Sänk kroppen rakt ner med
rak höft. Arbeta ner tills främre
knäet är böjt i 90 grader.Vänd
upp rörelsen tillbaka till upprätt
position och lätt böjd knäled.
Arbeta med ett ben i taget.

Armhävningar
Du tränar: Bröstmuskulaturen,
överarmens baksida, den främre
delen av axelmuskeln  
Utgångsposition
Ligg ner raklång på golvet på
mage med tårna tätt ihop i gol-
vet likt en planka. Placera hän-

10 express
mat-tips
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1

V

Fråga Jari
Har du frågor och funderingar
om träning, hälsa och motion,
Du kan t.ex. fråga om hur du
ska motivativera dig, hur myck-
et du ska träna och hur ofta?
Har du frågor om olika trä-
ningsformer, metoder eller vad
som funkar bäst? Eller om kost
och livsstilrutiner? Sänd din för
fråga till: jari@qx.se

kom i form till Pride. Det går!

jari är vår nya 
fitnessredaktör

ari Ketola är en ledande hälsoprofil i Sverige inom trä-
nings-, motions- och fitnessbranschen. Jari har en bak-
grund som elitidrottare med två landslag bakom sig i fri-

idrott och bobsleigh (där han deltog i OS 1994 i Lillehammer).
Jari har arbetat som tränings- och platsansvarig för olika fitness-
och motionsanläggningar i Stockholm under flera år. Nu finns
Jari på Grand Hotell Raison d'Etre Fitness där han är PT, kvalitet
och koncept Manager. Jari har utbildat tränare, ledare och
instruktörer i Sverige och utomlands. Han är även författare till flera böcker och du möter honom regelbundet
olika tidningar. I QX kommer du möta honom varje månad.

J

derna vid brösthöjd. Blicken är
riktad nedåt. Spänn magens
muskler
Utförande
Lyft upp hela kroppen med bröst
och armar så du nu står endast på
händer och tå  och sänk ned
kroppen till böjda armbågar och
vänd upp rörelsen innan kroppen
och bröstet når golvet upp igen
till lätt böjda armbågar,

Mage med dyna
Du tränar: Hela magmuskulaturen
framför allt den raka.
Utgångsposition  
Ligg på ned på golvet på rygg
och placera en dyna eller liknan-
de under den nedre delen av ryg-
gen under svanken. Placera föt-
terna tätt ihop med lätt böjd
knäled och fotsulorna ska vara i
golvet. placera händerna vid öro-
nen och rikta blicken framåt
nedåt
Utförande
Spänn magens muskler och
krumma upp hela överkroppen
med hjälp av magens muskler
och handduk så högt du kan.
Håll emot på tillbakavägen och
arbeta upp rörelsen upp igen
innan skulderbladen når golvet.

Bågen/ryggresning
Du tränar: Ryggens muskler samt
säte 
Utgångsposition
Placera kroppen på golvet och
ligg ned med mage och tår rikta-
de mot golvet. Rikta blicken
nedåt. Greppa pinnen eller likan-
de med något bredare än
axelbrett grepp.
Utförande
Spänn hela kroppen framför allt
magen och sätes musklerna. Lyft
upp pinnen något.Använd rygg-
musklerna och knip ihop mellan
skulderbladen. Lyft överkroppen
och bröstkorgen från golvet.
Arbeta tillbaka till startposition.
Arbeta med magens muskler för
att undvika svank.

”PÅ fem veckor 
kan du göra 
underverk”
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arszawa har aldrig
riktigt lockat mig.
Jag kan lätt lista 50
andra städer jag
hellre skulle vilja
åka till. Men den 9-

18 juli ska Warszawa arrangera Europride så
det var på sin plats att göra den där resan
som aldrig lockat mig.

Det är jag glad för.
Säg Warszawa och Polen till någon och

de ropar säkert inte ”Happy Pride” tillbaka.
Polen känns homofobt. När jag berättade
för mina vänner att jag kollat in gaylivet i
Warszawa fick jag nästan uteslutande samma

kommentar; ”Jaha, hatar man inte bögar
där”…  Inte så konstigt att folk tror det. För
bara fem år sedan, 2005, förbjöds Gaypride i
Warszawa av dåvarande borgmästare Lech
Kaczynski (som dog i flygkraschen i april i
år). Samma kille ville dessutom att man
skulle kunna sparka lärare som var homo-
sexuella. Lägg även till att 95% av befolk-
ningen är katoliker och att förra Påven
Johannes Paulus II kommer härifrån så
förstår du att Polen knappast känns som det
mest homovänliga landet i Europa.

Men någonting har hänt.
Alla homosar jag träffar under mina tre

dagar i staden berättar att folk i allmänhet

har blivit mer öppna i sin attityd gentemot
homo- och bisexuella. Ingen kan direkt
peka på varför eller på vilket sätt, men mot-
ståndet och hatbrotten sägs ha minskat. En
del säger sig till och med våga hålla sin part-
ner i handen på stan.

– Folk tittar, men ingen gör något,
berättar en kille som jag pratar med på en
av barerna.

Men det är skillnad på att inte göra
motstånd och att aktivt jobba för att förbätt-
ra homosexuellas situation.Warszawa gör
inte mycket att hjälpa till med EuroPride,
varken med pengar, engagemang eller större
intresse. Man sätter bara inte stopp för det.

Och i dessa sammanhang får det ses som en
utveckling framåt.

–Vi räknar med att paraden ska locka ca
50 000 deltagare, och den kommer att vak-
tas av minst 10 000 poliser, berättar ordfö-
randen för Warszawa EuroPride, Adam
Biskupia.

Han visar mig paradvägen genom stan
och var avslutningsfesten ska hållas senare på
kvällen. När vi åker längs paradvägen berät-
tar han att det dels ska hållas en gayfilmfesti-
val under Pride och dels att stadens
Nationalmuseum i dagarna har vernissage
för den mycket omtalade utställningen ”Ars
Homo Erotica”, en stor och banbrytande
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warszawa är redo
för europride
För fem år sedan förbjöd borgmästaren i Warszawa gaypride. I år står staden som värd för EuroPride. Någonting har hänt.

AV anders öhrman

W

Warszawas enda palm är
inte äkta. Det är ett 

”konstverk” av Johanna
Rajkowska.

Adam Biskupia
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utställning om homoerotisk konst. Utställ-
ningen är framtagen av konstvetaren och
HBT-aktivisten Pawel Leszkowicz och ett
måste om du ska besöka Warszawa.

Hotell som (nybyggda och helt fantastis-
ka) Hilton och Radisson SAS backar upp
Pride och är officiella Pridehotell.Annars
brottas EuroPride-organisationen fortfaran-
de med att få in sponsorer.

– Det är tufft, men hur det än går så
kommer vi att genomföra EuroPride, säger
Adam.

Warszawa, som har ca 1,6 miljoner invå-
nare, är otroligt vackert. Själv hade jag lite
fördomsfullt föreställt mig stora betong-
byggnader och lägenhetskomplex, i grått
och grått och grått. Ja, jag hade till och med
trott att vädret skulle vara grått. Men jag
hade så fel. Dels är husen vackra, till och
med gatulamporna är vackra i citykärnan,
dels består Warszawa till en fjärdedel av
gröna parker. Och man kan enkelt tillbringa
en dag i ”Gamla stan”, ett område som -
helt och hållet - byggdes upp från grunden
efter att det bombats sönder under andra
världskriget. Det var fantastiskt vackert att
promenera omkring i dessa kvarter som inte
är helt olika Gamla stan i Stockholm.
Dessutom sken solen från en klarblå himmel
i dagarna tre.

Vad gäller shopping så finns det mesta.

Butiker i stan och ett stort shopping mall
mitt i city. Och det är mycket billigare än
hemma. Så räkna med en hel del shopping
när du är här.

Gaylivet då? Jo, även det var en positiv
överraskning. På lördagkvällen betade vi av
fyra ställen: Rasko, Galleria Club, Utopia och
FanTom. FanTom är som ett enda stort
darkroom och får nog klassas som en
renodlad sexklubb. Medan de andra gaystäl-
len kan beskrivas som cool (Rasko), coolare
(Galleria Club) coolast (Utopia). Rasko blev
nog mitt favoritställe även om det var som

att ha tagit tidsmaskinen tillbaka 20 år. Där
fanns en bar, ett litet dansgolv och en ute-
gård. Det var bra mix på gästerna, 50 pro-
cent (ursnygga) flator och 50 procent bögar.
På en lite vinglig scen showade ett par ännu
vingligare dragqueens (varav den ena måste
vara den enda transan i världen som inte
kan texten till IWill Survive). Och det var
fantastiskt bra stämning, gästerna älskade
sina hustransor och hade vi inte varit
tvungna att åka vidare för att hinna med alla
ställen hade jag stannat kvar.

På Galleria Club var allting lite coolare -

inredning, musik och klientel. Men det var
enormt inrökt och ”källartrångt”. Kvällens
stora behållning var en tjej som heter
Patricia och som stod i DJ-båset. Men hon
spelade inte skivor, hon sjöng till låtarna
som DJ:n spelade. Och hon gjorde det så
bra att jag fick gåshud.

Slutligen gick vi till Utopia, ”the place
to be” i Warszawa. Det är liksom kronan i
gayjuvelen. Modernt, snyggt och klubbigt.
Men lite själlöst och ”seen it before”.

Slutligen så kommer den som åker till
Warszawa i år att komma hem med åtmin-
stone en mans namn på hjärnan, nämligen
Chopin. Frédéric Chopin är född i
Warszawa och i år firar man hans 200-års
jubileum. Det uppmärksammas stort i
Warszawa. STORT! På gator, på museum, i
parker och butiker.

Chopin Chopin Chopin! 
I en kyrka (Switego Krzyza) mitt i stan

ligger hans hjärta begravt, kroppen finns i
Paris, men hjärtat ville Chopin skulle begra-
vas i Warszawa. Och så fick det bli.

Vad gäller mitt eget hjärta så följde det
med mig hem, även om jag lämnade kvar
en del av det i staden jag inte ens ville besö-
ka.

Mer detaljerad info om Warszawa på:
www.qx.se/gaymap

”Vi räknar med att paraden 
ska locka ca 50 000 deltagare”

Gamla stan

Show 
på Rasko

Gayturisterna har hittat till Warszawa

Switego Krzyza

Utopia
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om en slags variant av Hollywoodfruar

kan man beskriva Ja vi elsker Hollywood.

Den 43-årige stjärnsty-

listbögen Jan Thomas

drar till sina norska

landsmaninnor i Holly-

wood för att få dem att

berätta mer om sina

glammiga liv i filmsta-

den.Till skillnad från TV3-serien så får vi här

ta del av både positiva och negativa erfarenhe-

ter, och vi får träffa ett gäng damer av olika

sort. Bland annat modellen Monica Hansen,

som det senaste året synsts på över 50 tid-

ningsomslag, parfymdrottningen Tova Borgni-

ne (gift med skådisen Ernest Borgnine), skå-

despelerskan Linn Bjørnland

och fastighetsmäklaren Tine

Schatz. Programledaren Jan

Thomas själv har bott i Hol-

lywood i över tjugo år och

är idag en av Norges mest

kända stylister. Han är har

varit med i norska Let´s Dance och spelat in en

singel (Get up and dance). Jan Thomas gifte sig

tidigare i år med 20-årige Christopher och

paret vill nu ha barn. Så nu vet ni det.

Ja vi elsker Hollywood, 13/7, 21.00 

ronnys

Homo på besök i
Hollywood

“Jan Thomas är
en av Norges
mest kända
stylister” 

S

sätt på...

Låt Gå...

Men hallå...

Schulman Show
är 10-talets
Knesset.
Intressanta dis-
kussioner om
aktuella ämnen
och med gäster
som vågar säga
vad de tycker. Det finns inget tv-
program som knäcker den här
talkshowen. Kommer få svår
abstinens nu när det är sommar-
uppehåll.

Sommaren är
skön, men visst
fasiken vill man
se sina favorit-
serier när brän-
nan måste få
vila? Varenda
serie har uppe-
hål just nu. Men jag rekommen-
derar då att ni köper en dvd-box
med serien ni alltid velat catcha
upp med. Jag satsar på Damages
med fantastiska Glenn Close.

Victoriadagen.
Sommarens
sämsta tv-sända
gala är en snoo-
zefest utan dess
like. Finns det
något osexigare
än när svenska
artister uppträder på en solba-
dande scen framför en sömnig
publik och en ständigt leende
kungafamilj? I år är Vickan inte
ens där.What’s the point liksom?

vill se i
tablån

En “dramedy” om ett gäng che-
erleadingbrudar  som tävlar om
att bli bäst i USA. I seriens cen-
trum står Marti, en tjej som blev
av med sitt collegestipendium för
att hennes partajande morsa
sjabblade bort det. Serien
beskrivs som Election möter Bring
it On,och har fått en bra tablåp-
lats efter Americas Next Top Model
i höst. I rollerna syns NYPD
Blues Gail O´Grady och High
School Musicals Ashley Tisdale.

Hellcats

Ghost Whisperer
Jennifer Love Hewitts
spökseende är nu över
och serien är historia.
Men om vi känner
henne rätt så är det bara
en tidsfråga innan hon
dyker upp i rutan med
ett nytt försök.
Gissningvis en komedi.

TV

The New Adventures
of Old Christine
Seinfeldförbannelsen (alla
Seinfeldsskådisars nya seri-
er  floppar) drabbade inte
“Ex-Elaine”. Förrän nu.
Hennes komedi är ned-
lagd och det blir till att
leta nya jobb för henne
och de andra skådisarna.

Melrose Place
Buhu. En av få ungdoms-
serier som faktiskt höll
måttet. Men tittarna ville
inte infinna sig, så då åker
yxan fram. Plusset är ju
dock att fantastiska Katie
“Ella” Cassidy kan dyka
upp i en annan, ännu
bättre serie.

TV-trissen:Tre tv-serier som precis lagts ned i USA.

3 tv-tider
i JuLi!

Mr World 2010
Lite naket i en mossig skönhetstäv-
ling så här i sommarvärmen?
Absolut säger jag och hejar på
svenske Alexander Shirpey.

17/7,TV7, 20.00

Män i höga klackar
En fin dansk dokumentär om
transorna Lea och Katjas glädjeäm-
nen och sorger.

25/7 22.00,SVT2

Twin Peaks
Kultserien som man aldrig får nog
av är tillbaka. I sommar kör Kanal
9 igenom hela thrillerserien så att
en ny generation kan få mardröm-
mar om Bob.

30/6, Kanal9, 22.45

En skönhetstävling för
män, en spännande trans-
dokumentär och en läskig
klassiker. Detta ska ni inte
missa i juli!
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“Ian Mckellen är ett Stort fan”

en trettionde juni släpper Scissor
Sisters sitt tredje album, Night
Vision. Bandet, som har tagit sitt

namn från en lesbisk sexställning, gick 2006
från indieband till arenaband med hiten I
Dont Feel Like Dancing och ska i sommar
gästa Hultsfredsfestivalen. Sedan vi sist
hörde av dem har de gått från kvintett till
kvartett och består idag av sångarna Jake
Shears och Ana Matronic, multiinstru-
mentalisten Babydaddy och gitarristen
Del Marquis.Vi fick ett snack med Del
Marquis inför skivsläppet.

Varför slutade Paddy Boom?
-Vi ville olika saker rent musikaliskt, så

han är lyckligare om han spelar med andra
band. Men det var en lycklig skilsmässa och
vi håller kontakten.Vi har en ny kille som
spelar trummor istället, men han är inte
med på pressbilderna.Vi har alltid haft med
människor som vi tycker är en del av ban-
det, men som utåt sett inte ses som med-
lemmar.

Så, nu när Paddy slutat är ni tre
bögar och en faghag i bandet?

- Ja, det är lite som Spice Girls, alla
kan ha sin favorit. Daddy lockar björnarna,
Jake fashionbögarna,Ana heteromännen
och jag tar alla däremellan. Det finns en
plan med allt (skrattar).

Hela nya plattan består i princip
bara av låtar som skulle kunna defi-
nieras som uptempo, varför?

- Nja, en del låtar är väl mer i
downtempo kanske. Men visst, jag förstår
vad du menar.Vi hade inte några bra balla-
der och då är det bättre att hoppa över den
typen av låtar. Och vi ville först och främst
släppa en platta med bra livelåtar. Jag vet att
det låter cheesy, men det här är faktiskt den
bästa plattan vi har gjort.

Om man har hört de första demo-
inspelningarna ni gjorde som band, så
påminner den här plattan mer om

dom än de två studioplattor ni
släppt…

- Ja, det stämmer.Vi ville gå tillbaka dit
där vi var när vi startade. När vi började var
electroclash något udda och ”smutsigt”
eftersom det var så många dåliga band som
höll på med den stilen. Och vi ville ta ett
steg bort från den kategoriseringen efter-
som vi inte bara är ett “electroclashband”,
vi är även ett ”vocalband” och ”dance-
band”.

Efter världshiten I Don´t Feel Like
Dancing blev upptäckta av den breda

massan. Ångrar du att ni gick från
kreddband till hitlisteband med en låt?

- Well, det var den bästa låten på plattan
så det var klart att den skulle bli en singel.
Jag älskar att den gjorde att folk upptäckte
resten av plattan, som inte alls lät som I
Dont Feel…. Och jag bryr mig inte ett skit
om att vi skulle ha förlorat indiekredd bara
för att vi blev större. Det är alltid bäst att ha
foten i båda läger och det har vi nu.Vi är
kommersiella men ändå obskyra och lite
dirty (skrattar).

Stuart Price, som producerat
Madonna och The Killers, har proddat
plattan.Varför valde ni Stuart?

-Vi har känt honom sedan 2004, och
när Pet Shop Boys Neil Tennant före-
slog för Jake att vi borde jobba med Stuart
så kände vi att det var en bra idé. Det har
varit ett väldigt bra och problemfritt samar-
bete.

Den första låten som släpptes på
nätet från plattan var Invisible Light,
men det var inte singeln, varför?

- Första singeln Fire with Fire är mer
kommersiell än Invisible Light och det var
lättare att säga att albumet var ”dark &
dirty” om första låten publiken hörde också
var åt det hållet. Så vi släppte den mörkaste
låten från plattan.

Och Ian McKellen har en pratsek-
tion i låten.Varför just Ian?

- Han är ett stort fan av Scissor Sisters

och dessutom en god vän till vår kompis
Elton John så det var en rätt självklar grej.

Vad har du för relation till Sverige?
- Jag gillar att spela i Sverige och älskar

hur snyggt och ordnat allting är. Ni är ett
snyggt och stilfullt folk. Och det är väldigt
vackert under sommaren.

Vad tycker du om svensk musik?
- Jag gillar The Knife. Och Cardigans

platta “Long Gone Before Daylight” är för-
krossande bra.

Var är ni mest populära?
- Utan tvekan i Storbritannien och på

Irland. Även i Australien har vi en stor fan-
base. Det är coolt att vara så olika populära
i skilda delar av världen, och pendla mellan
att spela på stora arenor och små obskyra
klubbar.Vi får det bästa av två världar helt
enkelt.

Vilken fråga är du mest trött på?
-Varför är ni så framgångsrika i

Storbritannien? Och hur nära kompisar vi
är med Elton John. Gud, jag vill inte svara
på de frågorna en enda gång till.

Okej, vad ser du helt på tv?
- The Wire är en fantastisk serie. Har ni

den i Sverige? Karaktären Omar är helt
fantastisk! Sen har jag fastnat för Celebrity
Rehab. Herregud, vilket underbart program.
Jag älskar hur de här tragiska föredettingar-
na får tillfälle att ta sig samman och bli
människor igen. Det är grym underhåll-
ning.

D

”Vi är lite som
spice Girls,
alla kan ha 
sin favorit”

Gayfavoriterna i Scissor Sisters släpper äntligen nytt i sommar. QX ringde upp gitarristen Del Marquis.

AV ronny larsson
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åt mig säga det direkt: Det här är

den Kylie-platta fansen hoppades

på när “X” kom, kanske hennes bästa se-

dan “Light Years” och möjligen en av de

jämnaste hon gjort. Samtidigt finns här

inga superhits i stil med Can’t Get You Out
of My Head och inga Kylie-klassiker i stil

med Better the Devil You Know,Your Disco
Needs You eller ens The One. Motsägelse-

fullt? Inte alls. Kylie har ju (likt ABBA)

aldrig varit en albumartist, utan alltid äls-

kats mest för sina oemotståndliga singlar.

Här är det dock svårare att hitta några

självklara hits, men istället serveras vi ge-

nomgående härligt Strawberry Daiquiri-

sval electroblingad loungedisco från en ar-

tist som äntligen insett på vilket dansgolv

hon hör hemma. Här görs inga Xtina-

krystande Lady Gaga-försök eller Ma-

donna-aktiga RnB-flirtar - här finns inte

ens några ballader. Istället får vi tolv fjä-

derlätta minidiscon som Get Outta My
Way som är Love at First Sight nio år sena-

re, svenskskrivna dansrökaren Cupid Boy,

blippiga konsertfavoriten Better Than
Today, titelspårets cheerleader-doftande

jävlaranamma-pop och min favorit Closer
där producenten Stuart Price får in ljud

som påminner om en anka som fastnat i

en cembalo. På ett bra sätt. Även om hon

inte kommer synas på de svenska listorna

är Kylie fortfarande poseringsdiscons ok-

rönta drottning.

Ken Olausson
Ladda ner:
Closer, Get Outta My Way & 
Cupid Boy

fokus

MUSIK

Kanon, Kylie!
Kylie Minogue “Aphrodite”
(EMI)

L

1. Kent "Gamla Ullevi"
Vi älskar att Sveriges största grupp
inte har låtit så här glatt dansiga sedan
FF - och att singelns andra A-sida är
minst lika fantastisk.

2. Sarah Dawn Finer
"Kärleksvisan"
En tokvacker bröllopsvisa som visar
årets andra torftiga försök i genren
vart skåpet ska stå. Sarah på svenska
ger dessutom en oerhörd mersmak!

3. ceo "Come with Me"
Tänk dig lika delar Tough Alliance
och Sound of Arrows och du bör
hamna någonstans i närheten av den
här låtens briljans.

4.Vengaboys "Rocket to Uranus"
De Prideaktuella holländarna kan ha
sommarens barnsligaste – och samti-
digt mest oemotståndliga – discore-
fräng. Let's have a party on Uranus!

5. Alexandra Burke feat Pitbull
"Start without You"
På Alexandras US-debut hämtar vi
den här RedOne-calypson som luktar
så mycket kokosolja och sand-mellan-
tårna att det är löjligt.

6. Mark Ronson "Bang Bang
Bang" 
På första solosingeln sedan 2007 har
Ronson dumpat retro-vibbarna han
slog igenom med och återgått till
"hip-pop"-soundet från debuten.

7. Brandon Flowers "Crossfire"
När The Killers sångare går solo låter
det (inte helt oväntat) som The
Killers. Sommarskön radiorock.

8.Tove Styrke "Million Pieces"
Vi är inte helt övertygade av låten.
Än. Men vi älskar Tove. Och vi älskar
att hon verkar vilja bli light-Robyn.

9. Diana Vickers"Boy Who
Murdered Love" 
Andra singeln från Storbritanniens
svar på Eurovisionvinnar-Lena är ännu
ett stycke snygg quirky gitarrpop av
bästa sort.

10.Yolanda Be Cool & DCUP
"We No Speak Americano" 
Ingen svensk sommar utan minst en
sådan här klistrig uppoppad gammal
stenkaka snurrandes på varenda
reklamradiokanal.

Sammanställd av Ken Olausson

QX speldosa

”kanske hennes
bästa sedan
‘Light Years’

och möjligen en
av de jämnaste

hon gjort.”
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Kent
En plats i solen

Du har troligen redan hört Från och med du
som kan bli sommarens stora poplåt. Det
vore inte mer än rätt. Snook-halvan Oskar,
som även hängde ihop tätt med Veronica
Maggio, solodebuterar med en skiva som
letat sig ner i 60-talssoul och 80-talets
Mauro-pop. Den tjugosexårige nostalgikern
är småbitter, drömmer sig bort från IKEA-
soffor och är fan så lättad över att inte vara
25 längre. Det här är uppriktigt och med-
ryckande. Mitt soundtrack i sommar.

Pär Björkdahl

Oskar Linnros
Vilja bli

I en tid där skivor säljer konsertbiljetter istället för tvärtom dyker ett nytt Kentalbum upp
bara drygt ett halvår efter det förra, precis lagom till sommarens turné. Och gärna för mig.
För även om “En plats i solen” inte känns lika perfektionistiskt genomarbetad som sina två
närmaste syskon så tar den igen det på ren charm. Låtarna är på samma gång både mer
”gamla Kent” och mer åttiotalssyntiga än på senare tid och lyckas både kännas refrängstarka-
re, dansigare och gladare utan att tappa ett uns av tidigare udd eller svärta.Vi ses vid scenkan-
ten i sommar - då kommer de här låtarna vara ännu bättre.

Ken Olausson

Robyn må vara Sveriges mest sönderkrama-
de artist just nu - både för sin känsla för att
kombinera superkommersiella refränger med
innovativa ljudbilder och för idén med tre
mini-CDs på ett år - men får man allt från
superhits som Dancing on My Own och
Fembot till mer udda inslag som folkvisan Jag
Vet en Dejlig Rosa på samma skiva så finns det
ju å andra sidan ingen anledning för de uni-
sona hyllningskörerna att tystna.

Ken Olausson

Robyn

Shut the 
fuck up, 
please

Sorry, men utanför Stureplan,
dagisgårdarna och studentflaken
kräver vi mer av än sommarhit
än ordet rumpa i refrängen.

En låt,
En historia
Katy Perry “California Gurls”
När Perry hörde Jay-Z:s “New
York State of Mind” ville hon hylla
västkusten. Och det är Max Martin
som proddar låten som är sånger-
skans andra USA-etta. Stavningen
“Gurls” är en hyllning till rockban-
det Big Stars hit med “September
Gurls” 1974. Katys blå peruk?  En
flirt med att hon ger Smurfan röst
i den kommande Smurf-filmen.

Sean Banan
"Skaka rumpan"

Body Talk Pt1

LIKA VÄRDE ÄR 
EN INVESTERING 
SOM STÄNDIGT 
ÖKAR I VÄRDE!

Samma lön. Samma villkor. 
Vem du än är. Varifrån du än kommer.

www.byggnads.se
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”Refräng-
starkare,
dansigare
och gladare
utan att
tappa ett uns
av tidigare 
udd eller 
svärta”
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gay-PARSHIP är den ledande Europeiska dejtingsiten och den enda 
som värnar om din integritet. Med oss har redan tusentals par funnit 
långvarig kärlek. Utifrån din personlighet visar vi vilka singlar som 
passar dig bäst.

Hitta personen som passar just dig.

Prova gratis på
www.gay-PARSHIP.com

gay-PARSHIP är den ledande Europeiska dejtingsiten och den enda 

På gay-PARSHIPfinns den rättaför både kvinnoroch män

Förverkligad
FörloradFörlorad

Förälskad
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”Vi välkomnar alla, men först och främst är vi ett tjejställe”. QX har besökt Momma.

-55-

örra månaden besökte vi
Klubbkungen Joe i Malmö,
denna månad utforskar vi

Momma, stället dit flera av stadens flator nu
söker sig för att dricka.

Det luktade unket när Anna Högkil
och Titti Blixht för första gången klev in
på Renstiernas gata 30, i december för
fyra år sedan. Gammal mat låg kvar sedan
ett halvår tillbaka, då restaurangen
Folkhemmet ägde lokalen. En solkig hel-
täckningsmatta täckte golvet och klättrade
uppför väggarna.Allt var svart.

Det var inte såhär de gamla vännerna
tänkt sig sin drömrestaurang. Så de satte
kofoten i väggen, och började bända – det
första spadtaget på vad som skulle bli
Stockholms flatfaunas populäraste vatten-
hål.

– Alla vi kände hjälpte till.Vi märkte
att man kan ha flator till precis allt.
Snickare, arkitekter, inredare, chaufförer,
bartender – you name it, säger Anna
Högkil.

Hon sitter på en ekstol som hon själv
har oljat, och ser ut över lilla restaurang
Momma, som idag påminner om en pop-
pig kulturbohems ett-rum-och-kök: vävda
naturtyger, lampskärmar i orange och
Tranströmer-citat på väggen.

Det är onsdag, och ett band roddar
inför kvällens spelning, så som Mariette
Hansson och Cissi Ramsby gjort före
dem.

– Ikväll är det Corner Soul, vår lite
straightare klubb, om man kan säga så. Det
är främst på helgerna som vi lezzar till det
på allvar, säger Anna Högkil.

Då är Mommas bord och bardisk
packade med tjejer.Vid skivspelaren gjorde
Mian Lodalen sin DJ-debut, och DJ Inca,
Pamela och Svetsar Palmqvist hör till
husets regulars.

– Allra helst skulle jag se fotbollslegen-
den Pia Sundhage spela ”Vi är tjejer, vi
är bäst” och det säger jag helt utan ironi.
Får jag fortsätta drömma vore en spelning
med Eva Dahlgren eller Melissa
Etheridge inte helt fel. Publiken här sitter
nästan i knäet på artisten, så det blir en
väldigt intim stämning.

Är det viktigt för er att lyfta fram
flator?

– Ja. Det var en manlig DJ som tyckte
att vi diskriminerade honom, då vi sade att
vi bara ville ha tjejer i DJ-båset.Vadå dis-
kriminering? Du har resten av stan! Han
förstod mig.Vi välkomnar alla, men först
och främst är vi ett tjejställe, eftersom det
finns så få andra ställen att ta vägen.

Vem ser du helst i båset en fre-
dagkväll – en nykter Kleerup eller en
okänd flata?

– En okänd flata. Kleerup kan få spela
på en onsdag.

På samma sätt släpper Momma hellre
in tjejer än killar, de kvällar stället blir för
fullt. Och fullt blir det. Lite för fullt, tycker
25-åriga Sarii.

– Momma är ett väldigt chill ställe,
kanske Stockholms bästa, med en stor
publik. Men ibland kan det ta 20 minuter
att beställa en öl.

29-åriga Sun beskriver Momma som
ett perfekt förfestställe med prisvärd mat,
men även hon tycker att lokalen är för
liten.

– På sommaren hade en större uteser-
vering hade varit bra. Och längre öppetti-
der.

Anna Högkil nickar.
– Absolut. Drömmen vore ju en

enorm uteservering vid vattnet, som
Mälarpaviljongen. Och vi har ju oss
omkring efter det perfekta stället.
Eftersom vi är en restaurang kan vi max
ha öppet till ett, men vi kör tjejfesterna
Momma Roxy goes Nightclub då och då.
Men så finns det ju en gräns för hur
mycket man orkar.Vi är gamla nu, vi

måste sova. Men vi hjälper gärna någon
ung förmåga som vill styra ett ställe där
tjejer kan fortsätta festa.

Vad saknar de nattklubbar som
finns idag?

– De är bra ställen, men ta Zipper till
exempel.Vad tar de in, 600 pers en bra
kväll? Men då är 500 av dem killar. Precis
som att killar går ut för att träffa killar, går
tjejer gärna ut för att träffa tjejer. Birgitta
Jacobsson var en hjälte, som skapade
gamla Bitch. Det är något sådant som
behövs.Var gömmer sig nästa Birgitta
Jacobsson?

F

”Allra helst skulle jag se fotbolls-
legenden Pia Sundhage spela 

‘Vi är tjejer, vi är bäst’ och det 
säger jag helt utan ironi”

AV mats bax FOTO christian hagward

flatstockholms 
populäraste vattenhål

Momma sommartipsar: 
Från menyn:
Pärlhöna med spenat, portabel-

losvamp och sparrisrisotto 216:-.
Från baren:
Rosé Cava Mas Suau, 76:-
Öl, San Miguel 54:-
Lezzies soliga sangriakanna
I högtalaren:
Lady Gaga ”Bad romance”
Jonathan Richman ”I was dan-

cing in the lesbian bar”
Monty ”Seglaren”

Titti och Anna
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Drottninggatan 27   Tel:08200 680    T   Tcentralen     Öppettider: Måndagfredag 7.3021, Lördag 917, akuttider söndagar 10.3016.30

TANDVÅRD TILL LÄGSTA PRIS 
hos City Dental! 

TANDBLEKNING

      995:-
(Folktandvårdens pris: 3.000:-)

U
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www.citydental.se      

UNDERSÖKNING 

 350:-
(Folktandvårdens pris: 620:-)

Våra erfarna tandläkare hälsar dig 
välkommen till Sveriges största 
tandvårdsklinik! Vi fi nns i moderna 
lokaler mitt i Stockholm City, där vi 
arbetar med den senaste utrustningen 
inom tandvård. 

Våra tandläkare och tandsköterskor 
talar tillsammans 40 olika språk. Hos 
oss får du kvalifi cerad tandvård till 
lägsta pris. 
   
Välkommen till City Dental.

UNDER HELA JULI KOSTAR 

EN UNDERSÖKNING ENDAST

 250:-
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ller “Almodovar på italienska”...

För den här humoristiska berättel-

sen om en brokig italiensk pastatill-

verkande familj känns med sina vassa repli-

ker, färgstarka ka-

raktärer och gayte-

ma väldigt Almo-

dovarsk. Och det är

såklart en kompli-

mang eftersom re-

sultatet är en riktig

njutning.

Storyn är rätt enkel:Tommaso kommer

tillbaka till hembyn och familjen för att

berätta att han är bög. Men något helt

oväntat inträffar och hans garderopsöpp-

ning skjuts upp.

Filmen framstår i trailern som en renodlad

komedi, men är snarare en svart komedi

med snygga stänk av drama.Riccardo

ScamarciosTommaso är den plågade

centralfiguren som omges av komiska bi-

roller. Här finns den bossigt fulkäftade

mamman, den alkoholiserade fastern och

den fånigt inställsamme svågern. När Tom-

masos pojkvän och hans livliga bögkompi-

sar oväntat dyker

upp blir det snäppet

mer komik då de

försöker dölja sin

fjollighet för att inte

avslöja Tommasos

hemlighet.Att En
italiensk familj på

gränsen till sammanbrott distribueras av Fol-

kets Bio brukar inte betyda en omfattande

distribution, vilket är lite synd. För den här

underbara italienska anrättningen av hu-

mor och allvar önskar jag att att alla fick

upptäcka i sommarvärmen.

Ronny Larsson

”Med sina vassa
repliker, färgstarka

karaktärer och 
gaytema känns den 

väldigt almodovarsk” 

E

fokus

film

Riccardo Samarcio, Nicole Grimaudo, Lunetta Savino

En italiensk familj
på gränsen till
sammanbrott

Social Network
Dags för lite nutidshistoria! Den här
oktoberpremiären handlar om Mark
Zuckerbergs skapande av Facebook,
som idag används av över 200 miljo-
ner. Filmen om den innovativa
Harwardstudenten regisseras av David
“Se7en” Fincher och i rollerna syns
Jesse Eisenberg och Justin Timberlake.

Shank (2009)
Brittiska Shank är en spännande story
om Cal, en 18-årig grabb som hänger
med ett gäng som tar droger, miss-
handlar och super. Cal är homo och
efter att länge
gått och trå-
nat efter pola-
ren Jonno, fal-
ler Cal för ett
av de offer
som gänget
misshandlar.
Cal och hans
kille råkar
snart ut för
gängets
vrede...

Elva regissörer har gjort lika många kort-
filmer på temat “kärlek i New York”.
Precis som sin europeiska föregångare
Paris, je t'aime är det vackert, gripande, och
stundtals roligt. Bitvis känns det som att
bläddra i ett snyggt magasin där vissa sidor
bara är flyktigt fina, medan man stannar
och tar in andra. Speciellt Robin Wright
Penns flirtande med Chris Cooper
utanför en restaurang, och Anton
Yelchins påtvingade dejt med rullstols-
bundna Olivia Thrilby är snygga stories
som berör. En fin eftermiddagsfilm, men
inget omistligt. Ronny Larsson

New York I LOve You
Shia LeBeouf, Orlando Bloom

månadens
import

Vimsig blondin raggas upp av charmig
hunk som ger upp sitt hemliga lönnmör-
darjobb för att stadga sig i den trygga
förorten. Så småningom dyker våldsamma
torpeder upp för att utkräva lösensumma
och det blir biljakter, explosioner och
pangpang.Tokigt värre! Killers är något så
unikt som en romantisk actionkomedi där
kemin mellan huvudrollsparet är icke-
existerande, humorn helt dödfödd och
actionscenerna som tagna ur en Göta
Kanal-film.Att könsrollerna är 1950-tals-
ruttna och tvättbrädan Kutchers skåde-
speleri är på Keanu Reeves-nivå gör inte
saken bättre. Och Heigl verkar vara lika
trött på att spela samma roll för femtielfte
gången som vi är. Andreas Samuelson 
(vars recension av Prince of Percia i förra numret
skulle krönts av en tvåa, och inte en etta)

Killers
Ashton Kutcher, Katherine Heigl,
Tom Selleck, Usher Raymond

ÅH VAD VI
LÄNGTAR!
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Namn : 
Alder : 

Qruisernick : 
Civilstand : 

Jimmy
29
jimmywe
Har partner

qruiser

killen

fo
to
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o

N
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 N
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r
éN
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Love is liberal!
Den liberala samhällsvisionen är att varje människa fritt ska ha möjlighet att 
forma sitt egnet liv så länge ingen annan skadas. Därför är det självklart att 
försvara allas lika rättigheter oavsett kön, könsidentitiet eller sexuell läggning. 
En människas kärlek eller sätt att uttycka sitt kön ska inte betygssättas av staten.

1.Starkare diskrimineringsskydd. Vi inför vid årsskiftet 
2011 grundlagsförbud mot att införa lagar och regler som 

diskriminerar på grund av sexuell läggning.

2.Namnlagen ska inte slå mot transpersoner. Vuxna människor 
ska inte förbjudas att välja förnamn som traditionellt förknippas 

med ena eller andra könet.

3.Bättre bemötande av transsexuella. 
Tillgång till adekvat behandling 

för transsexuella ska garanteras inom 
hälso- och sjukvården i hela landet.

QX halvsida 1.indd   1 2010-06-15   09:31:05
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Nu sätter vi käNslorNa bakom glas.
Glas och fotografi smälter samman på NK i sommar när Alexander Lervik och Helen Pe ställer ut sina sensuella 
tolkningar av det mest spännande från Orrefors och Kosta Boda. Utställningen visas t o m 8 augusti. Det bästa 
från glasriket, inklusive unik glaskonst, visas året runt på NK Glas, Porslin & Kök. Välkommen.

NK STOCKHOLM: MåNdag–Fredag 10.00–20.00. Lördag 10.00–18.00. SöNdag 12.00–17.00. 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 42. 031–710 10 00. NK.Se.

Nk glas, PorsliN & kÖk 

Candy Rabbit höjd ca 25-30 cm, design Ludvig Löfgren 
4 500·. alla kaniner är unika.
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&enbög
köket

sött till
det söta

ill alla frukter jag tip-
sat om passar det väl-
digt bra med ett lite

sötare vin som ska serveras
iskallt.Vinet med den vackra
flaskan produceras i Piemonte
i norra Italien och ligger i
systembolagets beställnings-
sortiment. Detta vin är lätt
bubblande och har en klar,
ljusgul färg. Den mogna dof-
ten är mycket fräsch och bju-
der bland annat på härliga cit-
rustoner av apelsin och man-
darin.Vingården är ett litet
familjeföretag och vinrankor-
na är i genomsnitt 20 år och
växer på 250 meters höjd.

Moscato d´Asti. Pris 79 kr,
Artikelnr. 8603602

sommar kommer man
hitta Jacob’s Creek Three
Vines Shiraz Grenache

Tempranillo bag-in-box i mitt
kylskåp, en nyhet  i system-
bolagets beställningssortiment
som passar utmärkt till som-
marens alla grillkvällar.Vinet
finns på flaska men med vissa
förändringar lanseras nu
denna box. Som namnet säger
är det tre druvor man blandat
och som vinmakarna själva
säger; ”Jacob’s Creek Shiraz
Grenache Tempranillo är ett
vin där två eleganta australi-
ensare möter en spansk”. En
talande beskrivning tycker
jag.Vinet är medelfylligt och
fruktigt och 50% har legat på
ekfat. Varunr: 75624

Pris: 249 kr

agaform tillverkar denna otroligt smidiga och ”jag-tar-inte-så-
stor-plats-i-köket” chokladfondue-gryta. Den ser mer ut som en
liten bordsljusstake och allt du behöver är ett värmeljus. Jag har

utsett den till sommarens present. För cirka 199 kronor får du grytan
och även fyra gafflar att använda till frukten eller vad nu du vill doppa i
choklad. Det enklaste är att ta din favoritchoklad och bryta i bitar och
efter en stund är det bara att börja doppa.Vill du ha en fylligare choklad-
sås kan du blanda ner ett par matskedar creme fraiche och för lite extra
smak slå på lite konjak. Finns i de flesta glas- och porslinsbutiker.

med håkan svensson

m du har varit i en spansk mataffär har du säkert inte undgått vin-
hyllorna och kanske då även sett deras tetrapack med vin och
”nationaldrycken” Sangria. Nu har systembolaget tagit in Don

Simon Sangria i sitt ordinarie sortiment. Det är världens mest sålda sangria
och produceras årligen i mer än 60 miljoner liter. Den som vi kan köpa
har fått en snyggare förpackning och innehåller 1 liter färdig sangria. Häll
upp i en stor kanna och fyll på med skivade apelsiner, citroner och massor
med is. Så serveras den oftast
i Spanien men alla har sin
variant.Varför inte skiva i
några jordgubbar också
för en lite svenskare
variant? Det dof-
tar både äpple
och kanel och
passar som drink
eller ”pratvin” en
varm sommar-
dag.

Pris 59kr
Artikelnr. 2424

O

u är det sommar och för-
hoppningsvis kommer vi
alla att få njuta av sol,

värme, och sköna dagar och kvällar
utomhus. Passa också på att njuta
av alla frukter och bär som vi har
omkring oss under sommaren, vare
sig det är i din trädgård eller på
ICA som du har skördat. Själv
minns jag barndomens stranddagar
då mamma hade packat ner hem-
kokt vinbärssaft i termos med isbi-
tar för att hålla den riktigt kall och
så läskande som den bara kunde
smaka en varm sommardag!
Hemkokt saft kanske inte känns så
2010, eller är det just det som är
på väg tillbaka?

Grillen måste väl komma högt
upp listan över det vi använder
mycket på sommaren, det är
enkelt, det är ett trevligt sätt att

umgås kring och framförallt väldigt
gott. Mitt tips är att ni inte lägger
locket på grillen när köttbiten är
klar, utan fortsätter med desserten
på den varma grillen. En grillad

Gino kan nog ingen motstå. Lägg
skivade jordgubbar, bananer och
vinbär på ugnsfolie, riv över vit
choklad, vik ihop till ett paket och
lägg på grillen i cirka 10 minuter.
Vänd inte på paketen, lägg upp på

en tallrik och servera de förvän-
tansfulla gästerna.

En annan exotisk frukt som
passar utmärkt på grillen är ananas.
Skär upp den i stavar eller bara
rakt av så att det blir runda skivor.
Pensla med olja (inte oliv) och lägg
på grillen i knappt 10 min och
vänd på bitarna. Mot slutet kan du
pensla på flytande honung för lite
extra sötma. Servera med din favo-
ritglass, vaniljkesella eller lättvispad
grädde, mums!

En upplevelse som jag själv
blev bjuden på en tidig sommar-
kväll är chokladfondue. ”Nej, vad
kladdigt och omständigt” tänker
säkert många men det var precis
tvärtemot. De som hade festen
ställde fram en skål med jordgub-
bar och sedan den lilla ”grytan”
som värms upp av ett vär-

meljus. Några bitar choklad bröts
ner och efter en liten stund satt vi
alla och tittade på den ljuvliga
chokladsåsen som bara väntade på
att vi skulle doppa jordgubbarna i.
Enkelt, försvinnande gott och ett
mysigt sätt att äta dessert på.Vill du
inte bara ha frukt så blir det väldigt
gott att doppa marshmallows i
chokladsåsen också…

Sommaren är ju som bekant
kort och har du möjlighet så stop-
pa lite av sommaren i frysen.Tänk
att ta upp en påse med krusbär
eller rabarber i november och göra
en paj av det, jag lovar att sommar-
minnena blir lika starka som min
isade vinbärssaft! 

Glad Sommar!

”Enkelt, 
försvinnande
gott och ett
mysigt sätt

att äta 
dessert på”

en titt i
mitt 
kylskåp...smak av spanien
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n våg av anti-HBT-stämningar drar över Afrika. I
oktober 2009 föreslogs en lag mot homosexualitet
i Uganda, som bland annat skulle innebära döds-

straff för dem som upprepade gånger har sex med andra av
samma kön. Och i Malawi dömdes först två män till 14 års
fängelse för att ha förlovat sig med varandra, även om de
sedan benådades efter att FN:s generalsekreterare Ban Ki-
Moon engagerat sig i fallet.

Tyvärr rör det sig inte om isolerade händelser eller extra
hård lagstiftning i ett fåtal afrikanska länder. I dagsläget kan
homosexuella i Afrika dömas till döden för sin läggning i

såväl Mauretanien som norra Nigeria och Sudan. (I Asien
kan dödsstraff för homosexuella utdömas i Afghanistan och
Pakistan, och i Mellanöstern i Förenade Arabemiraten, Iran,
Jemen och Saudi-Arabien.)

QX har besökt ett av de afrikanska länder som redan
har gått längre än Uganda, och infört dödsstraff för homo-
sexuella handlingar – Sudan. Researchen innan resan är
överraskande: trots farorna med att vara bög i landet ger en
enkel sökning på ”Sudan” på ett internationellt webb-com-
munity för homosexuella 141 träffar. På ett annat commu-
nity är 153 medlemmar i Sudan listade. Detta i ett oerhört

fattigt land, där Internet fungerar långsamt (på de ställen
där det ens finns); där kulturen, samhället och religionen
förbjuder homosexualitet och där straffet kan bli döden.

E

dödsstraff för kärlek
QX träffar homosexuella i Sudan

AV joakim rådström FOTO joakim lindberg

I Sudan kan den som utför en homosexuell handling och upptäcks av polisen bestraffas med hundra piskrapp och 
fem år i fängelse. Första och andra gången, vill säga. Tredje gången kan straffet bli – döden. Ändå kan åtskilliga 
homosexuella, med risk för sitt eget liv, berätta om hur det är att vara bög i Khartoum, Sudans huvudstad.

”En passiv bög som vill
avslöja sitt intresse

för en snygg kille kan
hålla i vattenpipan på

ett visst sätt.”
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Men är det så konstigt egentligen? Kärleken sägs ju över-
vinna allt – även i Sudan.

Väl i Khartoum träffar vi Ali, 25 år och färdigutbildad
läkare, på ett trendigt café. Han har haft några förhållanden
med killar tidigare, men har nu gjort ett uppehåll, eftersom
det ”för det mesta bara handlar om sex” när han träffar
andra bögar. Ingen vågar nämligen komma ut, eller stå för
sitt förhållande inför andra, i ett land där homosexualitet är
så tabu som Sudan.

– Livet är hårt här, berättar Ali. Det skulle vara en kata-
strof för mig att ens berätta för mina föräldrar.

I Sudan, liksom i många andra länder, anses det inte
vara fullt lika gay att vara top, det vill säga aktiv i ett förhål-
lande mellan två män. De som är bottom, eller passiv, skulle
dock stå mycket lågt på samhällsstegen om dennes läggning
skulle komma ut.Ali säger sig vara passiv, och löper därför
större risk att straffas om någon kommer på honom:

– Jag känner till en passiv kille som bestraffades med
piskrapp av polisen, förklarar Ali. En annan fick muta sig fri
med alla pengar han hade i fickorna. Och ytterligare en
våldtogs av poliserna i fängelset!

Med risk för liv och hälsa fortsätter ändå Sudans
homosexuella att träffa varandra i den sudanesiska huvud-
staden. Men hur gör de; hur träffar man någon i

Khartoum? Eller hur träffar överhuvudtaget homosexuella
varandra i det strängt styrda landet, om man nu inte har
tillgång till internet? Ali visar oss hur, genom att ta med oss
till ett shisha-café (shisha betyder ”vattenpipa”). Här pekar
han förstulet ut grupper av män som sitter och röker shisha
och dricker kaffe eller te.

– En passiv bög som vill avslöja sitt intresse för en
snygg kille kan söka ögonkontakt med honom, bära åtsit-
tande kläder, bete sig lite feminint och till och med hålla i
vattenpipan på ett visst sätt.

Ali visar, genom att ta tag i vattenpipan nära mynning-

en, istället för länge ned på rökslangen.
På samma sätt kan bärandet av en väska, rökandet av en

cigarett eller till och med ett parti biljard bli en förtäckt
invit. Den passive kan till exempel visa sitt intresse för en
annan kille genom att sträcka sig längre ned över bordet
när han ska stöta med biljardkön. När så en man har blivit
intresserad av en annan, kan denne ge en lapp med sitt
mobilnummer på till servitören, som i sin tur levererar
dessa nummer till den uppvaktade killen.

– Servitören brukar inte fråga om det uppenbart sexu-
ella motivet i detta, menar Ali, utan tar bara snällt emot en
liten ”muta” som man lämpligen ger honom.

741 personer avrättades i hela världen under 2009,
oräknat de troligen tusentals avrättningar som genomfördes
i Kina, som vägrar lämna ut sin dödsstraffsstatistik. Nio av
årets avrättningar ägde rum i Sudan. Sammanlagt finns det
58 länder i världen som fortfarande tillämpar dödsstraff,
varav nio även för homosexuella handlingar.

I samtliga dessa nio länder baseras dödsstraff för homo-
sexuella på det konservativa shari’a-lagsystemet (shari’a
betyder ”väg” på arabiska). Shari’a-systemet har alltså inte
avkriminaliserat homosexualitet och inte förbjudit diskri-
minering på grund av sexuell läggning. Intressant är emel-
lertid att shari’a, trots sitt ålderdomliga ursprung, i de flesta
länder infördes förhållandevis sent, från slutet av 70-talet
och framåt. Införandet av shari’a-lagar mot homosexualitet
kan därför snarare vara ett uttryck för diktatoriska regimers
desperation. Genom att kritisera de homosexuella avleder
de allmänhetens uppmärksamhet från det egna styrets bris-
ter och kränkningar av mänskliga rättigheter. De homo-
sexuella blir syndabockar, även långt utanför den sexuella
domänen.

Vi träffar Andrew Heavens, Reuters-korrespondent
baserad i Khartoum. Han menar att många ledare i exem-
pelvis Afrika anklagar ”homosexualitet” för att vara en
sjukdom eller ett västerländskt påfund:

– Men intressant nog har ofta de afrikanska länderna
tagit över ett moralpaniskt lagsystem från det gamla
Europa, såsom det viktorianska England, menar Heavens.
Moraliseringen, och förbuden mot homosexualitet, har där-
med många gånger i sitt ursprung i den del av världen som
idag tydligast tar ställning för människors rätt till sin egen
sexualitet.

Men är det inte ett problem att en stor del av kritiken
mot dessa lagar, och försvaret för homosexuellas rättigheter,
nuförtiden kommer från Väst? I värsta fall kan ju stödet för
lagarna då stärkas bland folk på gatan i det aktuella landet,
genom att västerlänningarna framstår som ”syndiga” och
depraverade?

– Nja, skrattar Ali, vi sudaneser kan vara nog så syndiga
själva!

På samma sätt berättar 41-årige Yousof, en annan
homosexuell man som vi möter i Khartoum, att folk i
Sudan vanligen inte delar regimens hårdföra rättsskipnings-
patos:

– Jag tror inte någon har dömts till döden för homo-
sexualitet på sistone, fortsätter han.

Ett positivt tecken, måhända. Men finns det då något
som tyder på att homosexuella skulle vara på väg att få en
bättre levnadssituation i Sudan?

– Nej, det skulle jag nog inte säga, svarar Andrew
Heavens från Reuters. Homosexuella i den här delen av
världen verkar inte bara i smyg, det vill säga befinner sig ”i
garderoben”. De befinner sig snarare bakom den.

Fotnot:Ali och Yousof heter egentligen något annat.Vi har ändrat
på deras namn för att inte äventyra deras säkerhet.

”Livet är hårt här. 
Det skulle vara en 
katastrof för mig 
att ens berätta 

för mina föräldrar”
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å två år har Art Directorn
Christopher Waldekrantz, 29,
och Copywritern Oskar

Westerdal, 26, gått från oerfarna reklam-
studenter till att vara ett hett eftertraktad
team i branschen. I sommar drar de till
Sydney för ett drömjobb på en av värl-
dens bästa reklambyråer. Efter att ha
skickat praktikansökningar till flera stora
byråer i Australien fick de nämligen i
november napp på Droga5, som ligger
bakom kampanjer med Puma, Unicef och
inte minst en stor del av Obamas val-
kampanj. Efter bara två veckors praktik sa
en av delägarna att de fick se till att skriva
kontrakt så att de inte sökte sig nån
annanstans.

–Vi gick upp på taket och bara skrek,
säger Christopher. Det var så stort.
Killarnas resa mot toppen har varit slitig

och arbetsfylld, men knappast lång. Oskar
gick en konstnärsutbildning innan han
snubblade in i på Berghs utbildning på ett
bananskal. Han tyckte mest att det lät kul
att skriva så han sökte till copywriter-

utbildningen, utan tidigare erfarenhet av
branschen. Han antogs på första försöket.
Christopher hade några års erfarenhet av
assistentjobb på reklambyrå.Annars har
han”levt runt i Paris och Sydney”, och
jobbat på gaybaren Torget i Stockholm.

De antogs på Berghs samma höst för
två år sedan, och fann snabbt varandra.

Reklambranschen handlar mycket om
att jobba i team, en ”copy” och en ”AD”

– Egentligen är det samma yrke, så när
som tills man ska ut med resultatet, berät-
tar Christopher. Copyn har ansvar för
innehåll och text, medan AD:n ansvarar
för det visuella.

– Men vi jobbar väldigt nära ihop och
har åsikter om varandras områden, fortsät-

ter Oskar.Vi stångades mycket i början.
Men precis som när man är ihop med
någon så måste man hitta en rak kommu-
nikation.

Reklambranschen består av väldigt
många vita straighta män. Så även nya
arbetsplatsen. Fast det är högt i tak och
båda tycker att byrån Droga5 är väldigt
gayvänlig.

– En delägare kom fram till mig under
praktiken, och gav mig ett par
Aussiebumkalsonger med en ”cockpock-
et”. Han tyckte att det skulle puta lite
mer, skrattar Christopher. Det är med
andra ord rätt högt i tak.

Alla som idag pratar om reklambyråer
kan inte undgå att tänka på tv-succén
Mad Men. Men den serien har killarna
inte fastnat för. De minns hellre rävspelet
på Amandas reklambyrå D & D
Advertising i nittiotalsuccén Melrose Place.

– Riktigt så hårt som hos Amanda är
det kanske inte, men det är en väldigt täv-
lingsinriktad bransch, medger
Christopher. Många söker samma jobb
och tävlar om att få till de bästa kampan-
jerna. Det tävlas hela tiden.

– Till skillnad från artister och konst-
närer så är det ju bara våra slutprodukter
som får uppmärksamheten, fortsätter
Oskar. Så vi måste ha våra interna ”klapp
på axeln-tävlingar” för att få erkännande.

Trots att drömjobbet ger killarna
aningen mer i plånboken än vad de fått
för liknande jobb i Sverige kommer de
inte bli rika efter flytten ”down under”.

– Det känns snarare som att hela pake-
tet är värt mycket.Att få chansen att få
jobba på en av världens häftigaste reklam-
byråer i en av världens största städer.

Även om det nya jobbet innebär att de
måste insupa massor av australiensisk pop-
kultur för att få ett större referensbiblio-
tek, så är de inte rädda för att inspiratio-
nen ska tryta. Och gör den det så vet de
hur de ska få den tillbaka.

– Jag inspireras mycket av film, säger
Christopher. A Single Man var ur ett art
director-perspektiv helt fantastisk.Att
göra en så snygg film samtidigt som man
berättar en stark historia är en bedrift.

– Jag är en tv-spelsnörd, fortsätter
Oskar.Att spelande kan engagera i timmar
inspirerar mig. Om reklam kunde
”hooka” på samma sätt skulle man vara i
hamn.

Hur ser ni på framtiden?
–Vi har arbetsvisum i fyra år. Så vi får

se, det är ju rätt stor rörlighet i reklamb-
ranschen. Men vi hoppas kunna dra vårt
strå till stacken för att minska heterosexu-
ella vita mäns dominans i branschen.

– Framförallt behövs det fler tjejer i
branschen, börjar Oskar.

– …men vi vill även se fler Zipper-fri-
syrer på byråerna, fortsätter Christopher.
Som bög kan man komma in med nya
perspektiv, och vi kan sätta oss in i hur
det är att vara minoritet.

–Vi vill ju inte bara se Mad Men på
byråerna, utan fler mad women och mad
gays…, avslutar Oskar.

Ronny Larsson

svenska Mad men?

”En delägare
gav mig ett par

aussiebum-
kalsonger”

P
Reklamduon Christopher & Oskar har fått drömjobb i Australien.

”Vi vill se fler
zipperfrisyrer
på byråerna”
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BERNS

Berns is the jewel in the crown 

of all venues in Stockholm.

Nightclub 

Restaurants 

Bars 

Hotel

Berns Salonger

Berzelii Park

Phone +46(0)8 566 322 00 

www.berns.se
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Wollmar Yxkullsgatan  18   •  T-Mariatorget 
Ons 21 - 24 Pub  •  Fre 22 - 02 Pub  •  Lör 22 - 02 CLub

MER INFO PÅ:
www.slmstockholm.se

STOCKHOLM
LEaTHER CLub

MEdlEMsklubb MEd drEsscodE

Bar/restaurant

     Mälarpaviljongen, Norr Mälarstrand 62. Öppet alla 
dagar från 11 - sent, beroende  på väder. Restaurang, café 
och bar vid Riddarfjärden. Klubbar fredag och lördag.
     tomrik mat & dryck, Österlånggatan 7, Sön-tors 
15-00, Fre-Lör 15-01.
     torget, Mälartorget 13, Gamla Stan. Mån-tors 
17-01, fre-sön 16-01. Gaybar och restaurang.
     Göken, Pontonjärsg. 28. Gayig kvarterskrog. 
Mån-Fre 11 - 24, Lör - Sön 12-23.
     Bistro sjöstad, Ljusslingan 17. Mat, café och vino-
tek. Mån-Lör 17-00.
Chakula, Pontonjärsgatan 28. Restaurang och bar med 
smak från Afrika. Mån-Lör 17-00.
Momma, Renstiernas gata 30, Mån-tis 17-23, ons-tors 
17-00, Fre-lör 17-01. Restaurang, bar och lounge
roxy, Nytorget 6, Tis-tors 17-00, Fre-lör 17-01 sön 
17-00. Restaurang, bar och lounge.
side track, Wollmar Yxkullsg 7, ons-lör från 18.00. 
Söndagar 14-00. Gaybar och restaurang 
Monarki, Tulegatan 10, Tis-sön 17-01. Djs helger och 
Music Quiz söndagar. Sommarstängt fr. 17/ till 17/8
Posithiva Gruppen, Tjurbergsgatan 29, ons 18-24, fre-
lör 19-24. Bar för hiv-positiva män.

KluBBar/CluBs
    Paradise, Kolingsborg, fredgar 22-03, pop och schla-
ger och The Ba(s)sment med house och techno
     Black light, Kolingsborg, lördagar 22-03, Techno, 
Bear, Gasmask, Druga, Kitsch, Twink, House. Fr 3/7.
    Gay as Hell, Kolingsborg, onsdagar 22-03. Fri entré. 
Ingång till nedre våningen direkt Gula Gången, mot 
Gamla stan.
    slM, Wollmar Yxkullsg 18, ons 21-00, fre-lör 
22-02.  Läderbar för killar. Medlemsklubb.
    Berns, Berzeli, Restaurang bar, hotel. Gay Dance 
Party 30 & 31/7
    sodom sthlm, Gaudí, Sergelgatan 1, Fredagar 
22-03. Se annaon sid 10.
Before, Mälarpaviljongen, fredagar från 20.
regnbågsrummet Vintage, Mälarpaviljongen, lördagar 
från 20-
Wish Wollmar Yxkullsg 18, sista torsdagen i månaden 
för kvinnor intresserade av fetish och S/M.
Zipper stockholm, Lästmakargatan 8. klubbkväll lörda-
gar 22-03.
Patricia, Stadsgårdskajen 152, sön 18-03.
Högkvarteret, Närkesgatan 8, Tis-Tors 18-24, Fre-Lör 
18-01.
Björnpub, Aguéli, Blecktornsgr. 9. Nästa pub 3 & 17/7.

Café
     Chokladkoppen, Stortorget 18, alla dagar 09-23. Se 
annons i QX på sidan 11. 
     egalia, Sveavägen 59, Fritidshäng för HBT:isar 
under 20 år. Öppet måndagar och tosrdagar 17-20.
     Copacabana, Hornstullsstrand 3. Mån-tor 09-21, 
Fre, 09-19, Lör-sön 10-19
Golden ladies, RFSL, Sveav 59, ons från 17-19.  För 
kvinnor i mogen ålder.
seniorcaféet, RFSL, Sveav 59, ons från 14.30.  För gay-
män i mogen ålder.

ÖVrIGt
     stiftelsen noaks ark, Eriksbergsgatan 46. Må-fre 
9-16. Hivtest med snabbsvar on 15-18. Lunch för hivpo-
sitiva ti & to 12:15.

sHOPPInG
     läderverkstan, Rosenlundsgatan 30a, Mån-fre 
12-18. Läderskräddare och shop med läderleksaker. Lagar 
även läderartiklar. Se annons i QX på sidan 68. 
Hallongrottan, Bergsundsgatan 25, Mån-Fre 12-19, Lör 
12-17, Sön stängt. Queer och feministisk shop.

erOs
     us Video, Regeringsgatan 76. Öppet dygnet runt. 
Non Stop Crusing Area, Sex shop, Dark rooms
     Manhattan, Hantverkargatan 49,  Dagligen 12-06. 
Stor videoklubb med shop.
     H56, Hagagatan 56. Sön-Tor 12-04, Fre-lör 12-06. 
Non Stop. Dark room. Se annons i QX på sidan 68. 
DaIlY uPDateD GuIDe In enGlIsH/
DeutsCH/DansK/nOrsK/suOMI/sVensKa
www.gaymap.eu or via mobil.qx.se 
choose gaymap

2

5

8

Stig Söderling Kartor & diagram

techno | bear | gasmask | druga | kitsch | twink | house

premiär 3/7
kolingsborg

www.blacklightsthlm.se
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SENTRY.nu roar, informerar, förklarar och svarar på dina frågor.

Barebacking.
Poker med hög insats eller rysk roulette?

SENTRY.nu roar, informerar, förklarar och svarar på dina frågor.roar, informerar, förklarar och svarar på dina frågor.
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www.rfsl.se/goteborg
031-13 83 00

För dig som är 
homo, bi eller transperson

Läs mer på hemsidan eller ring oss:

©
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GöteborG Gay GuideGöteborG Gay Guide

Vi har öppet varje helgfri måndag 
kl 16.30-18.00, under terminerna, 

ibland måste mottagningen begränsas. 
 Vi finns på Hudkliniken, 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Gröna Stråket 16, vån 1

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

Du kan även söka på 
Könsmottagningen Sahlgrenska, 

Gröna Stråket 16, vån 1 eller 
Sesammottagningen, 

Karl Johansgatan12
 

En mottagning för män 
som har sex med män

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

www.sahlgrenska.se/su/hud

1

2
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Stig Söderling Kartor & diagram

QX GayMap
Updated daily
www.gaymap.eu

www.qx.se/gaymap

6

5

Bar/CLUB

www.beebar.se

Vi har öppet varje dag. Välkommen! 
Stora Saluhallen Kungstorget 13-15

031-13 38 39

    Bee Kök och 
Bar, Kungstorget 13-15, Öppet 
varje dag - www.beebar.se. Fred. 
BusyBee, lörd. Club BarBee
    LUST, Järntorgsgatan 4-6. Bar 
och nattklubb.
Queer, Park Lane, Kungsports-
avenyn 38. Sista fredagen/månad på 
Park Lane. Öppet kl 23-05 
Gretas, Drottninggatan 35. Bar 
ons. 18-01,  Klubb fre-lör. 21-04.
SLM, Haket Pub, 1:a Långgatan 
32. Bar och festkvällar. För datum, 
slmgbg.nu eller qx.se/gaymap.
Haket, Första Långgatan 32. Varje 
fredag 17-02. Extra fester då och då 
se qx.se/gaymap

övriGT
    rFSL/Träffpunkt HaBiT, 

Stora Badhusgatan 6. Café onsdagar 

18-21, söndagar 17-20.  www.rfsl.

se/goteborg/

     Gayhälsan, Sahlgrenska, Gröna 

Stråket 16, vån 1. Mottagning helg-

fri måndag 16.30-18.00

Kondomeriet, Lilla Drottning-

gatan 1, Mån-tor 10.30-18, Fre 

10.30-19, Lör 11-17, Sön 12-16. 

Tel  031-131069.www.kondome-

riet.nu

ErOS
     XL Bio, 2:a Långgatan 32-34. 

Mån-tors 10-05, fre-lör 10-06, sön 

12-00.

     Nyhavn Shop, Lilla Drott-

ninggatan 3. Mån-Lör 10-22. Helg 

12-22
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Skandinaviens största
gayshop online

www.homoware.se

Äntligen en sexshopbara för bögar!

blog.qruiser.com

Vanja
blog.qruiser.com/likenotomorrow

Kattälskaren
Jag skriver allt 
från en ironisk 
handbok som gyn-
nar flators inträde 
i gayvärlden till 
menlösa bilder på 
mina katter.

Jonas Sandström
blog.qruiser.com/cpt-sthlm

Entreprenören
Här kan du läsa 
om en homo- 
entreprenörs 
levnadsöden på 
två olika sidor av 
vårt globaliserade 
klot. 

Awa
blog.qruiser.com/chokladkaka

Vilse i chokladasken
Skriver om att jag 
helt enkelt är en 
brun sak som är 
rätt vilsen i chok-
ladasken. Inte ens 
jag vet vad det 
handlar om!

Michael Kröger
blog.qruiser.com/pridepark

Parkchefen
Visste du att vi ar-
betar med pride-
park hela året?
Läs mer om park-
en 2010 i bloggen. 
Stockholm Pride 
26 juli - 1 augusti

Stefan Bengtsson
blog.qruiser.com/stefansblogg

Floristen
En blogg om en 
19 årig florist, 
student samt egen 
företagare där jag 
bloggar om mode, 
skvaller och HBT.

Ante
blog.qruiser.com/daskadasenibordet

Dasedaskaren
Har du aldrig blivit 
så arg, så frus-
trerad att du bara 
känner för att 
daskadasenibor-
det? Det har jag! 
SMACK, säger det!

106 000 kompisar
qruiser.com

Annonssidor juni 10.indd   70 2010-06-19   00.42
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1Frågor kring
hiv?

Vi finns här för dig!

Noaks Ark Skåne
040-611 52 15 
www.noaksark.org

MALMÖ GAY GUIDEMALMÖ GAY GUIDE
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Stig Söderling Kartor & diagram
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QX GayMap
Updated daily
www.gaymap.eu

www.qx.se/gaymap

3

2

QX GayMap
Updated daily
www.gaymap.eu

www.qx.se/gaymap

3

22-25 JULI
slmmalmo.se

6

Bar/CLUB
    Wonk@ a2, Adelgatan 2.

Lördagar 23-04. Gay dans/partyklubb.

    G-Bar, Mando Bar, Skomakareg. 

4. Onsdagar 21-01.   

    SLM, Ystadsgatan 13.  Klubbkväll 

lörd 22. Specialfester se slmmalmo.se, 

qx.se/gaymap eller mobil.qx.se

Darkroom, Babel, Spångatan 38. 

Queer klubb. Se qx.se/gaymap, mobil.

qx.se för info om festdatum.
TomBoy, Bodoni, Bergsgatan 20. 
Queer rockklubb. Se qx.se/gaymap 
för info om festdatum.
Pour les Pédés, Öppnar igen 27 
augusti.

CaFÉ
Chez Madame, Karlskronaplan 7,  

Mån-fre 11-19, Lör-sön 9.30-17. 

ekologiskt queer café.

SHOPPING
 Butik Fredrik, Davidshallsgatan 9, 
Tis-fre 10-18. Lör 10-15. Designbutik 
    Miss Juniversum, 
Davidshallsgatan 19. Mån-fre 12-18, 
Lör 11-16. Malmös kitschigaste pre-
sent och intredninsgbutik.

ÖVrIGT
    Noaks ark, Barkgatan 11, Mån-
tors 10-16, Fre. 10-15. Fik och stöd-
center för de av oss som lever med hiv 
och våra närstående.
rFSL-rådgivningen, Drottning. 
36. Mottagning Mån-tors 09-16, Fre 
09-12. 040-6119950

ErOS
   Taboo, S. Förstadsgatan 81, 
Malmös enda Non Stop Visning, 

MalmöJuli10.indd   71 2010-06-18   18.47



CITY
BENGANS, Drottninggatan 20
BLUE STAR, Norrlandsgatan 26
BRITT’S CORNER, Grev Tureg. 8
CARLINGS, Drottninggatan 32
CARLINGS, Gallerian, nedre plan
C.U.M., Drottninggatan 71D
DANSMUSÉET, 
Gustav Adolfs Torg 22-24
EAST, Stureplan 13
FREYS HOTEL, Bryggargatan 12
GATE ONE,  Gallerian
JUS, Brunnsgatan 7
MUMS UNDERWEAR, Ga Brog 25
NILSON SKOBUTIK, Sergelstorg12
NK BOKHANDEL, Hamng. 18-20
NK ORDNING & REDA Hamng.
NORDIC LIGHT HOTEL Vasapl. 7
OGILVY GROUP, 
Mäster Samuelsg 56
RICA HOTELL, Kungsgatan 47
SCANDIC ANGLAIS, 
Humlegårdsg 23
TURISTUNFORMATION & 
STOCKHOLM INFORMATION
Sverigehuset, Hamngatan 27
ZIPPER, Lästmakargatan 8

GAMLA STAN/SKEPPSH.
CHAIKHANA, Svartmannag. 23
CHOKLADKOPPEN, Stortorget 20
LEIJONBAREN, Lilla Nygatan 5
MUREN, Västerlångg. 19
SATURN RETURN, Tyska Br. 32
TOMRIK, Öster Långgatan 7
TORGET, Mälartorget 13

KUNGSHOLMEN 
BEROENDEMOTTAGN. HBT
Hantverkargatan 73
BISTRO, Fridhemsgatan 44
CAFÉ ANNA, Drottningsholmsv. 9
BLUE VISION, Fridhemsgatan 46
CHAKULA, Pontonjärgatan 28
EVE COLLECTION, St Eriksg. 17 
FIRST HOTEL AMARANTEN, 
Kungsholmsgatan 31
GÖKEN & EN BAR, Pontorjärg. 28
IL CAFÉ, Bergsgatan 17
MANHATTAN, Hantverkargatan 49
MÄLARPAVILJONGEN, 
Norr Mälarstrand 62
SPISA HOS HELENA, Scheeleg.  18
THE GRANDPA, Fridhemsgatan 43

NORRMALM
BABS KÖK OCH BAR, BIOGRAF 
ZITA, Birger Jarlsgatan 37
BERGHS, Sveavägen 34
BIO STURE, Birger Jarlsg. 41 A
CARLINGS, Kungsgatan 2
DANSENS HUS, Barnhusg. 14
FLITIGA FINGRAR, Döbelnsg. 71
HIP TRAVEL, Döbelnsg. 35
HOTELL HELLSTEN, 
Luntmakargatan 68
HOTELL REX, Luntmakarg. 73
KINO, Döbelnsgatan 4
MONARKI, Kungstensgatan 14
NOAKS ARK, Eriksbergsgatan 46
PENSIONAT ODEN, 
Kammakarg 62 
RFSL,  Sveavägen 59
SUGAR BAR, Kammakargatan 9
US  VIDEO, Regeringsgatan 76

SÖDERMALM
ADESSO, Åsögatan 126
AGUÉLI, Blecktornsgränd 9
BASEMENT, Bondegatan 1 B
BLOOMS, Hornsgatan 56
BLÅ LOTUS, Katarina Bangata 21
BRA SNYGG, Bondegatan 12
BRASSERIE STUKET, 
Swedenborgsg 43
BRUNO GÖTGATSBACKEN, 
Götgatan 36
BYSIS, Hornsgatan 82 B
CAFÉ STRING, Nytorgsgatan 38
CAFÈ SVART KAFFE, 
Södermannagatan 23
COPACABANA, Hornstullsstrand 3
EXTEND, Östgötagatan 55
FOLKBAREN, Hornsgatan 72
FRAPINO CAFE, Långholmsgatan 3
FRITIDSRESOR,  S. Mälarstrand 27
GOLDEN ROSE  VIDEO 
Östgötag. 75
HALLONGROTTAN, 
Bergsundstrand 25

HERR JUDIT, 
Hornsgatan 65
HILTON 
SLUSSEN,
Guldgränd 8
INFAMOUS
STDUIO, 
Kocksgatan 19
JOBBTORG
STOCKHOLM,
Rosenlundsg. 52
KOLINGS-
BORG 
PARADISE, 
Gula Gången 
LAFA Västgötag2
LOLLA 
PALOOZA, 
Bondegatan 48
LOVE STORE, 
Bondegatan 6
LÄDER-
VERKSTAN, 
Rosenlundsg. 30
MAMA MIA, 
Götgatan 83 E
MOMMA,
Renstiernasg. 30
MORFAR 
GINKO, Swe-
denborgsg.  13
PATRICIA, 
Stadsgårdskajen 
Kajplats 152
PENSIONAT 
ODEN, 
Hornsgatan 66 B
PET SOUNDS, 
Skånegatan 53
PG, Tjurbergsg29
PSYKHÄLSAN, 
Swedenborgsg. 39
PUNKTMEDIS, Medborgarpl. 2
REST. METRO, Götgatan 93
RFSU kliniken, Medborgarpl. 3 
ROXY,  Nytorget 6
SCANDIC MALMEN, Götg. 49-51
SCANDIC SJÖFARTSHOTELLET,
Katarinavägen 26
SIDE TRACK, Wollmar Yxkullsg. 7
SLM, Wollmar Yxkullsgatan 18
SMINK & PERUKMAKAR’N, 
Kocksgatan 56
SPOON NAUTICA,  Sickla Kaj
STOCKHOLMS STADSMISSION 
SECOND HAND, 
Hornsgatan 58 & Skånegatan 75
SVARTENSGATAN 7, Svartensg. 7
SWEDBANK, Medborgarpl. 21
TJALLA MALLA, Bondegatan 46
WAYNE’S COFFEE. Götgatan 31
VENHÄLSAN, Södersjukhuset

VASASTAN
BÖNOR OCH BAKAT, 
St Eriksgatan 81
HAGA VIDEO, Hagagatan 56
ODENTEATERN, Västmannag. 56
LONDON  W8, Odengatan 26
RITORNO CAFÉ, Odeng. 80
STHLM STADSMISSION SE-
COND HAND, Hagagatan 3
STUDENTPALATSET, Norrtullsg. 2

ÖSTERMALM/DJURGÅRDEN
CAFÉ CRÉME, Nybrogatan 16
FRAPINO WHITE, Fältöversten
KLIPPOTEKET,  Sibyllegatan 32
KGL DRAMATISKA TEATERN,
Nybroplan
NYMBLE, Drottning Kristinas v. 15
NANCY’S FRESHFOOD, 
Valhallavägen 53
SCANDIC PARK, Karlavägen 43
STADSAUKTION FRIHAMNEN, 
Magasin 5
UNGA DRAMATEN, Linnég. 69
SCANDIC HASSELBACKEN, 
Hazeliusbacken 20

UTANFÖR TULLARNA
AKADEMIKLINIKEN, Storängsv. 10
BISTRO SJÖSTAD, Ljusslingan 17
BRIGHT 1.2.3, Marcusplatsen 1F
BOTKYRKA UNGDOMSMOT.
Albyvägen 8
CARAT, Åsögatan 108
CARLSÖÖ & CO, Kaptensg 6
DANDERYDS SJUKHUS, 
Sesam mottagningen

DIESELVERKSTADEN Marcuspl 17
FLOWER & COFFEE GARDEN,
Hammarby Allé 68 A
FRITIDSGÅRDEN BJÖRKAN,
Liljegrensvägen 5-7
JÄRVA MANSMOT. Rinkebysv. 70B
KAROLINSKA UNIVERITETS 
SJUKHUSET I HUDDINGE,
Inf avd, mottagning 2
MEDIAEDGE:CIA, St. Eriksg. 46 C 
RESTAURANT J, Augustendalsv 52
RIKSTEATERN, Hallundavägen 30
SCANDIC ALVIK, 
Gustavslundsvägeb 153
SCANDIC BROMMA, Brommaplan
STOCKHOLMS STADSMISSION 
SECOND HAND
Liljeholmstorget 7, plan 3, Lövholmsv 
16-18 Liljeholmen & Stureg 24 SBG
UNGDOMSMOT. Gullmarsplan 15
UNGDOMSMOT. Hagav 6 Solna

UPPSALA
CD-FYNDET, T:t Olofsgatan 32
HUGOS, Svartbäcksgatan 21
LUSTGRUVAN, Bolandsgatan 15G
LUSTGÅRDEN, Svartbäcksgatan 19
ORCHID FREDMANS 
RESTAURANG, Drottninggatan 12
RFSL, S:t Göransg. 22
SALONG KJELL, Timmermansg.16
UPPSALA STUDENTKÅR, Övre 
Slottsgatan 7
VETERINÄRMED.  FÖREN.
Ulls väg 6

GÖTEBORG
ANDRA LÅNGGATANS SKIV-
HANDEL, Andra Långgatan 33
BARBARELLA BODY & PIER-
CING, Lilla Drottningg 3
BEE KÖK & BAR, Kungstorget 14
BELLE KROG & BAR, Bellmsnsg 7
BEYOND RETRO, 
Södra Hamng 37-41
BRILLIANT SMILEKLINIKEN, 
Södra vägen 4
CASTRO, Rest. Haket
GAYSTUD.ENTERNA - GHOST, 
Götabergsg17
GOSSIP BAR & KÖK
Parkg 13
GRETAS KÖK & BAR
Drottningg 35
GBG & CO
HBT Festivalen Mässansg8
GBG STADSTEATER, Götaplatsen
HAGABION, Linnég. 21
KALUFSEN, Nordhemsg31

KONDO-
MERIET, 
Lilla Drott-
ningg 1
LUST, Järn-
torgsg. 4-6
LUST & 
PASSION,
Hjalmar 
Brantingsg 7
M2,  Maga-
singatan 8
MARTINS-
HOP,  Andra 
Långg 3
NK ORD-
NING & 
REDA,
Östra Larm-
gatan 5-7
NYHAVN 
SHOP, Lilla 
Drottningg 3
POSITHIVA 
GR, Nord-
hemsg 50
PUSTER-
VIKS-
BAREN, 
Järntorget 12
RFSL GBG, 
Stora Badhus-
gat 6
RICA HO-
TELL, Burg-
grevg. 25
RUBY BAR, 
Kungsportsa-
venyn 24
SAHL-
GRENSKA 

SJUKHUSET

GAYHÄLSAN, 
SHOCK, Södra Hamngatan 49-57
SMH Sexualmedicinskt centrum, 
Kaserntorget 11A
VIDEOLOOK, Andra Långgatan 16
VIDEOSHOPEN, Färgfabriksg. 3
XL SHOPPEN, Andra Långg. 32
XL SHOPPEN, Friggatan 21

HELSINGBORG
ERO CENTER, Järnvägsgatan 27
K & CO, Nedre Långvinkelsgatan 9
KOSMOS, Furutorpsgatan 73
NOAKS ARK, Bruksg. 29
STADSBIBLIOTEKET, Bollbrog. 1

LUND
CAFÉ ARIMAN, Kungsgatan 2 B
EBBAS SKAFFERI, Bytaregatan 5
FINN CAFÉ, Mårtenstorget 3
KINO BIO, Kyrkogatan 3
LUSTGÅRDEN, Odlarevägen 1
REST. STORTORGET, Stortorget 1

MALMÖ
AKADEMIKLIN. Regementsg. 35
ASTORIA HOTELL, Gråbrödersg. 7
BIO SPEGELN, Stortorget 29
BROGATAN REST, Brogatan 12
BUTIK FREDRIK, Davidshallsg. 9
CAPIO CITYKLINIKEN, Singelg 2
CENTRUM FÖR SEXUELL 
HÄLSA, Claesgatan 7, plan 3
CLUB DIVINE, Amiralsg 20 
COSMOPOLITAN CAFÉ, 
Djäknegatan 7
EN TRAPPA UPP, Stora Nygatan 60
GLASSFABRIKEN, Kristiansg 16
HUMANA-MALMÖ, 
Möllevångsgatan 29 B
KULTURCENTRALEN, 
Södra Förstadsgatan 18
MISS JUNIVERSUM Davidshallsg19
MTY,  Västergatan 14
NOAKS ARK, Barkgatan 11
POMADA, Ostindiefararegatan 5
RED DOG, Södra Förstadsg. 84
RFSL MALMÖ, Gasverksg. 11
RFSL RÅDGIVN. Drottningg. 36
SELFMADE, Bergsgatan 20 
SHAMPOO H, Tegelgårdsg. 10
SKOLGATANS CAFÉ, Sö Skolg. 43
SLM MALMÖ, Ystadsg. 13
SOLA SOLCENTER, Friisg. 22; 
Hillerödsv. 4; Lundav. 5: Långg. 21; 
Trelleborgsg. 17
STADSBIBLIOTEKET, 

Regementsg. 3
TABOO, Södra Förstadsg. 81
TOMBOY, Bergsg. 20
UNGDOMSMOT.  TRIANGELN
Holmg. 4, vån 5
WONK,  Adelg. 2

KÖPENHAMN
AMIGO SAUNA, Studiestraede 31
CAFÉ INTIME, Allegade 25
CAFÉ KNUD, Skindergade 21
CAN CANWHY NOT, Mikkelbryg-
gergade 11
CARSTENS GUESTHOUSE, 
Christians Brygge 28, 5 tr
CENTRALHJÖRNET, 
Kattesundet 18
COPENHAGEN GAY CENTER, 
Istedgade 34-36
COPENHAGEN RAINBOW, 
Fredriksberggade 25C
GIMMIC BAR, Istegade 24
HOTEL JØRGENSEN, Rømersg 11
HOTEL WINDSOR, Fredriksborgs-
gade 30
JAILHOUSE GAY CAFÉ & REST.
Studiestræde 12
LUST COPENHAGEN, Mikkel 
Bryggersgade 3
MASKEN BAR, Studiestræde 33
MEN’S SHOP, Viktoriagade,  24
MENS BAR, Tegelgårdsstræde 3
NEVER MIND, Norre  Voldgade 2
OSCAR BAR CAFÉ, Rådhuspl 77
SLM KØBEHMAVN, Lavendelstr. 17
STAR 12, Vestergade 12
VELA, Victoriagade 2-4
                         
MARIEHAMN
REGNBÅGSFYREN, Kaptensg. 18

FINLAND
DTM, Iso Robertinkatu 28
OUT ’N’ ABOUT
SUXES,  Yliopistonkatu 9 a 4 
VAASAN SETA, Kustaalantie 2

ALINGSÅS: Salong Diivine,  
Kungsg. 26 ALNARP: SVERIGES 
LANTBRUKSUNIVERSITET, 
Studentkåren BORÅS: RFSL, 
Magasing. 1 ESKILSTUNA: 
RFSL Alfeltsg. 9 FAGERSTA: 
NORRA VÄSTMANLANDS 
UTB.FÖRVALTNING, Fridav. 
5 FALUN: RFSL-DALARNA 
GOTLAND: SKULPTURFA-
BRIKEN, Pilsgårds Boge, Slite 
GÄVLE: RFSL, Fjärde Tvärgatan 55 
HALMSTAD: RFSL-HALLAND, 
HÖGSKOLAN  HUDIKSVALL: 
L’ATELIER, Skumbergsv. 8 KAL-
MAR: RFSL, HÖGSKOLAN, 
Nygatan 18 KARLSKRONA: 
RFSL, Borgmästarkajen 34 Hus C 
KARLSTAD: RFSL, Jungmansg 6 
KATRINEHOLM: Sultans Kondi-
tori, Storg. 27, KRAMFORS: RED 
LIGHT SYSTEMS LTD, Stationsg. 
15 KRISTIANSTAD: RFSL, 
Norra Kanalgatan 2 LINKÖPING: 
RFSL, Nyg. 58, UNGDOMSMOT. 
Kungsg. 39 LULEÅ: TEKNOLOG-
KÅREN, KÄRLEKSBUTIKEN, 
Kungsg. 36 NORRKÖPING: RFSL, 
Sjötullsg 3 NYKÖPING: RFSL, 
Östra Kyrkogatan 15 PITEÅ: RFSL, 
Prästgårdsg. 23 SKELLEFTEÅ: 
EROTIC VIDEO SHOP, Köpman-
nag. 14 WAYNE’S COFFEE, Torget 
4 SKÖVDE: RFSL-SKARABORG, 
Kåren. S:a Terrängallén 4 SUNDS-
VALL:  RFSL Nybrog. 29, UNG-
DOMSMOT. Torgg. 8 TROLL-
HÄTTAN: KAFÉ MEJERIET, 
Storg. 38 RFSL-TRESTAD UMEÅ: 
H:STRÖMS, Skolgatan 41, VÄS-
TERÅS: MÄLARDALENS STUD.
KÅR, MDH STUDENTHÄLSAN 
VÄXJÖ: RFSL-KRONOBERG, 
Östregårdsgatan 8, STUDENT-
KÅREN, Universitetet ÅNGE: 
UNGDOMSMOT: Solgårdsg. 18 
ÖREBRO: RFSL Järnvägsg. 38, 
STUDENTKÅREN, Fakultets
gatan 3 ÖRNSKÖLDSVIK: Slipe-
riet, Hamnplan 4 ÖSTERSUND: 
STUDENTKÅREN/MITTHÖG-
SKOLAN, RFSL Storg. 39 
Ladda ner som PDF via qx.se

Hann du inte få 
en tidning?
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”Jag har svårt att attraheras av andra människor”
å Qruiser definierar du dig som
asexuell.Vad betyder det?

– Att jag, efter en grej som
hände innan jag flyttade till Norge, har svårt
att attraheras av andra människor, att jag var-
ken kan ge kärlek eller ta emot. Jag vill vara
ifred på mitt lilla space, utan att någon kom-
mer mig nära.

Om du kunde bli attraherad av en
person, skulle det spela någon roll vilket
kön personen har då? 

– Jag tycker att kvinnor är vackrare än
män, och jag kan känna mig dragen till en
kvinnas närhet, men sexuellt känns det väldigt
främmande. Så jag har aldrig behövt gå ige-
nom någon komma-ut-process.

Hur kommer det sig att du skaffade
Qruiser?

– Av ren nyfikenhet i gymnasiet. Det var
en kul sida, med alla möjliga slags människor

som jag inte trodde fanns. Jag hade till exem-
pel aldrig kunnat tänka mig att helt vanliga
människor faktiskt kunde tända på kiss. Och
hela dominansgrejen kände också väldigt
främmande. Men så småningom slutade man
förvånas, och började acceptera och respekte-
ra. Bland annat har jag fått kontakt med flera
transpersoner, som jag pratar med. Jag tror att
det vore en nyttig upplevelse för många stra-
ighta att skaffa ett Qruiserkonto.

Hur förklarar du för de tjejer som
stöter på dig, att du inte är intresserad?

– Jag är rätt bra på att bara låta saker rinna
ut i sanden. Någon tjej ville att jag skulle
börja strippa, och det hade jag ingen lust med,
så jag svarade inte.

Är det mest killar eller tjejer som
skriver?

– Mest har det varit heterokillar.
Du sade att du bott i Norge, och att du

tillfälligt bor i Årsta. Flyttar du mycket?
– Ja, jag kan bli stressad över det, att jag är

24 år och inte ens har en säng. Jag bor i en
resväska och det enda jag äger i möbelväg är
typ en osthyvel. Det började med att jag reste
till Indien några månader.

Det måste varit en kulturkrock…
– Ja, det var lite nytt att se en hel familj ta

sig fram på en vespa.Vår taxichaufför sade att
”all you need in Dehli is a good horn, good
brakes and good luck”. När jag kom tillbaka
från Dehli och Bombay kändes Sundsvall väl-
digt litet. Så det fick bli Stockholm men här
är ju bostadssituationen som den är, så man får
leva med att inte veta var man bor om någon
månad, och det är väldigt stressande. Och jag
har lätt att stressa upp mig.

Vad mer är det som stressar?
– Att vara 24 år och inte ha pluggat

något.Att inte veta vad man vill göra av livet.

P

en
person

text & foto mats bax
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Jag gick mode och design på gymnasiet, och
sydde kläder till en skoluppsättning av Klas
Klättermus som examensarbete. Min syster har
just fått ett stipendium från Grythyttan och ska
börja plugga ekonomi för att ta sin andra kan-
didatexamen. Min lillasyster (harkel). Så nu åker
vi till New York för att fira henne.

Vad ser du fram emot i New York?
– Jag hoppas se en glimt av Prideparaden.

Jag har en bild av den som något galet, glittrigt
och jättestort. Jag har inte sett Prideparaden i
Stockholm, trots att jag bott vid Hornstull.

Det är bra shopping i New York, du
har pluggat mode – något tips?

– Svart och vitt. Jag är rätt enkel.

”jag har aldrig
behövt gå igenom
någon komma-ut-

process”

Namn: Paula Gälldin Ålder: 24 Bor: För tillfället i Årsta, uppvuxen i Sundsvall. Jobb: Personlig assistent Civilstånd: Singel
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Mina favoritflator är tillbaka i etern. Moa
Svan och Helena Sandström gör Kyss min

plysch onsdagar i P3. Lesbisk humor åt hela svenska folket!
Muffdykning är årets sommarsport!

Tired old queen at the movies är en Youtube-baserad
filmkrönika där den gamla puggan och skådespela-

ren Steve Hayes ger filmtips varje torsdag. En utmärkt guide
in i camp- och pugghistorien. I skrivande stund finns det 36
filmtips att ta till sig.

Miss Kicki är inte bara en av årets bästa filmer och en av
Pernilla Augusts främsta rolltolkningar. Det var också en film
som kom bort lite bland alla biopremiärerna i våras. Nu kom-
mer den äntligen ut på dvd. Se och förundras av en riktigt bra
svensk film (med homotematik). Släpps 7 juli.

i drog västerut.Till San
Francisco och Las Vegas. Men
vår resa gick inte bara till olika

pugghak, utan det var också en homo-
kulturell resa. Old school-varianten
fylld av paljetter, glitter, skägg och
ansiktsbehandlingar. Här följer min
topp 5-lista över homokulturella
intryck vecka 21 och 22 i landet av
överdrifter och smaklöshet.

1. Cher. Live at Ceasar’s
Palace in Las Vegas.

Den största behållningen av kon-
serten var nästan att sitta och titta på
björnkillen på raden framför oss. Han
var nära att kissa på sig av upphetsning
under ”Dark Lady”, grät strida ström-
mar under ”Love hurts” och dansade
som en spastiker under ”Believe”. Själv
skämtade Cher om att hennes roddare
dödade alla kollegor som var bögar.

Cher gjorde ju som bekant sin avskeds-
turnén 2005, men hon fortsätter att
recykla stora delar av showen i sin egen
tributekonsert till sig själv. Kan det bli
mer gamla skolan? 

2. Liberacemuséet i Las Vegas
Liberace var pianisten som blev

världsberömd för sin fixering vid glit-
ter, paljetter och smaklösa utstyrslar.
Och för att han tvingade sin pojkvän
att genomgå skönhetsoperationer så at
de skulle se ut som varandra. Och för
att han försökte mörka att han var sjuk
i aids in i det sista.

På Liberaces museum i Vegas kan
man titta på gamla bisarra kostymer,
horribla inredningar och hans glitter-

belagda bilar. Det är en uppvisning i
riktigt usel smak, och i presentbutiken
kan man ta med sig delar av den hem.
Stora pappfigurer av Liberace som man
kan ställa i hyllan, självbiografin ”The
wonderful private world of Liberace”
och en dvd med en dokumentär om
hans olika hem. Kitchens hem på jor-
den var däremot ganska ödsligt.

Liberaces kärnpublik, blåhåriga tanter,
börjar själva dö ut. De sista verkar
jobba som personal på museet.

3.Village House i Castro
Vad som egentligen bara är ett

hemtrevligt B&B med excentrisk
inredning visar sig så småningom vara
sängplatser mitt i Castros hjärta.Vårt
badrumsfönster vette till och med mot
Mix bars uteservering, så även när man
låg och slumrade på eftermiddagen så
befann man sig ändå mitt i ett ständigt
pågående Castromingel.

Annars var livet i Castro både lite
som att komma hem till moderkakan,
och som att vara instängd på
Disneyland efter stängningsdags.Till
och med jag har en gräns för hur
många många timmar på ett dygn man
orkar se puggor.

4. Pantertanter som dragshow
Drugorna i San Francisco är så

besatta av Pantertanter att de repeterar
in sina avsnitt av serien som de sedan
framför i bästa skolteaterstil för publik.
Kanske hade de en dålig dag, men när
jag var och tittade kändes det som om
publiken tyckte att ljudklippen med
gammal amerikansk tv-reklam mellan
scenerna var roligare än skådespelarin-
satserna. Nu längtar jag däremot efter
att Stockholms drugor tar sig an utma-
ningen, skippar Carolaimitationerna
och istället sätter upp sina favoritavsnitt
av ”Goda grannar”, ”Pantertanter”
och…ehhhh…”Urcellen Ellen”.

5. Bear Facial
En av mina märkligaste fyrtioårs-

presenter var en ”Bear facial” på en
skönhetssalong i San Francisco. Det var
inte alls så snuskigt som det låter, utan
helt enkelt en ansiktsbehandling för
män med skägg. Fast egentligen var det
nog mest bara en ansiktsbehandling
utförd av en tjock man med mycket
skägg som tryckte ut pormaskar som
om han inte gjort något annat i sitt liv.
Fast jag undrar fortfarande varför jag
skulle ta av mig byxorna på en ansikts-
behandling.

V

kulturpuggan: 

topp 5-lista över 
homokulturella intryck

[hivplastik]
månadens glosa:

Plastikkirurgi som återställer förlusterna av fett i ansiktet, som ibland drabbar
hivpositiva. Förväxlas lätt med botox- och restylanepuggor, men brukar leda till
bättre resultat.

Månadens kvarsittning...
Ankie Bagger och bonde söker pugga-bonden? Inte för att
pridelåtarna haft särskilt bra status tidigare, men kombinationen
dokusåpakändis och 80-talshårspray känns så…sorgligt.

hör:

se:
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guldstjärna:

”Fast jag undrar
fortfarande varför
jag skulle ta av mig

byxorna på en
ansiktsbehandling”

Nästa nummer av QX, 
som är årets tjockaste, 

kommer ut onsdagen 
den 21 juli! !!
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LES FUMÉES BLANCHES. SAUVIGNON BLANC. 750 ML. PRIS 75 KR. 3 LITER. PRIS 215 KR. ALKOHOLHALT 12%ART.NR. 22139

www.thewineagency.se
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NISSAN GARANTIER • 3 ÅRS/100.000 KM NYBILSGARANTI • 3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI • 12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI • 3 ÅRS LACKGARANTI • 3 ÅRS/100.000 KM NISSAN PAN EUROPE VÄGASSISTANS. Euro NCAP: 23.05.2007. 
Bränsleförbrukning blandad körning 4,9-8,4 l/100 km, CO2-utsläpp 120-199 g/km. Med reservation för ändringar och felskrivningar. *Gäller 3 ordinarie servicetillfällen under 3 år/6.000 mil. Erbjudandet gäller vid bokning 26/7-1/8.

Sveriges största exklusiva Nissan återförsäljare

NISSAN BROMMA: 
Ulvsundavägen 112. Telefon 08-546 328 00
NISSAN SÄTRA: 
Murmästarvägen 17-19. Telefon 08-603 27 00

VARDAG 9-18. LÖRDAG-SÖNDAG 11-15

www.mbil.se

FRÅN 181.500 kr

• Panoramaglastak

• Nissan Connect Navigationssystem och backkamera

• ALL MODE-4x4®

• Från 120 g/km CO2 och 0,49 l/mil

Beroende på modell

NYA NISSAN QASHQAI
ÄNNU TUFFARE, ÄNNU SNYGGARE
URBANPROOF. MASTERED.

VI ÄR STOLTA 
SPONSORER 
TILL PRIDE!

DU SOM BESTÄLLER EN NY NISSAN AV OSS 
PÅ MOBILITY MOTORS UNDER PRIDE-VECKAN 
26/7-1/8 FÅR 3 ÅRS SERVICEAVTAL PÅ KÖPET*

FESTEN BÖRJAR HOS OSS!
Mobility Motors och Nissan är stolt partner 
till Stockholm Pride 2010.

SHIFT_the way you move
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