
Alexandra och Linda om året som gifta. Micaela och Mira 
ska gifta sig i sommar. Vi pratar med tre par som fått 
kärleken att hålla. och vill du gifta dig 11.11.11?

Kärlek i 
luften!
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Boka på Fritidsresor.se eller ring 0771–84 01 00. Besök din närmaste resebyrå.
*Pris per person med del i juniorsvit inkl. All Inclusive, 1 v från Arlanda 15/12. Begränsat antal platser.

Bara hos
Fritidsresor.

Gaylyx för kropp och 
själ i Mexiko.

Adonis Tulum Gay Resort & Spa är ett exklusivt gayhotell, beläget på en 
klippa mellan Mayarivierans två bästa stränder. Här kan du lära dig dansa salsa,

gå på yoga, bubbla i din egen jacuzzi eller skämma bort kropp och själ med
organiska oljor i hotellets magnifika spa. Tulums mayaruiner ligger fem minuter

bort och och All Inclusive dessutom ingår i resans pris.

Deluxe Adonis Tulum Gay Resort & Spa FFFFF
1 v med All Inclusive 19 448:-*

Vintern 2011/2012
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FUKTBOMB!

(Svensk Damtidning 

2011)

Vi som arbetar med Exuviance får dagligen höra hur fantastiska Exuviance hudvårdsprodukterna är från 
våra lyckliga kunder. Taras utnämning av Ultra Restorative Creme till årets bästa nattkräm för 40+ och 
Modemagasinet Kings utnämning av Age Reverse Day Repair till Årets bästa Anti Age-kräm bekräftar en 
än en gång  att ”Exuviance är den enkla vägen till fräsch skönhet”. Både för män och kvinnor. Exuviance 
är ”Bäst i test” än en gång!

Ring 040 30 31 32 för närmaste återförsäljare.
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nk GLAS, PORSLIn & kÖk 

Termoskanna Juwel Alfi, 1 liter, från 1500:–. 
Swedish Grace skål 1,7 liter, 700:– från 
Rörstrand. Brödrost 1400:– från Dualit.
Margretheskål från Rosti, 0,5 liter 90:–.
Aster tegods 730:–från Gustavsberg.

PRESEnTERnAS HAUTE COUTURE.
Gör dig själv populärast på festen. Kom förbi NK Glas, Porslin & Kök innan fördrinken. 
Hos oss hittar du allt från marknadens bästa espressobryggare till Sveriges bästa 
urval av konstglas. Kort sagt presenter som gör även den kräsnaste festfixaren förtjust 
lång tid framöver. Välkommen.
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nk GLAS, PORSLIn & kÖk 

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.

Mega Blå fiskfat 60 cm, 2700:– från Royal Copenhagen.
Termoskanna 1 liter, 580:– från Stelton. Dualit handvisp 
blank 1300:–. Silikonsked 130:– från Mastrad. Skål med 
handtag 900:– från Höganäs Keramik. Skål från Pillivuyt 
0,6 liter 280:–. 

OSLAGBAR PORSLInSGARAnTI.
Nu behöver du inte vara rädd att duka med ditt favoritporslin. 
Om olyckan är framme  byter du enkelt det trasiga mot nytt. 
NK Glas, Porslin & Köks porslinsgaranti gäller för Pillivuyt och 
Royal Copenhagen samt exklusivt för NK Nyckelkunder.
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Ola Rapace spelar huvud-
rollen när stockholm
Stadsteater sätter upp
”Angels in america” i maj

sid. 50
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I slutet av maj är det änt-
ligen dags för Europa att
drabba samman i årets
Eurovision Song Contest.
QX schlagerexpert Ronny
Larsson samlade ett gäng
bögar i Göteborg för att
sia om utgången.

Anna, Jonas och Anders.
Tre rätt osvenska svens-
kar med blick för utlan-
det.

Är du gay? Gillar du
rugby? Då kan det här
vara något för dig.
Sverige har nämligen fått
sitt första rygbylag med 
gaykillar. Men det är så
nytt att de inte ens har
något namn. Men laget
har redan haft sitt fösta
träningspass.

I San Francisco är man
inte gay. Där är man bara
människa. Magda Gad åkte
dit för att kolla in flatlivet
– och upptäckte att det
finns överallt.

Mira och Micaela träffades
på Qruiser för ett och ett
halvt år sedan. I vintras
friade Mira och i sommar 
ska de gifta sig. ”Det
känns overkligt” säger
Micaela, ”jag som alltid
sagt att jag aldrig ska gifta
mig”.

Madrid Pride sägs vara
världens bästa Pride. QX
for dit för att kolla läget
och åkte med i paraden,
hängde på Mr Gay Spain-
festen, trängdes i gränder-
na i Chueca och såg Kylie
uppträda. Chansen är stor
att vi kommer tillbaka.

Vilka är årets destinationer att upptäcka 
som gayresenär? Vi har besökt årets turistmässa.

I september ska Erik och Erik gifta sig.
Då har de varit ett par i tio år, varit 
förlovade i sex och varit sambo i åtta.

hur får man kärleken 
att hålla

Så går det i 
dusseldorf

tre osvenska 
svenskar

rugbylaget med
bögar

hetaste gayresemålen

tjejernas 
san francisco

bröllops-
tankar

mad in 
madrid

månadens omslag
Linda och 
alexandra gifte sig
förra året 

alltid i QX

10. Ledare
14. Krönika: Sara Lövestam
27.TV: Klassiker i ny skepnad
28. EGO med Stefan Nilsson
42. Film:Tre
57. Hus, hem & homo
58. Musik: Maggio
62. Fitness: Jari Ketola
65. Qruiserkille: Marko
72. En Person: Kathryn
74. Roger Wilson

Månadens citat

”Bögigt och kul, jag vill
ligga!”

Robert i vår Eurovision-jury uttalar
sig om irlands bidrag i tävli8ngen. 

s. 60

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

28

60

49

16

36

54

32

40

omslagsfotograf:
Camilla Dahlin

22
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ärlek och resor - där har ni lite av temat i majnumret av QX.
Vi tyckte det passade bra.
Det känns som det är både kärlek och förväntan i vårluften.

Det lite bistra svenska vinterhumöret tinar upp, mungiporna pekar återigen
uppåt medan axlarna åker ner. Man känner hopp.

Några som kanske känner extra mycket hopp just nu är det blivande
bröllopsparet Mira och Micaela. De ska gifta sig i juni. De träffades en
kväll på Qruiser för ett och ett halvt år sedan. Men det var först efter ett
par veckors messande som det kom fram att de bodde på samma gata
(!), ändå hade de aldrig setts tidigare. Hur är det möjligt?

Kärleken är kanske närmare än man tror.
Tim och Anders har varit tillsammans i över 20 år. Imponerande

och häftigt. Men inte helt ovanligt. På dagens fråga på qx.se svarade
6 % att de varit ihop med sin partner i mer än 20 år.Anders och Tim
vaknar inte med fjärilar i magen längre berättar de, men förälskelsen har
idag växt till riktigt stark kärlek. Och de har faktiskt SL att tacka för att de

är tillsammans...
Kitty och Monica som också varit ihop i en

liten evighet berättar att de varje årsdag äter en
god middag, dricker ett gott vin och frågar
varandra om de ska satsa ett år till. De är inne
på sitt tjugonde år nu ihop.

Du träffar dessa tre par och några fler läng-
re fram i tidningen.

Själv är jag inne på mitt åttonde
år med samma pojkvän. Jag hoppas på

många fler.Vi kanske inte ”frågar
chans” på varandra varje år, och
även om jag inte är speciellt rädd
för vardagen, ser vi till att tristes-
sen med ”jobba-träna-handla-

äta-sova” hålls borta. Främst genom att resa bort över en helg då och då.
Nyligen var vi i Edinburgh, och snart väntar Dublin och Stavanger. Den
bästa weekendresan hittills är helt klart de tre dagarna i Champagne,
Frankrike.Vi flög till Paris, tog tåg i en timma, sedan var vi framme i ett
”bubblande” vackert landskap. Gröna kullar, vinrankor och champagnehus,
små byar och kurviga vägar.Att slå sig ner bland vinrankorna med utsikt
över landskapet och dela på en flaska champagne i solen var oslagbart. Du
hittar en längre artikel från resan på qx.se, sök efter druvor...

I det här numret har Magda Gad utforskat tjejernas San
Francisco medan Peter Ludvigsson har varit i Madrid för att
kolla in det som sägs vara världens bästa Pride - Madrid Pride.
Dessutom får ni träffa Anna, Anders och Jonas.Tre personer
som både levt utomlands och sett mer av världen än de flesta av
oss.

Här nedan tipsar några kollegor om sina favoritländer,
Frankrike är populärt. Men om man ska tro reseexperterna vi
pratat med på en stor resemässa är Tel Aviv, Santiago och i prin-
cip hela USA de hetaste gayresemålen i år.

Hm, man kanske ska byta ut Stavanger mot Santiago då…
Bye bye - och njut av maj!

ingång

Kärlek och resor

]”tristessen med ‘jobba-
träna-handla-äta-sova’

hålls borta”
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Ulrika Lahne
Marknad 

– Sydafrika, Frankrike och
Spanien, men på sommaren är

Roslagen svårslaget.

Magnus Dahlberg
Annons

– Helt klart Frankrike, att njuta av ett
gott vin i Nice kan bara beskrivas

som äkta livsglädje.

Desirée Nordin
Traffic 

– Frankrike, för den goda maten
och det goda vinets skull.

Mats Bax
Frilans 

– Tyskland - öl, kött, allt!

Ronny Larsson
Redaktör 

– USA. För maten, miljöerna, shop-
pingen, underhållingsutbudet...sa

jag maten?

Hej Redaktionen: Vilket är ditt favoritland?

fakta: tidningen qx 

Oh Lord, hur bra var inte
Downton Abbey.Vilka karaktärer,
vilken stämning, vilka skådisar! Nu
finns säsong 1 på dvd. Köp!

Premiärgrillning
utomhus på klotgrill med
grillkol och tändvätska.
Vilken fantastisk känsla!

JA. JA. Pride i Norrköping. Pride i
Eskilstuna.Transvestitträff i 
Båstad, HBTQ-GBG,Transträff/fest
i Skara. Imponerande!

JA.
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du kanske undrar vad det är för skillnad på DocMorris Apotek och andra 

apoteksaktörer? När det kommer till antalet utbildade farmaceuter och att hämta 

ut receptbelagda läkemedel är vi ju precis som alla andra. Men det finns en sak 

som vi är helt ensamma om. Vi har hudterapeuter på nästan alla våra apotek! 

Hudterapeuterna ger dig råd om din hud och ansiktsvård. Det är också de som 

utför vår kostnadsfria hudanalys HudSmart. Den tar cirka 15 minuter och ger dig  

ökad kunskap om din hud och hur du ska få den att må så bra som möjligt. 

 Välkommen in för att gå fräschare ut. www.docmorris.se

Sviterna av senaste 
fl ygturen 

Intensiv 
club hopping 

Redo för vårsolen

Avène Soapless Gel Cleanser
 Löddrande rengöring som e� ektivt avlägsnar orenheter utan att störa hudens naturliga balans. Reducerar även bakterier och talgproduktionen så du får en gnistrande ren och fräsch vårhud.

Vichy Homme Hydra Mag C

Fuktgivande ansiktskräm som 

stimulerar cellförnyelse med hjälp 

av magnesium och c-vitamin. 

Håller huden matt och ger en 

fräsch känsla och dämpar spåren 

efter många timmar på fl yget.

Intensivvivi

Kerstin Florian Brightening Eye CremeLjusar upp mörka ringar och minskar fi na linjer och rynkor, så att du ser pigg ut även när du inte är det.

Gratis Gratis 

hudanalys av våra 

hudterapeuter!hudanalys av våra 

hudterapeuter!hudanalys av våra 

na av av a sensense anan sasa tsts e te t
flygygflygfl tygtyg urturt en uren ur

Vichy Hichy Homme Hyomme Hydra Mag a Mag a Mag C

FuktgFuktgF ivaivande ansiktsde ansiktskräm sokräm sokräm som 

stimulerar cellförn
stimulerar cellförn
stimulerar cellf yelse med hjällse med hjällse med hjälp 
stimulerar cellf

SviteSviteSvit rere narnar
flfl

Vichy H

F

efter många timmar på 

hudanalys av våra 

hudterapeuter!hudanalys av våra 

hudterapeuter!hudanalys av våra 
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ats strandberg, vi har läst
överallt om din och Saras nya
bok, Cirkeln, som var en

succé innan den ens hade släppts, hur
känns det?

– Kul, knasigt och overkligt.
Vi har läst om översättningar och

utgivningar i andra länder, om film-
rättigheter och Hollywood, går det att
ta in?

– Haha, nej. Det är lite som att tänka
på rymden. Det blir för stort för att fatta.
Och det är nog lika bra det.

Så, berätta... vad är Cirkeln?
- Den handlar om sex väldigt olika tje-

jer som precis börjat gymnasiet i en deppig
liten bruksort på utdöende som heter
Engelsfors. En mystisk natt förs de till en
övergiven gammal folkpark. De får veta att
de är häxor, med nyväckta magis-
ka förmågor, och att de
är utvalda för att stoppa
apokalypsen som närmar
sig med stormsteg. Det är
en del av handlingen –
men boken handlar lika
mycket om de sociala spe-
len på skolan, om alla de
roller som man tvingas in i
som tonåring och vad som
händer när de måste lära sig
att samarbeta.Tjejerna tvingas bli hjältar, för
att rädda sig själva och världen.

Om du ska skriva en klassisk slo-
gan i stil med Om du gillade dessa,
då kommer du att gilla Cirkeln? Vilka
skulle ”dessa” bli då?

– Det där är ju skitsvårt, men både jag
och Sara älskar ”Buffy the vampire slayer”
och ”Mitt så kallade liv”, böckerna ”I en

klass för sig” och ”Låt den rätte komma
in”, ”Fucking Åmål” och första
Säkert!-skivan.

Ok, vi fantiserar om att
Cirkeln blir film idag, vilka skådisar
ser du i huvudrollerna?

–Vi har en liten önskelista, men
huvudpersonerna är ju de 16-åriga tjejerna,
så det gäller att hitta unga okända begåv-
ningar. Det är nästan lättare att tänka
Hollywood-skådisar. Om filmen skulle
göras idag skulle jag vilja se Taylor
Momsen som Vanessa, den utlevelsefulla
blonda tjejen som älskar att festa och ligga

– hon som skulle dö först i en skräckfilm,
haha. Och Amy Sedaris skulle vara per-
fekt som stans shady spåtant, Mona
Månstråle.

När ska ni skriva bok två och tre?
–Vi ska börja på bok 2 nu, Eld, som

kommer nästa år. Och därefter är det dags
för bok 3, Nyckeln.

Översättningar, rättigheter och
Hollwood, nu tror alla att du är mil-
jonär...

– Haha! Det där med Hollywood är ju
långt ifrån en färdig deal och jag är verkli-
gen inte miljonär. Men däremot så visst, jag
har fått in tillräckligt mycket pengar i för-
skott för att ha möjlighet att tacka nej till
andra jobb för brödfödans skull den när-
maste tiden. Och det är förstås en frihet.

Anders Öhrman

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

n flatjury utsåg i maj-

numret 2001 Charlotte

Permell till Sveriges sexigaste

kvinna. Charlotte vem? Tänker

säkert en del av er idag. Char-

lotte är fortfarande verksam

som reporter och journalist

men för tio år sedan hade hon

ett större genomslag som pro-

gramledare för ”Mitt i Natu-

ren” på SVT där hon guidade

oss genom flora och fauna på

sitt lugna säregna vis. En annan

qx-jury ägnade sig i det här

numret åt att bedöma låtarna i

det kommande Eurovision i Kö-

penhamn och man var rörande

eniga om att Sveriges Friends

och Greklands Antique skulle

hamna i topp, och topp fem

blev det. Men att Estland skulle

ro hem det med kanske den

sämsta vinnaren någonsin blev

en riktig skräll. På redaktionen

diggade vi Destinys childs se-

naste platta Survivor samt Che-

erleadingfilmen ”Bring it on”

med Kirsten Dunst i en av rol-

lerna.
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Jerry kommer ut i USA
erry Carlssons kortfilm Coming Out
har som enda skandinaviska film fått
äran att tävla i new yorkska Tribeca

Film festival. Filmen handlar om Joel som änt-
ligen bestämt sig för att berätta för sina föräld-
rar. Men är det rätt tillfälle?  Vad ska han säga?
Piteåfödde 24-åringen Jerry Carlsson blev som
18-åring antagen till Dramatiska Institutet och
på skolan grundade han ihop med fyra andra
filmkollektivet Tjockishjärta Film som bland
annat gjort kortfilmer för RFSL Stockholm.

– Vi gör filmer som plockar in ”minorite-
ten till normen” eftersom det är vad normen
består av. En homosexuell, eller invandrare, ska
inte behöva spela rollen som homo eller
invandrare utan ska kunna ha en huvudroll
med en annan handling, men råka vara den
typen av karaktär.

Varför valde du att göra en film på
temat Komma ut? 

– Det här är en av 15 filmer vi gjorde för
RFSL som visar olika situationer man som
ung HBTQ-person kan hamna i. Jag har egen
erfarenhet av komma ut-processen och ville
göra en seriös komma ut-film. En film om
hur det är utan att förlöjliga eller skämta. Vi
får följa en tonårings tankar och förberedelser
som cirkulerar i huvudet i flera år och skapar
enorma inre hinder.

– Jag både hoppas och tror att filmen får
folk som inte tillhör HBTQ-gruppen att förstå
vad det innebär att komma ut, hur svårt det
kan vara och hur viktigt det kan vara att få
komma ut. Det handlar om att slippa ljuga och
dölja för andra, och sig själv, om vem man är.
Efter New York-äventyret har Tjockishjärta

ännu en kortfilm med homotema på G. Längs
Vägen handlar om två lastbilschaufförer och
deras möte på en rastplats.

– Att jag har fått den här möjligheten
känns helt fantastiskt, säger Jerry.

Det finns i dagsläget inga planerade svens-
ka visningar av Komma ut. men håll koll på
qx.se i framtiden. Ronny Larsson

J

Namn: Mats Strandberg. Ålder: 34. Yrke: Författare. Civilstånd: Särbo. Bor: Södermalm,
Stockholm. Följer på TV: ”Mad men”, ”Supernatural”, och väntar ivrigt på nästa säsong ”Rachel
Zoe Project”. Senast sedda film: ”Let me in” – gillade den faktiskt mer än den svenska filmatise-
ringen av ”Låt den rätte komma in”! En bra skiva: Gillar verkligen Beth Dittos ”EP”. Ett bok-
tips som inte är din egen: Senaste boken jag älskade var ”Niceville” av Kathryn Stockett.
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Sara och Mats

”Jag är verkligen
inte miljonär,

men...”
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ar det någon mer än jag
som blev inspirerad av
Försvarsmaktens nya

rekryteringskampanj,
”Välkommen till vår verklighet”?
För er som missade den kan jag
berätta att försvaret har slutat
anklaga våra kusiner för att inte
gilla Sverige, och lite kd-style
börjat lansera en Verklighet.Via
deras hemsida kan man ladda ned
en app som skickar uppdrag till
ens mobil, en del av dem sitter
uppe på skyltar i lokaltrafiken.

Min favorit är den här:
”Uppdrag: Låna en telefon av
någon du inte känner på tåget.
Att förhandla med civilbefolk-
ningen är en del av vår verklig-
het.” Jag ser mig omkring i tun-
nelbanan.Vilka av oss är civilbe-
folkning? Vilka är Försvars-
maktens agenter redo att för-
handla med oss? Var går gränsen? 

Det är med den typen av
osäkerhet jag tänker att folk, kalla
dem civilbefolkning, skulle rea-
gera om de påmindes om att
varenda buss, spårvagn och tun-
nelbana inhyser queera existen-
ser. Som förklädda spioner sitter
vi där, med gaydarn på sök och
redo att ducka för pronomen. I
hbtq-reklamkampanjen skulle det
stå: ”Presentera dig med din egen
könsidentitet för någon du inte
känner på tåget.Att förhandla
med cisbefolkningen är en del av
vår verklighet.”

Det är förstås det här med
verkligheten som lockar mig.Att
döma av en del reaktioner jag
har fått på mina böcker tycks det
finnas människor där ute som
tror att jag hittar på och letar
perspektiv som ingen egentligen
har, och jag tror att de flesta som
läser det här också har fått kom-
mentarer som liksom reducerar
en till en spexig detalj i andra
människors liv. Ibland vill jag stir-
ra folk i ögonen och påminna
dem: ”När jag kommer hem i
kväll är jag fortfarande gay.” Det
är därför jag tänkte att vi kunde
behöva en reklamkampanj.

Hm, tänker jag alltså när jag
sitter där på tunnelbanan, med
pr-sinnet nästan överskuggande
flatradarn. Nästan alltså, ett miss-
tänkt pojkspret vandrar förbi på
perrongen och jag noterar rutin-
mässigt de för en pojkspoling
något för breda höfterna och
fjällvandrarglimten i ögonen.
Civilbefolkningen tror att de ser
en yngling på väg från skolan, vi
vet bättre. Åter till vad jag tänker.
Hm, tänker jag, hur ska vi for-

mulera vår verklighet så att de
förstår att den existerar? Med
”de” menar jag alltså inte bara
Rädda Barnen (som i dagarna
har tagit en amerikansk hbtq-
kampanj och byggt om den till
en lite mer allmän kampanj
eftersom det skulle vara exklude-
rande att fokusera på hbtq-ung-
domar som ju är en väldigt liten
och nästan försumbar grupp),
utan även diverse kristdemokra-
ter och andra med köksbord.

Det allra mest framträdande i
vår verklighet, och då talar jag
för alla flator, är inställningen till
naglar. Så det är där vi får börja.
”Uppdrag: sudda bort blyertsk-

lottret på sätet framför dig med
pek- och långfingrets fingertopp,
utan att skada lacken.Att mani-
pulera små ytor med fingertop-
parna är en del av vår verklig-
het.”

Ett annat framträdande drag
skulle kunna vara det här lilla
intresset för kvinnor. Och då
menar jag inte bara tutt-och-
rump, utan det här att flator lik-
som så himla lätt går och intres-
serar sig för vad andra kvinnor
kan tänkas gå och tänka, känna

och tycka.Tills det liksom börjar
verka utplånande.

”Uppdrag: köp samma pock-
etbok som du såg en snygg tjej
läsa på bussen.Att försöka impa
genom att absorbera andras
intressen är en del av vår verklig-
het.”

”Uppdrag: fråga en kvinna på
tåget vad hon menar med att inte
prata med dig.Att aldrig låta
varandra vara i fred är en del av
vår verklighet.”

Ju mer jag tänker på det,
desto mer lockande blir den les-
biska uppdragsappen. Lesbiska
utmaningar väntar överallt.
”Uppdrag: försök uppfatta for-

men på väggarna du passerar i
tunnelbanan.Att bedöma formen
på tjejrumpor under riktigt säck-
iga jeans är en del av vår verklig-
het.” ”Uppdrag: Placera dig rik-
tigt nära plattformskanten och
ställ dig på ett ben.Att ligga med
våra bästa vänner och låtsas att
ingen kommer att utveckla käns-
lor är en del av vår verklighet.”

Lyckas jag inte utveckla en
app, får vi gå tillbaka till det
gamla rekryteringsverktyget.Te.

saralövestam

”Att bedöma formen på 
tjejrumpor under riktigt 
säckiga jeans är en del av 

vår verklighet.”

v

KRÖNIKA

”Den lesbiska
rekryterings-appen”

VENTIL maj  11-04-20  15.41  Sida 14



-17-

F
O

T
O

:
S

C
A

N
B

O
X

slutet av maj anordnar Stockholm Dolphins
den första ”Stockholm Queer Viking Swim”
någonsin. Catrin Notbom är en av de som

jobbar med tävlingen och som vunnit många HBT-
tävlingar i simning.

Catrin, berätta om ”Stockholm Queer
Viking Swim”.

– Under åren har Stockholm Dolphins varit på
en del tävlingar i olika länder och haft riktigt trev-
ligt. Nu vill vi bjuda tillbaka och få våra sim-vänner
runt om i Europa till Stockholm den 21 maj.

–Vi hoppas att ca 100 deltagare ska delta från
Holland,Tyskland, Danmark, Italien, Storbritannien,
Finland, Norge, Belgien och Sverige.Tävlingen
kommer att hålas på GIH-badet från kl 12-18.
Samma dag har Snipers en handbollturnering så på
kvällen blir det en stor fest på Kolingsborg dit alla är
välkomna.

Om man vill hjälpa till och vara funktio-
när etc, kan man höra av sig till er då?

–Vi är tacksamma för alla som ställer upp och
det behövs många funktionärer på en simtävling.
Framförallt för att vi själva vill kunna tävla. Vissa
funktionärer behöver vara utbildade men andra
behöver bara vara intresserade, hjälpsamma och
glada. Maila gärna till oss, mailadressen finns på vår
hemsida www.stockholmdolphins.se

Ligger du i hårdträning nu?

– Så där.
Planeringen för
Stockholm Queer
Viking Swim tar en stor
del av tiden just nu.
Och sen vill ju chefen
att jag ror i hamn mitt
projekt på jobbet samti-
digt...

Vilka distanser
ska du simma?

– Bara de kortaste: 50 m frisim, 50 m fjärilssim
och 50 m bröstsim. Sen hoppas jag att vi får ihop en
eller två ”tjej-lag-kapper”.Vi är tyvärr fortfarande
väldig få tjejer i klubben. Finns det inte fler som har
lust att simma med oss?

Hur mycket tävlar du?
– Det brukar oftast bli en eller två tävlingar per

år. Man behöver ju få ledigt från jobbet när man ska
resa. Men senast var jag faktiskt ”bara” i Södertälje på
Masters-SM. Otippad blev jag faktiskt trea på 50 m
frisim i min åldersklass. Man fick dock ingen medalj,
det blev ett graverad vinglas istället.

Vad är det stora målet just nu?
– GayGames i Rotterdam i juli och att få ihop

vår första officiella internationella gaysimtävling här i
Stockholm.

Anders Öhrman

dags för ”stockholm
queer viking swim” i maj

i
100 deltagare från hela Europa. Det är målet när Stockholm 
får sin första officiella internationella simtävling.

vill ni gifta
er 11.11.11?

ill ni gifta er 11-11-11 kl 11 i Göteborgs
Domkyrka? Då har ni chansen, men det är
bråttom. Intresseanmälan måste vara inne

snart. Den 11 november erbjuds 11 brudpar att gifta
sig i Göteborgs Domkyrkan.

–Vi arbetar aktivt med att förändra attityder och
ser gärna att vi kan få en härlig mix av bröllopspar.
Sexualitet, etnicitet och trosuppfattning är några av
våra viktigaste ledord som vi arbetar med, säger
Sofie Lindström på Innerstaden i Göteborg.

Bröllopsparen erbjuds fantastiska sponsorpaket
värda tusentals kronor.

– Tanken är att bröllopsparen skall behöva tänka
på så lite som möjligt själva, berättar Sofie.

200 par har redan anmält sitt intresse, men få gay-
par.

–Vi ser gärna att fler gaypar anmäler sig.Vi
kommer sedan välja ut 11 par och förhoppningsvis
kunna ge besked i slutet av april.

Så anmäler ni er: Maila en text där ni berättar
om er själva och motiverar varför ni ska ges chansen,
samt skicka med en bild till info@innerstadengbg.se

v
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april fick QX-läsarna möjlighet att
komma på ett namn till Sveriges nya
rugbylag bestående av enbart gaykillar.

Vi ringde upp killarna bakom laget för att
kola lhur det gått?

Tolga och Geir, har ni hittat något
namn än, fått in många?

Tolga:Vi har fått in många namnförslag
men vi har inte riktigt fastnat för någon av
dessa.Att komma på ett namn åt laget är lite
som att ge namn åt sitt barn, det här barnet
har 30 pappor som ska vara överens om
namnet.

Geir:Vi har valt att inte skynda på utan
låta den processen långsamt mogna fram, tills
dess heter vi Sthlm Rugby.

Ett nystartat rugbylag, men ni har
redan fått en del uppärksamhet.

Tolga: Ja, vi är otroligt glada för all upp-
märksamhet som vi har fått i och med
namntävlingen. Häromdagen ringde vi till
Rugbyför-bundet för att få lite tips och idéer
kring hur man startar en klubb och till vår
förvåning kände de redan till oss. De hade
sett artikeln på QX och var exalterade över
att vi hade startat ett rugbylag.

Geir: Både Generalsekreteraren Lee
Bärlund Johanson och utvecklingsansvariga

Magnus Stangenberg har erbjudit sin hjälp
så att vi kan komma igång. Ingen av oss hade
forväntat sig något liknande, men vi är väl-
digt tacksamma och mäktigt stolta över det
vi precis satt igång.

Tolga: Dessutom har utländska klubbar
som Köpenhamns Wolves och Bryssels

Straffe Ketten också sett tävlingen på QX.
De mailade oss, knöt kontakt via Facebook
och var jätteglada över att Stockholm har
startat ett eget gayrugbylag. Ryktet har även
spridit sig till Irland och England, allt detta
inom loppet av två veckor. Med detta hop-
pas vi att Stockholm ska få en tydligare plats
på Europas gayrugbykarta, och att Stockholm
skall förknippas ännu mer med mångfald i

böglivet.
Nu är ni igång, hur gick första trä-

ningen?
Tolga:Vi var 16 personer på vår första

träning. Fem var sjuka och kunde inte vara
med.Andra gayrugbylag har varit 5-6 perso-
ner när de startat.

Geir: Första träningen handlade mycket
om att förstå vad man ger sig in på. Carl
som är en av våra coacher pratade mycket
om hur man spelar rugby, om kulturen kring
spelet och visionen. Det är en tuff sport som
sätter många fysiska krav på den individuelle
spelaren.Vi pratade om försäkringar, vår för-
ening och målet med att bilda ett rugbylag.
Och när vi var klara med de fysiska utma-
ningarna  pratade vi mycket om spelregler
och taktik.

Hur ofta tränar ni?
Tolga:Vi är ju fortfarande i startgropen

så alla som är sugna på att lära sig spela är
välkomna att prova på.Våra träningar är tis-
dagar och torsdagar 19.00-21.00 och sönda-
gar 16.30-19.00.Vi spelar på Årstafältet.

Har ni sysslat med rugby tidigare?
Tolga: Vi är några få som har gjort det,

våra coacher Carl och Jay har fem års erfa-
renhet, dessutom har vi några som spelat i

andra rugbylag. Men majoriteten är helt nya
utan erfarenheter av rugby.

Varför ville ni dra igång ett rugby-
lag?

Tolga: Jag är ingen stor fan av fotboll, jag
har aldrig ens gillat lagspel. När jag började
träna med Hammarby var det mest på skoj,
jag ville prova något nytt, något coolt. Något
man kunde skryta med. Men vid tränings-
matcherna upptäckte jag en ny sida av mig
själv, en känsla som jag inte hade varit i kon-
takt med tidigare, att kämpa för lagets bästa.
Innan dess höll jag mest på med gym, sport-
fiske, lite boxning och snowboard där man
kämpar själv.

Tolga, hur drog du igång det här?
– Jag gick med i paraden förra året klädd

i rugbykläder med en rugbyboll i handen
och marknadsförde min idé. Den dagen fick
jag 4-5 olika telefonnummer till människor
som kunde tänka sig spela. Det tog inte lång
tid innan folk började höra av sig till mig
och komma fram till mig på barer. De var
sugna, de ville vara med.

Vem är yngst resp. äldst i laget?
Geir: Den yngsta är 25 och den äldsta är

46. Han som är äldst är snabb, mycket snab-
bare än många som är yngre, det är vad du

I
AV anders öhrman FOTO johan dunder

”Jag gick med i 
paraden förra året

klädd i rugby-
kläder med en 

rugbyboll i handen
och marknadsförde

min idé”

Är du gay? Gillar du rugby? Då kan det här vara något för dig. Sverige har nämligen fått sitt första rugbylag med 
gaykillar. Men det är så nytt att de inte ens har något namn. Men laget har redan haft sitt fösta träningspass.

sverige har fått ett
rugbylag för gaykillar
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presterar som räknas, inte åldern.
Tolga: Jag kan tillägga att vi är många stora biffar

i laget men vi behöver även snabba atleter. De bästa
lagen är de som har bra balans mellan snabbhet och
styrka.

När tror ni att ni kommer att spela er första
match?

Tolga: Inom ett år. Rugby handlar om ”mycket
av allt”.Taktik, regler, styrka, snabbhet, uthållighet, pla-
nering.Vi vill inte stressa upp oss utan lära oss hur

man spelar i vår egen takt. Däremot hoppas vi kunna
börja spela träningsmatcher om några månader.

En uppvisningsmatch under Pride kanske?
Geir:Vi har pratat löst om det men inget spikat

än.
Om man läser det här och vill komma i

kontakt med er, var hör man av sig?
Tolga:Vill man komma i direkt kontakt med oss

går det bra att maila oss på rugby.sthlm@gmail.com
Vi har även en sida på Facebook där vi lägger upp
träningsbilder, filmer och information.

Ni har redan haft en fest ihop, hur gick det?
Tolga: Det finns mycket glöd i vårt team, alla

längtade efter vår första träningsdag. Stämningen var
avslappnad och ödmjuk. Det var mycket garv och
mycket nyfikna frågor kring rugbyn.Vi tittade på
några matcher. Det var en ganska häftig känsla när en
av killarna vände sig till mig och sa, ” det här är så
grymt coolt, jag längtar efter vår första träningsdag.”
Och det var exakt så vi alla kände.

”Ryktet har även 
spridit sig till Irland

och England, allt
detta på två veckor”Geir och Tolga

www.regnbagsmassan.nu

REGNBÅGSMÄSSA sön 15 maj kl 18 i So� a kyrka

Förmågan att älska är en Guds gåva
till dig  – låt ingen ta den ifrån dig! 

I vårens sista regnbågsmässa säger vi 
JA till både Kärleken & Livet.

Välsignelse av förhållanden – 
både de med andra männi skor
och det med oss själva.
Kom med din partner, dig själv 
eller vännerna. Eller allihopa!

Välkommen till en kärleksfest
tillsammans med Anna Sahlene

JA till Livet
vi valjer
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tställningen på Prins Eugens
Waldermarsudde är Lars Wallins
första och visar alltifrån brudklän-

ningar och couture till historiska teaterko-
stymer och glittriga schlagerkläder.
Under julhelgen skrev Lars Wallin en öns-
kelista över vad han ville ha med i utställ-
ningen och därefter ringdes det runt till
kända och okända människor för att samla
ihop Lars Wallins designhistoria i fysisk
form.

– Det har varit väldigt många kära åter-
seenden eftersom jag fått låna tillbaka nästan
allt jag ville ha. Det är bara en Mae West-
klänning som jag gjorde till Kim Andersson
som försvunnit, resten finns representerat.
Dessutom i väldigt gott skick, berättar Lars.

Utställningen består av ungefär 170
kreationer, och historierna bakom plaggen
berättas i en 300 sidor tjock bok som skrevs

i samband med att utställningen utformades.
– Jag gör ju mycket privata jobb med

plagg som allmänheten aldrig får se, och har
länge velat göra en utställning för att visa
min bredd som designer. Det har också varit
roligt att gå tillbaka och se mina första gre-
jer. Hur jag tidigt etablerade min stil, och
sedan förfinat den genom åren.

Utställningen är den största som gjort
med en enskild designer i Sverige, och visar
upp kläder som burits av några av Sveriges
mest kända ansikten.

– Det är en hel del med från showen
som Peter Jöback gjorde på Börsen efter-
som det var en riktig glittershow där jag
kunde ta ut svängarna ordentligt. Och så
har jag plockat fram femton av de kostymer
jag gjorde till Operans uppsättning av
Gustav III.

Alla schlagerbögar blir givetvis glada

över att höra att en bit visuell
Melodifestivalshistoria även ryms i utställ-
ningen. Carolas Evighets-kläder visas med
Alcazars Not a Sinner Nor a Saint-dressar

och Linda Pritchards omtalade 70 000
kronors-klänning från årets Melodifestival.

– Alla som gillar glitz och gala kommer
definitivt få sitt lystmäte, ler Lars.

– Jag skulle snarare beskriva det som en
visuell upplevelse än en utställning.

Vad är du mest stolt över om du
ser tillbaka?

– Att jag klarat tjugo år och lyckats att
bygga upp ett eget varumärke. Med utställ-
ningen vill jag inspirera unga människor.
Visa att det faktiskt går att lyckas om man
satsar och verkligen tror på sina drömmar.

Ronny Larsson

Lars Wallin Fashion Stories. Prins Eugens
Waldemarsudde 7 maj-18 september

u

-10-

”Alla som gillar glitz 
och gala kommer definitivt 

få sitt lystmäte”

wallinställerut
Den 7 maj inleds Lars Wallin Fashion Stories, en utställning som täcker in den populäre och 
prisade designerns tjugoåriga karriär så här långt. 
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www.norrkopingpride.se

NORRKÖPING 
PRIDE 2011 

ÖPPNA RUM!
Vi gläntar på, låser upp eller sparkar in dörrarna
till det inre, yttre, privata och offentliga rummet.

6 – 7 MAJ 2011

OM LIVET INTE
ÄR EN SCHLAGER LÄNGRE
Är du utsatt för våld eller hot eller andra kränkningar? Av RFSLs Brottsofferjour får du som 
HBT person, professionellt stöd och någon att tala med. Du når oss på 020-34 13 16 och på 
webben. Vi finns också för dig som tror att någon i din närhet är utsatt.

rfsl.se/boj
020-34 13 16

Halvsida 2010 QX.pdf   1   2010-10-14   10.58

Annonssidor Maj 11.indd   19 2011-04-20   15.21



Sommar på Stallis!

SUCCÉN ÄR TILLBAKA
CHAMPAGNETIMMAR

Varje dag 15-18 på Stallmästaregården.
Det bubblar vid Brunnsviken i år igen...

Norrtull - Kungliga Hagaparken
www.stallmastaregarden.se

08-610 13 00, info@stallmastaregarden.se

Alkoholfria alternativ

495 kr/flaska!

TOM’S COMING HOME!
TOM OF FINLAND 
RETROSPECTIVE

16.1.—18.12.2011 
LOGOMO

KÖYDENPUNOJANKATU 14, TURKU 
TICKETS 12/8EUR • www.turku2011.fi
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månadens mesta

MÅSTEN
MajSju saker vi

älskar och
en vi dissar

Johanna Nordin (tv-bonde)
Tjejer, skriv ett brev till söta Bonde Söker Fru-kandidaten Johanna. Hon driver en
gård med massa djur på egen hand, gillar att fotografera och längtar efter en

djurintresserad jordnära tjej som vill bli underbart kär. Kom igen nu, man lever bara en
gång! Skriv till: Bonde söker fru,TV4, 115 79 Stockholm. Märk kuvertet Johanna.

1

Gaia iPad Case (iPadfodral)
Meh, vem kan motstå det här snyggt
rosa vadderade fodralet med en

öppen ficka på insidan? Inte vi i alla fall.
Givetvis har det också öppningar för alla
iPadens funktioner.

krusell.se

FB-incheckning.
Alltså. Det här med att hålla på att checka in på Facebook var man
befinner sig...Whats the point? Blir det inte lite information overload?
Man fejsbookar ju om att man ätit en bra frukost på kaffestället, eller
skriver vad man shoppade på IKEA. Är det verkligen nödvändigt att
dessutom checka in på alla möjliga och omöjliga ställen som man
befinner sig på?  Och det här med att checka in hemma... don´t get
us started.Trams.

x
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Power (kondom)
Power har glidmedel med L-argi-
nin, ett ämne som ökar blodge-

nomströmmningen vilket förstärker stån-
det. Glidmedlet finns både på insidan och
utsidan, vilket gör att njutningen blir
större för båda. 69 kr

2

NEJ tack!

Skägg - En hårresande Guide (bok)
Den här boken berättar allt om bockskägg, pipskägg, polisonger och desig-
nerstubb...ja, alla skäggvarianter som finns helt enkelt. Cara Frost-Sharratt

berättar på ett humoristiskt sätt vad skägget säger om den som bär det, och hur
skägget underhålls på bästa sätt.Allt givetvis illustrerat på ett väldigt detaljerat sätt.

Känguru Förlag

7

Xider Urban (cider)
Svarta vinbär med
smak av nässlor och

mynta är vårt smakval i som-
mar. Urgod cider som nu
finns ute på Systembolaget.

Attitudes majnummer (bögtidning)
Brittiska bögblaskan Attitude fortsätter
att släppa “naked issues” i tid och otid.
Men vi klagar inte. Inte alls. Senaste

numrets omslag pryds av Eurovisiongossarna i
gamla boybandet Blue, och de skäms inte för att
visa upp sig så som Gud skapade dem.
Åh, varför har inte vi massa sexiga vältränade
popstjärnor som vill droppa kläderna här i
Sverige? Då hade QX också haft nakennummer
då och då.

5
6

Dammugare & Delicatoboll (Triumferande glassmaker)
Givetvis har vi tränat hela vintern så att vi kan unna oss Delicatos smarri-
ga samarbete med Triumfglass. En våffla med tretton kulor, tack!4

3
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tt par mil utanför Enköping bor Tim och
Anders. Omgivna av gröna ängar, röda hus med
vita knutar och betande hästar delar de sin gård

med sexton får, fyra hundar, ett gäng höns, tre hästar och
en katt. De flyttade hit 1997 efter att ha bott i
Stockholm. Då hade varit tillsammans i sju år.

–Vi träffades på Ritz Paradise, en klubb som låg vid
Medborgarplatsen, och Anders övertalade mig att följa
med hem. Och sedan den dagen har vi varit ihop, berät-
tar Tim.

Eller ja, nästan i alla fall. Efter att de träffats i en
vecka fick Tim kalla fötter och smög iväg medan Anders
sov och tänkte ta tunnelbanan bort från en begynnande
relation. Men tunnelbanan hade inte börjat gå, och Tim
hade inga pengar med sig. Så det blev till att lomma till-
baka till Anders lägenhet och krypa ner i sängen igen.
Men på väg tillbaka från Mariatorgets tunnelbanestation
hade han bestämt sig.

– Jag bestämde mig för att vara ärlig mot mig själv,
och Anders. Om det skulle bli något skulle det vara rik-
tigt och ärligt. Och vi skulle satsa på förhållandet. Sedan
den dagen har det varit full ärlighet som gällt.

– Och vi har SL att tacka för att vi är tillsammans,
lägger Anders till.

1995 ingick de partnerskap och nu i maj ska de gifta
sig på Haga Slott utanför Enköping inför tjugofem gäs-
ter.

–Vi bestämde oss i januari, under semestern i

Sydafrika, för att vi skulle gifta oss.Vi har länge pratat
om att göra det, och nu efter kände vi att det var dags,
säger Anders.

Nyckeln till varför de lyckats hålla ihop så länge tror
de ligger i att de har roligt ihop, att de pratar mycket
med varandra, men framförallt att de inte tar varandra för
givna.

– Man ska förtjäna kärlek, och inte bara förutsätta att
den andre alltid finns där. Uppskattar man vad man har
och visar det, så håller förhållandet, fastslår Anders.

– Och vi försöker inte förändra varandra. Många
glömmer att det som gjorde att man blev
förälskad var just olikheterna, säger Tim och
fortsätter:

– Den första spänningen och förälskel-
sen som fanns i början finns inte kvar, och
man vaknar inte längre med fjärilar i
magen. Men den förälskelsen har utvecklats
till en väldigt stark kärlek.

Passionen i förhållandet har de fortfa-
rande och båda två säger att sexet är jät-
tebra.

– Jag tror att samma sak gäller där, som i
det övriga förhållandet:Var ärlig. Har man
inte lust behöver man inte knulla, då kan

kärleksomhåller
Hur får man ett förhållande att
hålla? Vi har träffat tre par som
varit ihop i en oändligt massa år. 

e

Forts. sid. 25

1996

Tim (t.v.) och Anders

”vi har SL att 
tacka för att vi är 

tillsammans”

AV ronny larsson FOTO peter knutson
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onica och Kitty har varit ett par i snart nitton
år. Men det tog ett bra tag innan de flyttade
ihop. Först pendlade de mellan Uppsala och

Stockholm i sex år, sen köpte de varsitt hus och bodde
grannar i ytterligare sju år innan de tog steget att flytta
ihop.

– Jag hade aldrig bott ihop med någon så jag var
skeptisk till att flytta ihop, säger Monica. Men efter tretton
år kände vi båda att det vara dags. Då hade också Kittys
dotter sedan ett tidigare äktenskap flyttat hemifrån.

– Dessutom var det ju knappast ekonomiskt försvar-
bart att ha två hus när vi ändå var tillsammans så mycket,
fyller Kitty i.

De träffades på en fest, och åt därefter middag ihop.
Men trots att Kitty flirtade rätt intensivt tog det ett tag
innan Monica nappade.

– Hon var ju inte alls min typ: Långa röda naglar och
ett stort parfymmolm omkring sig. Du hade gått mig
förbi om inte du varit så på, ler Monica mot Kitty.

Efter att de träffats i en månad bestämde de sig för att
resa till Paris i en vecka.

–Vi hade inte ens tillbringat ett dygn tillsammans när
vi åkte, så det var en chansning, berättar Monica. Men när
vi var där så var allt så lyckat. Jag minns att vi var ifrån
varandra en timme och det kändes som att vi varit sepa-
rerade ett halvår när vi träffades igen. Då förstod jag att
det här var nåt.

Samtidigt som de träffats genomgick Kitty en skils-
mässa från sin man sedan tio år. Därmed kom hon vid
fyrtio års ålder ut som lesbisk.

– Jag delar mitt liv från 40. När jag skilde mig fick jag
ett nytt liv och blev en ny Kitty, den riktiga Kitty. Ibland
måste man göra val som man inte vet vart de leder. Jag
backade inte en sekund och det förändrade hela livet.
Min mamma och dotter är, och har varit, helt underbara.
Mamma tyckte till och med att det var rätt spännande att
jag träffat en kvinna.

En viktig ingrediens i Kitty och Monicas förhållande
är att de ger varandra utrymme. Utrymme att göra saker
på egen hand eller med andra vänner.

–Vi har samma värderingar och tänker ofta likadant,
men i övrigt är vi väldigt olika. Det skapar dynamik i för-
hållandet, fastslår Kitty och fortsätter:

–Våra intressen går åt olika håll. Monica är mer
musikintresserad och går på konserter, medan jag gillar
och gå på bio. Man kan inte tvinga den andra att göra
saker för att det ska vara så.

Kitty är impulsiv och får saker gjorda, medan Monica
är mer eftertänksam och avvaktande.

– Så om jag får en idé som Monica inte
direkt nappar på så vet jag nu att jag får
pröva imorgon. Man blir listigare med åren,
skrattar Kitty.

De inre olikheterna till trots, på utsidan
har de blivit mer och mer lika.

–Vi gillar färger båda två, och köper
Kitty en tröja som jag tycker om händer det
faktiskt att jag går och köper en likadan, och
vice versa. Fast sen kan vi ju ändå inte ha
dem samtidigt, skrattar Monica.

Både Kitty och Monica tror att det är
viktigt att göra lite fest i vardagen (”en mån-

mhåller
m

”Jag kan fortfarande stå i
fönstret och se när hon
kommer hem och tänka 

‘Åh, där är hon’”. 

Forts. sid. 25

1995

Monica (t.v.) och Kitty

on

kärlek  11-04-20  17.20  Sida 23

      



september ska Erik och Erik gifta sig. Då har
de varit ett par i tio år, varit förlovade i sex
och varit sambo i åtta. Rätt bra jobbat för två

unga killar med tanke på att Erik H bara var 17 och
Erik Ö 20 när de träffades.

Första gången de såg varandra var under en RFSL-
träff i Stockholm i april 2001.

Erik Ö var nyinflyttad från Hudiksvall och ville
träffa vänner, medan Erik H ville lära känna nya kom-
pisar i gayvärlden. Killarna sökte sig därför till
Sveavägens RFSL-lokaler.

– Fast vi hamnade lite fel.Träffen var för ungdomar
som hade det svårt, vilket ingen av oss hade .Vi hade
båda haft riktigt lätta komma-ut-processer, berättar Erik
H.

Erik Ö fick däremot upp ögonen för sin blivande
man den här kvällen och satte sig efter mötet utanför
och väntade på honom. Men Erik H stannade kvar och
pratade med mötesledaren istället, så Erik Ö gick besvi-
ket hem. Men han gav sig inte utan hittade Erik H på
Sylvester och kontaktade honom där. De började intres-
sera sig för varandra, men Erik Ö blev då istället till-
sammans med en annan kille, och kontakten blev spo-
radisk i några månader. Men  sedan gjorde Erik Ö och
den andra killen slut och Erikarna började träffas på all-
var. Och den 11 september 2001 blev de ett par.

De flyttade ihop efter två år, och förlovade sig
nyårsafton 2004/2005. Men det var först i vintras som
de bestämde sig för ingå äktenskap.

– Jag ville vänta tills vi hade fått rätten att gifta oss
som andra par, säger Erik H. Jag kände aldrig att jag
ville ingå partnerskap, och även om vi inte ska gifta oss
i kyrkan så var det den principiella rätten att få göra det
som var viktig för mig.

Paret grälar i princip aldrig (”vi känner inte det där
behovet av att ladda ur”), och har bara haft en förhål-
landekris.

– När vi varit tillsammans i ett år började jag tvivla
på om jag ville fortsätta, berättar Erik H. Jag undrade
om gräset var grönare på andra sidan och ville träffa
andra. Jag var ju bara arton då, och visste inte vad jag
ville. Så vi tog en paus som varade ungefär i en vecka
innan jag ville tillbaka till Erik. Efter det satsade vi på
förhållandet och började prata om att flytta ihop. Sedan
dess har det inte varit någon tvekan och idag är det
inga tvivel om att de vill satsa på en framtid tillsam-
mans.

– Folk påtalar ofta hur bra vi passar ihop och hur
harmoniska vi är tillsammans, och inget par i vår
bekantskapskrets har varit tillsammans lika länge, säger
Erik Ö.

Erik H fortsätter:
– Många verkar gå in i ett förhållande med stort

fokus på att behålla sin integritet och individualitet.
Men för oss så har vi märkt att ju längre
tiden går, desto mer blir vi två som en
naturlig enhet, samtidigt som det är lättare
att vara sig själv i denna enhet.

Båda två har stora musikintressen, Erik
H jobbar till och med som musikprodu-
cent för klassisk musik. Dessutom spelar
han cello. Erik Ö drar mer åt pophållet,
Lady Gaga och Kylie styr om han får
sköta musiken hemma.

– Jag hade faktiskt aldrig lyssnat på
Kylie innan jag träffade honom, ler Erik
och tittar på sin fästman.

Båda säger sig ha dålig kontakt med

m

”Förväntar man sig
att vara nykära hela

vägen? Det är inte 
realistiskt.”

kärlek
somhåller

Nyårsafton 
2001-2002

Forts. på nästa sida.
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man göra det en dag senare. Eller en vecka
senare. Det viktigaste är att man är uppriktig
mot sin partner, säger Tim.

–Vi känner varandra väldigt väl efter
tjugoett år, och har ett bra och väldigt
omväxlande sexliv.

Ett öppet förhållande har därmed aldrig
varit aktuellt för dem, men de förstår att
vissa par väljer den vägen (”bara man är ärli-
ga mot varandra”.)

Att ha egna vänner och egen tid med
dessa är också en viktig sak för både Tim
och Anders.

– Jag har min bästa kompis som jag träf-
far utan att Tim är med.Tim är också kom-
pis med honom, men inte lika mycket,
berättar Anders.

– Han är min förtrogne som jag kan
prata med när jag behöver råd och vill vädra
problem. Som inte ens är problem bara jag
fått prata om det. Sånt är viktigt.

De är ganska olika som personer,Tim är
positiv och impulsiv, medan Anders är lugn
och eftertänksam. Men de delar ett stort
intresse: Gården och djuren.

– Det här är verkligen hemma för oss,
och vi har aldrig tvivlat på att vi gjorde rätt
som flyttade hit.Vi trivs väldigt bra här, och
har byggt upp en fantastisk kontakt med
grannarna sedan vi flyttade hit, berättar Tim.

– Och det är inte alls så långt till
Stockholm, det tar bara en timme med
bilen. Men jag saknar inte utelivet och det
där. Efter att ha jobbat på krogen i tjugo år
var jag mätt på det, säger Anders. Och när vi
flyttade ut hit fick vi nya intressen.

Och rutiner.Varje morgon har de sina
sysslor som de tar itu med, det är mycket
som ska skötas på gården med djur och
trädgård.

–Vi har verkligen inga fritidsproblem,
säger Tim. Det finns alltid något att göra.

Ett annat intresse de delar, men sköter
separat är matlagningen. De lagar nämligen
gärna och ofta mat.Tillsammans men aldrig
ihop.

– Han får inte röra mina grytor och jag
rör inte hans. Det är nog det enda vi inte
samarbetar kring, skrattar Tim.

”gayvärlden”, och även om de var på klub-
ben Paradise i mitten av mars var det tre år
sedan de sist var på gayklubb.

–Vi kan få lätt social ångest av att vi
gärna bara är hemma.Att ha middagar med
vänner eller bara myskvällar hemma känns
mycket mer 'vi', även om vi gillar en utek-
väll då och då, säger Erik Ö.

Däremot äter de ute väldigt ofta.Att gå
på restaurang är ett gemensamt nöje 

Hur håller ni igång passionen och
lågan i ett förhållande?

– Jag tror att nyckelordet är förvänt-
ningar.Vad förväntar man sig av ett långt
bra förhållande? Förväntar man sig att vara
nykära hela vägen? Det är inte realistiskt.
Att alltid ha ett hett passionerat samliv är
inte heller troligt. Jag tror att det handlar
om att hitta en balans, en stark kärlek som
bygger på trygghet och tillit, och att båda

dag med lite vin och god mat” gör mycket
för att komma ifrån vardagstristessen).

Och de gillar att resa mycket.Att bara ta
en weekendresa där man får miljöombyte
och kan släppa alla plikter tror båda är jätte-
viktigt.

– Och vi tar inget för givet. De första
åren vi var tillsammans så satte vi oss ner
varje årsdag och drack ett gott vin och åt en
god middag. Och så frågade vi oss om vi
skulle satsa på ett år till. Bara för att göra
klart för oss vart vi stod och vad vi kände.

Bråkar gör de aldrig, och inte en enda
gång under deras arton år har de höjt rösten
och skrikit på varandra.

– Jag får ut mina saker i konsten, konsta-
terar Kitty, som är konstnär och vars verk
pryder väggarna hemma i femrummaren.

– Jag tror inte alls att man behöver hålla
på att ”rensa luften”, jag tror det är jätte-
överskattat, fastslår Monica. Det är lätt att
man laddar en massa allmän irritation som
inte alls har med den andra parten att göra
och så leder inte konfrontationen någonvart.

–Visst, under perioder ser man inte all-
tid varandra när man är uppe i sitt. Men
varje gång jag ser Kitty så blir jag så glad. Jag
kan fortfarande stå i fönstret och se när hon
kommer hem och tänka ”Åh, där är hon”.

Eftersom de träffades en bit in i livet
undrar jag om de tror att de skulle funnit
varandra om de träffats när de var i tjugo-
femårsåldern.

– Jag skulle nog göra den andra resan,
med min ex-man, innan vi träffades, säger
Kitty. Jag skulle inte vilja ha den ogjord även
om jag förmodligen var homosexuell redan
innan jag levde i en heterosexuell relation.
Jag har alltid varit väldigt öppen, men för-
stod nog inte riktigt då. Hon fortsätter:

– Jag tror på det där ögonblicket. Det är
något som händer vissa ögonblick i livet då
man kan inte stå emot den där känslan. När
någonting bara känns rätt.

Erik & Erik, från sid 24

Monica & Kitty, från sid 23

Tim & Anders, från sid 22

två förväntar sig samma saker.
Erik H beskriver deras kärlek som star-

kare för var år som går och att det nu är
anledningen till att de gifter sig.

En del par som varit ihop ett tag
ser ett öppet förhållande som en
nytändning, eller ett nödvändigt verk-
tyg för att hålla ihop förhållandet.Vad
tänker ni om det?

– Det är inte något för oss, men jag
tror det kan funka för andra par och rentav
vara nödvändigt för vissa, säger Erik Ö.

Finns barn med i er framtid?
– Jag har aldrig velat ha barn, det finns

än så länge inte som ett alternativ i mitt liv.
Erik (Ö) är lite mer öppen för tanken men
vill avvakta, säger Erik H, och fortsätter:Vi
har kommit överens om att i alla fall disku-
tera det en gång om året, så får vi se vad
framtiden bär med sig.
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RIVIER A MAYA
TILL FOTS OCH PÅ CYKEL INKL .

EN VECK A SOL OCH BAD 27 498:-
Pris/person avser rundresa 1 v inkl fl yg, hotell, alla transporter, 

inträden, utfl ykter och de fl esta måltiderna + 1 v med del i juniorsvit 
inkl. All Inclusive på Adonis Tulum Gay Resort & Spa FFFFF, 2 v fr 

Arlanda 28/11. Begränsat antal platser.

Mayatempel och 
vita stränder.

Följ med oss på äventyr bakom kulisserna 
i mayaindianernas tempelstäder. Vi varvar 
vandringar och cykelturer med bussutfl y-

kter och bad i underjordiska grottor. Coba, 
Tulum, krokodilspaning utanför Dzilam de 

Bravo och naturparken Kaxil Kiuic är några 
av höjdpunkterna innan du avrundar med 

en skön strandvecka med Fritidsresor. 
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awaii 5-0 var den nya serie som i

höstas lyckades bäst i amerikansk tv.

Nyinspelningen av

den klassiska sextio-

talsdeckaren är i 10-

talsvarianten snabb,

kaxig och actions-

päckad, och har

sexpacksduon Alex

O´Loughlin och Scott Caan i huvudroller-

na. Nu har TV4 lagt rabarber på 22 avsnitt av

serien och visar den under försommaren.

I stora drag handlar serien om en elitstyrka där

ledaren McGarett får

skriva sina egna regler i

kampen mot brottsling-

arna.Till sin hjälp har

hantre polare som alla

har olika talanger.

19 maj,TV4

ronnys

klassiker i ny
het skepnad

“Hawaii 5-0 har
sexpacksduon

Alex O´Loughlin &
Scott Caan i

huvudrollerna.” 

H

sätt på...

Låt Gå...

Men hallå...

Total Blackout.
Det var länge
sedan jag skrat-
tade så i tv-sof-
fan. Den
busenkla idén
att låta lätt-
skrämda perso-
ner känna
på/utföra saker i
mörker är
vårens bästa tv-
underhållning!

Desperate
Housewives.
Serien jag ald-
rig släppt, men
nu börjar leds-
na på. Susans
sjukdom är
snark, Lynettes
eviga bråk med
maken är trist
och Gabis grej
med dockan
var bara too much. Skärpning!

Folk!
Vad är det för
nötter som bor i
vårt land? Först
alla piniga par
med noll penga-
koll i Lyxfällan.
Sen alla snick-
arklåpare i Arga
snickaren, etc
etc. Hur klarar
sig de som inte
får sina liv upshapade i tv?

vill se i
tablån

Det kanske inte är helt okej ur
en moralisk synvinkel, men det
blir rasande intressant tv. I den
här nya amerikanska serien får vi
följa fem män som arbetar som
straighta eskorter i Las Vegas.Vi
får följa dem och deras kunder
för att få en inblick i ett av värl-
dens mest omdebatterade yrken.
Och kameran stannar inte utan-
för sovrummet...

Gigolos 
(Showtime)

Cassandra
Visst, idén med Mia
Farrow-frisyren var bra.
Men det var rekord i
menlöshet när säsong 5:s
Cassandra, som grät sig
igenom makeovern, hop-
pade av bara nåt avsnitt
efter. Mycket väsen för
ingenting.

TV

Brittany 
Säsong 8:s Brittany gick
från korthårig brunett till
eldigt rödhårig. problemet
var bara att det röda lös-
håret gav utslag och såg ut
som en tovig peruk hur
det än stajlades. Brittan
tappade gnistan och åkte
ut för tidigt.

Jaeda
Det korta håret fick bara
säsong 7:s ståtliga amazon
Jaeda att se ut som en
man. Och det var inte
riktigt tanken när Tyra
beställde klippningen,
hon ville ju ha en cool
Halle Berry-liknande
frippa.

TV-trissen:Tre misslyckade Top Model-makeovers

3 tv-tider i
maj!

Game of Thrones
Pinfärskt amerikansk fantasyserie
som fått stor uppmärksamhet i
hemlandet. Serien innehåller dessu-
tom ett svärdslingande gaypar.

4 maj, Canal+

Klockan åtta hos stjärnorna
Som Halv åtta... fast med kändisar.
Vi ser mest fram emot vad Babsan
ska svänga ihop. Och om hon får
höra “ursäkta, det ligger ett rosa hår-
strå i min soppa...” 27 april,TV4

Överlevarna
Den fantastiska brittiska serien om
ett gäng överlevare efter en viruse-
pidemi får nu en fortsättning. Nu
lurar faran att smittas överallt...
TV4 har den goda smaken att visa
serie två under maj månad.

5 maj,TV4

Ett fantasyserie med snygg
gaykrydda, ett gäng kän-
dismiddagar och en spän-
nande återkomst. Detta ska
såklart inte missas i maj!

-27-
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ego
med stefan nilsson

Månadens sko 
Aaawww så fina... Nike har gjort ett samarbete med engelska Liberty och använt deras
klassiska mönster för skomodeller Skinny Dunk, Blazer och Air Force One. Elegant
jumpa i sommar!

www.nike.se

Månadens 
resetips
Alla svenskar älskar Berlin.Testa ett nytt
designhotell mitt i stan med cool skan-
dinavisk känsla. Restaurangen har som-
markänsla med fågelkvitter, humlesurr
och är inredd som en sommaräng
medan terrassbaren med sin storslagna
Berlinvy bjuder in storstadskänslan i
hotellet.

Månadens 
dusch
Lush har en ny duschtvål – It’s raining
men. Perfekt för att sjunga i duschen.
Gjord av lotusblommor som lugnar
vintertorr hy och med honung som
mjukgör. Doftar som kola, med en
touch av apelsin- och bergamottoljor.

www.lush.se

Månadens mode
En ny modebutik har öppnat i
Stockholm. På Odengatan ligger Chezt
som har märken som Humör, Mads
Norgaard och Dr Demin. Namnet
Chezt är engelskt slang och betyder att
någon klätt upp sig dagen till ära.

www.chezt.se

Månadens 
nej nej nej 
Rakad pung, björnskägg och allt det där, men åh,
vad det är fult med skäggfjun under läppen. Rakat
eller helskägg, inget tönteri tack.

-28-

Månadens 
rakning
Sommarfina ben? Gillette Venus
Embrace är Gillettes teknologiskt mest
avancerade rakhyvelssystem för kvinnor.
De fem flexibla bladen är individuellt
justerade för att inte lämna hudytan
och ge en så nära rakning som möjligt,
även vid besvärliga områden som knän
och anklar. Satsa också på en skön rak-
gel för bättre glid.

www.gilettevenus.com

Månadens 
resväska
Longchamp lanserar "Impérial", en ny
linje väskor med inspiration från
Indiens anrika hantverkstradition.
Väskorna kommer i naturnära färger
och eleganta former, där endast drag-
kedjan utgör dekoren.

www.longchamp.com

Månadens unisex 
Shit vad de är snygga. Jag vill också vara Scissor Sisters. Från H&Ms unisexkollektion.
Nu kan du matcha outfit med din fag hag och samtidigt stödja arbetet för HIV och
Aids.

www.hm.com
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&enbög
köket

äntligen
rosédags 

ntligen har det blivit
dags att smaka av
årets roséviner som

nu gör sitt intåg på system-
bolaget. Efter flera år av ökad
popularitet och efterfrågan
finns det rosa vinet numera
året runt i det ordinarie sor-
timentet. Under sommaren
utökas det dock med ett
flertal sorter och det är inget
som vinner på att lagras.
Årets Réserve Bonnet från
slottet Bonnet i Bordeaux
har smak av smultron, svarta
vinbär och hallon. Det är
torrt och bärigt med inslag
av gräs! Det skiljer sig en hel
del från 2009 års årgång som
var betydligt mer mineral-
betonad. Druvorna är Merlot
och Cabernet. Finns i sys-
tembolagets ordinarie sorti-
ment.Artikel nr. 3181 och
kostar 89 kronor.

a, det är verkligen det rätta
ordet för denna lilla ask. Inte
bara förpackningen är läcker

utan även innehållet. Känslan av lyx
var obeskrivlig när jag gick in på den
stora Armani butiken på Via Manzoni
31 i centrala Milano. Utöver det man
förväntar sig att hitta i en stor Armani
butik som kläder, väskor och allt annat
inom modevärlden som Giorgio har
satt sitt namn på, har de en alldeles
egen chokladavdelning! Du passerar
Armani-blomsteruppsättningarna (ja, det går att köpa en Armani bukett!)
och sedan står du framför alla dessa praliner.Allt är snyggt förpackat och det
bjuds på smakprov. Jag kanske är lite lättköpt men trevligare present till
någon kan jag knappast komma på. Jag föll för denna ask med fyra praliner i
med ett tryckt A på. Bara påsen var värd besöket och du blir inte ruinerad
om du håller dig till de små askarna. Från cirka 50 kronor kan du gå ut ur
butiken med en välsmakande påse.

med håkan svensson

u är den här! Boken
som alla bara måste
läsa. ”Konsten att

umgås med alla” av Nicolas
Jacquemot , är både lärorik,
fylld av bra tips men också
underhållande. Jag läste den
med ett leende på läpparna
och många skratt. Nicolas har lyckats med att på ett pedagogiskt
och kul sätt tipsa och guida oss igenom alla tänkbara sociala
situationer som vi människor kan tänkas hamna i.Vare sig det
gäller hur du ska komma ihåg andras namn eller hur du kom-
mer över din blyghet så finns råden här. Spannet på innehållet
rör sig ifrån vardag och fest till hur du kallpratar med chefen.
Boken har också ett flertal ”tester” som du kan göra för att få
svar på bland annat vilken mingeltyp du är. En bok med glim-
ten i ögat men fylld av värdefulla tips för alla oavsett hur socialt
kompetent du anses vara. En kul present! Kostar cirka 150kr,
ICA bokförlag.

et är hög tid att plantera
och fixa i trädgården för
att förhoppningsvis kunna

njuta av skörden längre fram till
sommaren. Morgonprogrammen
och tidningarna är fyllda av tips
för att lyckas med allt från att
beskära fruktträd till hur gräsmat-
tan förblir grön. Nu har vi ju inte
alla en stor trädgård att påta i och
det känns rätt bra tycker jag.
Varför inte utnyttja balkongen till
att odla lite ätbart, det kan bli
minst lika vackert som att ha
blommor och dessutom kan du
äta av det också. Det är hög tid att
sätta igång nu, sommaren är kort
och vi vet ju att det mesta regnar
bort…

Hur gör du? Mitt bästa tips är
att du beger dig till närmaste
Plantagen eller handelsträdgård, de
sitter inne med en massa kunskap
som de gärna delar med sig av.
Allt går inte att odla på en bal-

kong och det är stora skillnader
på om du bor i Skåne eller lång
norrut. Innan du åker iväg kolla
vilket väderstreck din balkong lig-
ger i och hur mycket plats du vill

och kan avsätta till ätbara saker.
Det blir vackrast om du blandar
blommor och köksväxter. Det
kommer att se väldigt tomt ut
annars när du har ätit upp allt
som växer på din balkong.

Vad ska du odla på balkongen?
Naturligtvis det du gillar och vill
använda i din matlagning. Något
som är väldigt dekorativt att ha på
balkongen är potatis. Bladverket
(blasten)är vackert och potatisen

blommar även och sedan kan du
skryta med egenodlad  potatis till
sommarens potatissallad. Du
behöver en plastspann(tänk skur-
hink!) Gör några hål i botten så
att vatten kan rinna igenom.
Antingen tar du de gamla potati-
sarna som du har glömt bort
längst ner i grönsakslådan, som
har börjat få små groddar, eller så
finns det särskild sättpotatis att
köpa. Häll jord i spannen, cirka 10
cm. Lägg sedan potatisen ovanpå,
inte fler än två, och täck med lika
mycket jord, Nu är det bara att
vattna lite och vänta på att den
gröna blasten ska titta upp genom
jorden. När den gör det fyller du
på med mer jord så att det täcker.
Blasten fortsätter då att växa och
du vattnar och fyller på jord tills
blasten är ovanför spannen. När
potatisen har blommat är det dags
att skörda.

Tomater är också både deko-

rativt och gott att ha på balkong-
en. Köp färdiga plantor och idag
finns det ett stort utbud av sorter
och färger.

Färska örter är något som har
blivit en vardagskrydda numera.
De vi köper på ICA är inte läm-
pade att plantera ut på balkongen,
de är hårt framdrivna för att hålla
en kort tid. Köp på Plantagen så
får du de som ska stå hela som-
maren.Tänk på att basilika är väl-
digt känslig för kyla och vind.

Till desserten kan du köpa
jordgubbsplantor eller smultron
som är enkla att sköta. Beroende
på hur stor din balkong är så kan
du skaffa dig en alldeles egen
köksträdgård med rätt enkla
medel. Glöm inte bort att fråga
grannen eller en kompis om vatt-
ningshjälp, än så länge finns det
inga växter som klarar sig utan
vatten. Lycka till!

”sommaren är
kort och vi vet

ju att det
mesta regnar

bort…”
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en trädgård i stan
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lär dig
festprata

n
hur smakar
armani?

inns det något mer sval-
kande och somrigt än
Campari? För mig är

Campari starkt förknippat med
varma dagar och då blandar jag
den gärna med apelsinjuice, lite
is och några apelsinklyftor som
dekoration. I mataffären i Italien
hittade jag denna färdigblandade
Campari&Soda. Snyggt förpack-
ad och något att ställa fram på
drinkbordet en solig dag. Den
kan bli din för cirka 15kronor
om semestern tar dig till Italien i
år! Ps. Du vet väl att Campari får
sin röda färg från löss…

f
blandat
och klart
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GOOD TIMES
AND HAPPY  
MOMENTS
We are taking friends seriously. Really really seriously.

Whatever you eat,
do it together. 

Visit us in Stockholm - Norrköping - Västerås - Örebro - Göteborg - Malmö, on Facebook or call us at 0771-Pizzahut
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Catrin och Lotta

Linda och Alexandra

Kjell och Anders

Markus och Fredrik

Åke och Normund

Donald och
Martin

Emma och Celie

Marica och Anna Mac och Pelle

Elin och
Malin

Lasse och Sven
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STORT TACK T ILL  ALLA ER SOM 

SKICKAT OSS ERT BRÖLLOPSFOTO!
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et var sent i november 2009. Micaela hade
varit ute på krogen och när hon kom hem till
lägenheten i Södertälje loggade hon in på

Qruiser. Där såg hon att en annan tjej från Södertälje
också var inloggad.

– Jag minns att jag fick ett mess av Micaela på fyl-
lan, skrattar Mira. Jag tror hon skrev ungefär ”Jag vill
kramas”.

–Vi hade väl messat med varandra i två veckor
innan det kom fram att vi bodde på samma gata här i
Södertälje, säger Micaela.

– Micaela bodde på ena sidan av gatan och jag på
den andra, men vi hade aldrig träffats, säger Mira.

I mitten av december bjöd Micaela ut Mira på en
pulka-date på årets kallaste dag.

– Jag hade handlat ved på Coop och köpt grill-

korv. Så grillade vi och drack några öl, men det var
nästan 30 minusgrader så vi åkte väl en gång i pulkan
sen tog vi taxi hem.

De skrattar.
– Men det blev lyckat.
Varken Mira eller Micaela var speciellt intresserade

av att ha någon relation just då. Micaela hade bestämt
sig för att vara singel ett tag. Och Mira var som hon
säger ”nydumpad”. Men känslorna tog till slut över-
hand.

–Våra vänner insåg det snabbare än vi själva, vi

var ju kära.
Den 26 december blev de ett par officiellt och

några månader senare flyttade Mira hela vägen från
ena sidan av gatan till den andra - och hem till
Micaela.

Och nu har de alltså bestämt sig för att gifta sig.
– Det var jag som friade, berättar Mira. Det var

den 3 oktober förra året. Jag hade egentligen planerat
att jag skulle göra det den 4:e, men jag kunde inte
vänta, det kändes så rätt. Så jag gick och hämtade ring-
arna och gick ner på knä och friade.

bröllops
tankar
Mira och Micaela träffades på Qruiser för ett och ett halvt år sedan. I vintras friade Mira och i sommar 
ska de gifta sig. ”Det känns overkligt” säger Micaela, ”jag som alltid sagt att jag aldrig ska gifta mig”.

Efter att ha messat med varandra i två 
veckor kom det fram att de bodde på 

samma gata i Södertälje.

d
AV anders öhrman FOTO elisabeth Ohlson wallin
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Mira och Micaela
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– Och jag fattade ingenting,
skrattar Micaela. Skämtar du?, sa
jag väl. Men det blev självklart
ett ja.

Sedan ringde och sms:ade de
sina mammor och syskon.

Bröllopet hålls den 4 juni
vid en sjö utanför Södertälje. De
har hyrt ett ställe där gästerna
kan bo och bröllopsmiddagen
och festen kan hållas.Vigseln ska
ske på en brygga ute i vattnet.

– Det var egentligen inte
tänkt att vi skulle ha vigseln på
en brygga, men när vi fick se
bryggan såg vi att den såg ut
som ett altare längst ut, säger

Mira. Det kommer att bli så fint.
– Om inte jag strular till det,

skrattar Micaela. Jag har lätt att
skratta vid fel tillfällen så
jag kommer inte kunna
titta på kompisarna medan
vi går ut på bryggan.

– Men det är ju bättre
att du ser glad ut än att du
ser ledsen ut, säger Mira.

62 personer har osat ja
till bröllopet. Hälften av dem är

”senast jag 
hade klänning

var i nian”

-34-
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Tobias

122. GÖSTA ADRIAN-NILSSON, ”JACK”

KOLLA IN
VÅR DESIGN
OCKSÅ
Gösta Adrian-Nilsson var en av Sveriges främsta
modernister. Han var modig, fantasifull och
drömde sig alltid långt bort, dit sjömännen drog
i sina stiliga skepp. Se några av hans bästa 
verk hos oss. Auktionen presenterar även 1900-
talets finaste design och konsthantverk. GAN-
experten Jan Torsten Ahlstrand berättar om 
GAN:s liv och konst den 30 april kl 12.00. 
Välkomna!

SE HELA KATALOGEN OCH LÄGG 
BUD PÅ WWW.BUKOWSKIS.COM

BUKOWSKIS MODERNA
VISNING: 28 APRIL– 1 MAJ, KL 11 –18
Berzelii Park 1, Stockholm

AUKTION: 3–5 MAJ, START KL 13 
Wahrendor�sgatan 8, Stockholm

FÖR RÅDGIVNING KONTAKTA:
LISA IVEMARK, Head of Sales/Customer Relations
08-614 08 24, lisa.ivemark@bukowskis.com

vänner, den andra hälften är
släkt.

–Vi ville ha ett litet bröllop,
men det är svårt att skära i gäst-
listan, säger Micaela.

Och det är ju inte gratis
att gifta sig heller…

– Nej, vi har paniksparat nu
ett tag.Vi var i Mexiko och New
York i februari så det blev lite
mycket på en gång, säger
Micaela. Men det är lugnt, vi har
sparat.Vi har ett ställe att vara på,
vi har en vigselförrättare, vi har
maten, vi har alkoholen. Så det
kommer att bli ett bröllop, skrat-
tar Micaela.

– Och vi har bröllopsklän-
ningen, fliker Mira in.

Mira ska ha klänning.Vad
Micaela ska ha på sig vet hon
inte än, men någon klänning blir
det inte.

– Senast jag hade klänning
var i nian…

Efter bröllopet bär det even-
tuellt av på en kortare bröllops-
resa till Barcelona. Sedan väntar
en annan milstolpe i deras liv.

–Vi hoppas skaffa barn, säger
Micaela.Vi står i kö för insemi-
nation.

– Jag har alltid velat ha barn
så det skulle vara fantastiskt, säger
Mira.

Men innan det äventyret drar
igång har de ett bröllop att se
fram mot. Den 4 juni får Micaela
och Mira varandra.

örra sommaren gifte sig
Alexandra och Linda
Holton.Vi blev nyfikna

på hur första året som gifta varit
och ringde upp dem.

– Året har varit underbart
och vi känner oss stolta som gift
par. Inte bara partners utan fruar,
säger Alexandra. Linda bytte
efternamn och det var verkligen
inte så lätt då hon kallats
”Carlsson” nästan hela sitt liv.

Hur var själva bröllopet
och festen, vad minns ni?

–Vi gifte oss den 17 juli
2010 på Gammelgården i
Borlänge.Vi fotograferades
samma dag på förmiddagen och
det var strålande väder.Vigseln
var utomhus klockan 15.00 och
14.50 öppnade himlen sig och
regnet vräkte ner.Vi stod gömda
under ett tak och försökte skyd-
da oss mot regnet och blixtrar-
na, men regnet tilltog och vi
förstod att det inte skulle bli
något uppehåll, berättar Linda.

– Så vi skrattade och tog
varandra i handen och sprang
tjoandes ut mot gästerna, säger
Alexandra. Kläderna blev

genomskinliga, sminket rann och
håret blev också därefter.Tur att
vi hade både sminkösen och fri-
sören som gäster.Trots regnet så
blev det en perfekt början på en
underbar dag som vi aldrig
nånonsin kommer att glömma!

Kan ni ge något tips eller
råd till de som ska gifta sig

eller so går i giftastankar?
– Rådet är kanske att ha en

”plan B”, säger Linda och skrat-
tar, men en sån dag spelar inte
vädret någon roll.Ta god tid på
er att planera, hasta inte iväg.
Och gör precis som ni vill, det
accepteras.

”det är 
underbart 
att vara gift”
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Alexandra och Linda
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Kaskazi Beach 3   
Pris fr 13. 775:–
5 nätter på hotell med All Inclusive,
3 dagar + 2 nätter på safari,
alla måltider ingår.  
Priset avser en person.  
Avresa från Arlanda 7 dec 2011.

Följ med till Kenya! Kombinera vita stränder på Mombasa- 
kusten och bad i indiska oceanen med flerdagars-safari i 
Shimba Hills, Tsavo och Amboseli. Nu flyger du direkt med 
Ving till Mombasa, och ett av världens kanske vackraste 
länder. Läs mer och boka på Ving.se. Karibu hapa!

* Nyhet! Direktflyg till Kenya. (På Swahili. Vill du lära dig  
mer Swahili rekommenderar vi learnswahili.net.)

Ving_Kenya_240x335_QX.indd   1 4/14/11   1:28 PM
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Vilka är årets destinationer att upptäcka som gayresenär? Om man frågar utställarna på 
”Internationale Turismus Börse”, Berlins stora resemässa, blir svaret: Tel Aviv, Santiago - och i princip hela USA.

AV eva paulsen FOTO thomas olsen

årets 
hetaste 
gayresemål

-36-

hai Doitsch, brand manager på Tel Aviv Gay Vibe,
har installerat sig i mässans regnbågsfärgade hörn och
liksom hos de andra utställarna finns en tydlig mål-

grupp: vart man än vänder sig syns bilder på snygga män
med tighta kroppar.Tjejerna lyser med sin frånvaro, med
undantag för transan som gör reklam för Österrike tillsam-
mans med en grabb i hulkenstorlek.

– Tel Aviv är ”Fun, Free and Fabulous”, säger Sahi,
”Fun”, eftersom vi inte är som europeiska städer, vi festar
varje dag i veckan och på helgen arrangeras det mellan fyra
och tolv bra fester beroende på säsong.Vad du än gillar för
barer eller för musik, så finns det i Tel Aviv!

– ”Free” säger vi för att det är tryggt att gå omkring var
du vill.Tel Aviv har inget gayområde eller ghetto – det är en
gaystad i sig. Och vad det gäller ”Fabulous” är vi en av få
städer som har havet precis bredvid, så du kan ligga på stran-
den hela dagen och sedan leta efter söta killar på baren på
kvällen. Samtidigt är Tel Aviv en kulturell och historisk met-
ropol. Du måste helt enkelt besöka stan för att förstå, säger
han med ett vinnande leende.

Om du skulle få för dig att lämna Tel Aviv någon
gång för att resa någon annan stans, vad har du för
favoritresmål då? 

– Jag älskar Berlin. Och Amsterdam var destinationen för
min allra första gayresa, så den staden har en speciell plats i
mitt hjärta. Men jag utforskar hela tiden nya resmål. I år blir
det Barcelona och Sao Paolo, men Tel Aviv kommer alltid
vara nummer ett, skyndar han sig att tillägga.

Som researrangör har Shai fingret på pulsen och obser-
verar en del tydliga trender bland gayresenärer.

– Bland annat ser vi att gayturister inte reser till länder
utan till städer. Det är därför vi heter Tel Aviv Gay Vibe och
inte Israel. Jag har till exempel aldrig varit i Tyskland, men
jag har besökt Berlin fem gånger.

–Vi märker också att homosexuella turister är mycket
mer sofistikerade än vad de var förr. Numera kan ingen des-
tination bara slänga upp en regnbågsflagga eller en broschyr
med en halvnaken man på och säga ”kom till oss”. Det räck-
er inte längre. Man måste ha något riktigt att erbjuda, vi ord-
nar till exempel guidade turer till Jerusalem och visar upp
det kulturella och historiska landet har att erbjuda. När jag
åker till Paris eller London är jag i första hand en turist, i
andra hand en gayturist.Vi letar inte bara efter gaybarer, vi
vill ha hela paketet.

– Trenderna i resandet har även förändrats enormt myck-
et i och med av internet, menar Shai. En bra sak som inter-
net fört med sig för resenärerna är att det numera är så lätt
att kontrollera var gayresenärer egentligen är välkomna.
Ingen restaurang i världen kan neka ett homosexuellt par
och sedan få nya kunder som är gay, för nu alla vet om det
inom en sekund.

Med 11.000 utställare från 180 länder och 180.000 besö-
kare är ITB världens största mässa i sitt slag. I vimlet av
utställare lyckas QX få en pratstund med Oliver
Stevanovic från Gay & Lesbian Travel South America.

– Hetaste destinationerna i år ligger helt klart i
Sydamerika, menar han och det är svårt att inte tro honom
när han med sin läspande accent listar de mest spännande
destinationerna: Rio, Buenos Aires, Peru och Cusco.

– Enligt New York Times är den bästa destinationen i år
Santiago i Chile. Den stan har allt; lugn, stabilitet, modernitet
och ett fantastiskt nattliv. Det är min hemstad så jag är nog
väldigt subjektiv, erkänner han glatt. Men jag måste säga att
den ligger i min topp tre-lista över gayvänliga destinationer,
tillsammans med Rio och Thailand.

För QX läsare gör Oliver ett försök att sia in i framtiden:
– Nästa år tror jag Ryssland kommer starkt, det blir mer

och mer populärt. Landet har varit så stängt fram till nu men
det börjar öppna sig. Det är där det händer nästa år.

Trots att han menar att de flesta destinationer är öppna

för homosexuella resenärer finns det ställen han inte själv
skulle resa till.

– I Irak och Iran till exempel får man vara försiktig.
Personligen tycker jag att man ska bojkotta alla länder där
homosexualitet anses vara en sjukdom.Varför ska man åka
dit? Det är ju tjugohundratalet nu, det finns massvis av ställen
som tar emot oss med öppna armar.

Även Martina Morio som arbetar för internetportalen
Tom on Tour har sett en stark ökning av destinationer som
marknadsför sig mot gayresenärer, särskilt i USA. som är
hennes specialområde:

– Saker har verkligen börjat hända i år. Det är hela tiden
nya städer som kontaktar oss nu för att få vara med i vårt
reseprogram, även i stater man kanske inte hade trott är så
öppna för gayresenärer, som till exempel Texas och Dakota.
Atlanta, Portland och Seattle kommer också starkt.

Fortfarande finns det dock platser som kanske inte är
fullt lika öppetsinnade.

– ”Bible belt” (d.v.s. det konservativa, kristna området i
södra och centrala delarna av landet) kan ju fortfarande vara
lite känsligt, erkänner Martina.Alla ställen där det är väldigt
religiöst och det finns mycket fördomar kanske man vill
undvika som gayresenär. Men egentligen kan man resa över
hela USA, påpekar hon snabbt.

– USA överhuvudtaget börjar bli mer och mer attraktivt
för gayresenärer. En hel del städer är ganska självklara, som
San Fransisco, Philadelphia, Chicago, Boston, NewYork eller
L.A. Men de hetaste destinationerna av alla ligger helt klart i
Florida, inte bara tack vare vädret... Fort Lauderdale är hett
och Key West likaså.

Vad är det som är så fantastiskt med USA?
– Det är rätt liberalt och öppet mot gaycommunityt

eftersom där finns så många av oss. Och det är ett enormt
land, det är lite vilt och man kan släppa loss – ”anything
goes”, som amerikanerna säger!

”Numera kan ingen 
destination bara slänga
upp en regnbågsflagga
eller en broschyr med 

en halvnaken man på och
säga ‘kom till oss’. Det

räcker inte längre. 
Man måste ha något 
riktigt att erbjuda”

s

And the winner is:
TripOut Gay Travel Award är gayresornas oscarsgala

kan man säga. Resvana bögar och flator från hela
världen röstar fram sina favoriter bland de nominerde
som valts ut av en expertjury bestående av 20 homo-
sar. Här är några av höjpunkterna på Gay Travel Award
2010:

Bästa gayresemål: New York City 
Bästa gaybar i världen:The Abbey i Los

Angeles 
Bästa flygbolag:American Airlines
Bästa party/event: Madrid Pride 
Bästa ”breakout-destination”: Toronto
Jordens sexigaste plats: Rio de Janeiro
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Oliver Stevanovic 

Hans R. Schmidl och Martina Morino 

Russell Lord och Shai Doitsch
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*Serviceavgift tillkommer, boka online så bjuder vi på den. Pris per person. Gäller utvalda dagar, begränsat antal platser. 

08-22 21 40*   www.tallinksilja.se 

Tallink Spa Hotel Passions-  
och Romantikpaket fr 1346:–

Ingår: båtresa, del i B2-hytt, 1 hotellnatt, del i dubbelrum  
inkl frukost, 1 flaska mousserande vin och en överraskning  

på rummet, 3-rätters middag på Restaurang Nero exkl dryck,  
massage på Hera Salongid 60 min, sen check-out (kl 14:00),  

inträde till Aqua Spa. Gäller t o m 14.6 2011.
 

Tallink Hotel Riga Passions- 
och Romantikpaket fr 1280:–

Ingår: båtresa, del i B2-hytt, 1 hotellnatt, del i dubbelrum  
inkl frukost, 1 flaska mousserande vin och en överraskning  
på rummet, 3-rätters middag på Restaurang Elements exkl  

dryck, massage för 2 på Hera Beauty Salongid 60 min,  
sen check-out (kl 14:00). Gäller 1.5–31.5 2011. 

 

Vill du ha bekvämast möjliga resa och med en extra 
guldkant? Då har vi paketet för dig! På alla våra rutter 
kan du boka lyxiga paket med allt inkluderat. Bo i en 
fin DeLuxe-hytt med en välfylld minibar. På morgonen 
avnjuter du vår lyxigare frukostbuffé med mimosa, 
mousserande, ett stort utbud goda skinkor, ostar och 
annat pålägg samt caviar, croissanter och American 
pancakes med lönnsirap. Du får mousserande vin av 
utvald sort, middagskuponger som kan användas i alla 

våra restauranger och drinkkuponger att använda i 
barerna. Tre av våra hotell är fyrstjärniga, så oavsett vil-
ket rum du bor i kan du vänta dig högklassigt boende. 
Den som kräver ännu mer kan välja DeLuxe-paketet 
och tillbringa både hotellnatten och resan i DeLuxe-
klass. Passions- och romantikpaketen innehåller det 
lilla extra som gör resan minnesvärd – avslappnande 
massage för två, trerätters middag, mousserande vin 
och en liten överraskning. 

Upplev Tallink Silja DeLuxe

Tallink City Hotel 
DeLuxepaket fr 2057:–

Ingår: båtresa, del i DeLuxe-hytt, 2 specialfrukostar, 
1 hotellnatt, del i Deluxe-rum inkl frukost. 

Gäller t o m 14.6 2011.

DeLuxe-kryssningar
Åbokryssning fr 883:–

Ingår: båtresa, del i DeLuxe-hytt, 1 specialfrukost,  
2 drinkkuponger, 1 middagskupong, mousserande vin.  

Gäller t o m 17.11 2011.  

Helsingforskryssning fr 1965:–
Ingår: båtresa, del i DeLuxe-hytt, 2 specialfrukostar, 2 drinkkuponger,  

2 middagskuponger, mousserande vin. Gäller t o m 17.11 2011.
 

Tallinnkryssning  fr 2200:–
Ingår: båtresa, del i DeLuxe-hytt, 2 specialfrukostar, 2 drinkkuponger, 

2 middagskuponger, mousserande vin. Gäller t o m 17.11 2011.
 

Rigakryssning  fr 1970:–
Ingår: båtresa, del i DeLuxe-hytt, 2 specialfrukostar, 2 drinkkuponger, 

2 middagskuponger, mousserande vin. Gäller t o m 17.11 2011.
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*Serviceavgift tillkommer, boka online så bjuder vi på den. Pris per person. Gäller utvalda dagar, begränsat antal platser. 

08-22 21 40*   www.tallinksilja.se 

Tallink Spa Hotel Passions-  
och Romantikpaket fr 1346:–

Ingår: båtresa, del i B2-hytt, 1 hotellnatt, del i dubbelrum  
inkl frukost, 1 flaska mousserande vin och en överraskning  

på rummet, 3-rätters middag på Restaurang Nero exkl dryck,  
massage på Hera Salongid 60 min, sen check-out (kl 14:00),  

inträde till Aqua Spa. Gäller t o m 14.6 2011.
 

Tallink Hotel Riga Passions- 
och Romantikpaket fr 1280:–

Ingår: båtresa, del i B2-hytt, 1 hotellnatt, del i dubbelrum  
inkl frukost, 1 flaska mousserande vin och en överraskning  
på rummet, 3-rätters middag på Restaurang Elements exkl  

dryck, massage för 2 på Hera Beauty Salongid 60 min,  
sen check-out (kl 14:00). Gäller 1.5–31.5 2011. 

 

Vill du ha bekvämast möjliga resa och med en extra 
guldkant? Då har vi paketet för dig! På alla våra rutter 
kan du boka lyxiga paket med allt inkluderat. Bo i en 
fin DeLuxe-hytt med en välfylld minibar. På morgonen 
avnjuter du vår lyxigare frukostbuffé med mimosa, 
mousserande, ett stort utbud goda skinkor, ostar och 
annat pålägg samt caviar, croissanter och American 
pancakes med lönnsirap. Du får mousserande vin av 
utvald sort, middagskuponger som kan användas i alla 

våra restauranger och drinkkuponger att använda i 
barerna. Tre av våra hotell är fyrstjärniga, så oavsett vil-
ket rum du bor i kan du vänta dig högklassigt boende. 
Den som kräver ännu mer kan välja DeLuxe-paketet 
och tillbringa både hotellnatten och resan i DeLuxe-
klass. Passions- och romantikpaketen innehåller det 
lilla extra som gör resan minnesvärd – avslappnande 
massage för två, trerätters middag, mousserande vin 
och en liten överraskning. 

Upplev Tallink Silja DeLuxe

Tallink City Hotel 
DeLuxepaket fr 2057:–

Ingår: båtresa, del i DeLuxe-hytt, 2 specialfrukostar, 
1 hotellnatt, del i Deluxe-rum inkl frukost. 

Gäller t o m 14.6 2011.

DeLuxe-kryssningar
Åbokryssning fr 883:–

Ingår: båtresa, del i DeLuxe-hytt, 1 specialfrukost,  
2 drinkkuponger, 1 middagskupong, mousserande vin.  

Gäller t o m 17.11 2011.  

Helsingforskryssning fr 1965:–
Ingår: båtresa, del i DeLuxe-hytt, 2 specialfrukostar, 2 drinkkuponger,  

2 middagskuponger, mousserande vin. Gäller t o m 17.11 2011.
 

Tallinnkryssning  fr 2200:–
Ingår: båtresa, del i DeLuxe-hytt, 2 specialfrukostar, 2 drinkkuponger, 

2 middagskuponger, mousserande vin. Gäller t o m 17.11 2011.
 

Rigakryssning  fr 1970:–
Ingår: båtresa, del i DeLuxe-hytt, 2 specialfrukostar, 2 drinkkuponger, 

2 middagskuponger, mousserande vin. Gäller t o m 17.11 2011.
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indre än tolv
timmar efter att
jag har landat på
San Francisco
International
Airport erbjuds
jag sex.Av en
främmande per-

son, på en offentlig plats.
Det är min första morgon i staden och

jag har vaknat alldeles för tidigt med en jet-
lag från helvetet. På skakiga ben och med
små ögon går jag iväg till Gold´s gym för att
väcka kroppen. Jag förväntar mig att det
kommer bli svettigt. Jag förväntar mig inte
att en tatuerad tjej i militärbrallor ska stå och
spana in mig i duschen.

Hon är inbjudande – men det enda jag
vill ha just nu är en stark kopp kaffe.

På vägen ut kryssar jag mellan twinksen
som springer på löpbanden och muskelpug-
gorna som frustande drar i kabelmaskiner
och lyfter hantlar och kalla stålstänger. När
jag ser en kille som står framåtböjd och
pumpar upp sina ådriga axlar, tänker jag att
det här måste vara paradiset för bögar som
gillar Tom of Finland – sedan upptäcker jag
att det är en kvinna, vältränad nog att välta
traktordäck.

När hon ger mig en bestämd blick, hastar

jag fram till receptionen.
– Kaffe, hasplar jag ur mig till tjejen

bakom disken.
– Peet´s, svarar hon och pekar till höger

ut mot gatan.
Sedan tänds ögonen under hennes mohi-

kanfriss:
–Vad gör du i kväll? Det är klubb på

Trigger, det kommer vara bra musik och
strippor som dansar på bardisken…

Jag går ut i den svala förmiddagsluften
och tar ett djupt andetag. Det är en ovanligt
varm vårdag i San Francisco och jag tar av
mig jackan för att låta solen värma mina
armar. Framför mig vajar den jättelika regn-
bågsflaggan som markerar början av gaydi-
striktet Castro, och på trottoarerna flanerar
den ena bögen efter den andra.Vissa håller
varandra i hand, andra håller i sina hundar.

När jag hör ljudet av höga klackar som
slår mot gatstenen vänder jag mig om – och
ser att skorna tillhör en över två meter lång
transa som är ute och fönstershoppar.

Hon tar god tid på sig när hon tittar in i

de olika butikerna.
Ingen som går förbi tittar på henne.

Längre bort på Castro Street ligger barer,
sexbutiker och hbt-bokaffärer på rad, och
över Castro Theatre tronar ljusskylten som
jag känner igen från filmen om Harvey Milk.
Det jag inte känner igen är att det inte finns
någonting som är hetero.

Några exempel:
Den äldre kvinnan med flerfärgat hår

som arbetar i järnaffären är flata.
Uteliggaren som drar sina tillhörigheter i

en stor kundvagn är bög.
Kompisens mamma som odlar marijuana

i trädgården har en hemlig flickvän.
Vore det lite mer drive by-shootings, mex-
ikanska gangsters och straight – skulle det
vara som taget ur tv-serien Weeds.

Längs de haschluktande gatorna i kvarte-
ren kring Haight-Ashbury stänger de små
affärerna för ”rökpaus” framåt eftermiddagen,
och när försäljarna kommer tillbaka kränger
de flower power-tröjor och begagnade cow-
boystövlar med lika glansiga ögon som sina

bohemiska kunder.
På spårvagnarna, som åker över de branta

krönen ner mot skyskraporna i Downtown,
får chaufförerna hänga sig på spakarna för att
klättra uppför backarna – som på vissa ställen
lutar mer än 30 grader.

Tänk ”Bullit”, hippie – och easy going.
Bilarna glider förbi i sakta mak, och när en
tjej kliver på bussen och fumlande räknar
upp småmynt till biljetten – är det ingen som
bryr sig om att det tar tid. En passagerare
vänder blad i en bok, en annan börjar sjunga
högt för sig själv.

I skymningen går det trendiga klientelet
till det gamla industriområdet SoMa för en
mojito och spännande kaliforniska sushirullar
i spetsiga lackskor, och i Mission hänger
rockers i jeans över en öl och ett biljardbord.
Själv hoppar jag in i en homobile.

Det är en taxi, fast för ”hoes”.
– Homobiles, homobiles, HOMOBILES!

skriker kvinnan bakom ratten.
Hon heter Deliah, och fyller nästan upp

hela förarsätet i den stora amerikanaren. Med
bullrig röst, värdig tio långtradarchaufförer,
berättar hon att taxifirman startades av trans-
sexuella Lynn Breedlove – som är rikskänd
för att hon grundade USA:s första lesbiska
punkband Tribe 8. Lynn ville ha ett taxibo-
lag som var säkert – även för dem som vill

m
”Vad gör du i kväll? Det är klubb på
trugger, det kommer vara bra musik

och strippor som dansar på bardisken…”

I San Francisco är man inte gay. Där är man bara människa.
Magda Gad åkte dit för att kolla in flatlivet – och upptäckte att det finns överallt.

tjejernas
san francisco

-40-
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åka i lädermundering eller fjäderperuk.
– Med oss kan alla känna sig trygga,

lovar Deliah.
Hon skrattar:
– Du ska se drugorna, de älskar oss, de

har tagit emot homobiles som en ny reli-
gion!

Vi bromsar in utanför klubben Q-bar
och det första jag ser ett par unga tjejer
uppklädda i kostymer. När jag frågar om jag
får fotografera dem sträcker de på sig och
poserar kaxigt.

Inne på klubben är nästan alla lesbiska,
trots att det är en mixad bar. Ett stort brud-
gäng tar shotsrundor i baren, jämför tatue-

ringar och hånglar – medan deras killkom-
pisar stolt hänger på, som om de vore deras
faghags.

Och visst hade tjejen bakom gymdisken
på Gold´s rätt. Längre bort på gatan inne på
Trigger, står det verkligen strippor i små
underkläder och nätstrumpor på bardiskar-
na.

Jag tror knappt mina ögon – och innan
jag rumlar i säng efter min första dag i San
Francisco har jag sett fler flator än under
hela mitt uteliv i Stockholm.

Kanske är det den enda staden i världen
där det inte är unikt att vara tjej och gay.
Här är man bara människa.

”Inne på klubben är nästan
alla lesbiska, trots att 

det är en mixad bar

11 måsten i 
San Francisco

Häng i de drogromantiska hippiekvar-
teren Haight-Ashbury, där du kan köpa
originella prylar, konst och kläder, skaffa
en ny tatuering eller piercing, eller ta en
långfika på ett av de bohemiska caféerna.

Slå dig ner på sandstranden vid Crissy
Field Center och titta på den 2 150 meter
långa hängbron Golden Gate Bridge.

Gå längs Marina Boulevard till Fort
Mason och spana ut över Alcatraz, som
fram till 1963 ansågs vara ett av världens
mest rymningssäkra fängelser på grund av
de iskalla vattnet i bukten och hajarna.

Shoppa i små boutiquer på Fillmore
Street i hippa Pacific Heights och hitta
dina favoritställen för frukost och lunch.

Ta en långpromenad genom Golden
Gate Park och andas in den friska luften
bland alla grönområden och små sjöar.

Åk spårvagn och häpnas över förarna
som pratar högt, drar i klockan och häng-
er sig i spaken för att inte tappa greppet
uppför de branta backarna.

Upplev storstadskänslan bland skysk-
raporna i Downtown och fortsätt till
Chinatown, som är det största kinesiska
området utanför Kina.

Få en kulturkick på San Francisco
Museum of Modern Art, SFMOMA.

Se ut över hela staden från romantiska
Twin Peaks i skymningen.

Upptäck de fantastiska restaurangerna
på Cortland Avenue och missa inte de
kaliforniska sushirullarna, ju galnare kom-
binationer desto godare!

Skippa Starbucks, i San Francisco är
det Peets som gäller.

Magda Gad
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et här är ett klassiskt mitt-i-livet-

drama – men det är allt annat än

heteronormativt. Hanna (Sophie

Rois) och Simon (Sebastian Schipper)

har varit ett par i 20 år och börjar närma

sig medelåldern.

De bor i Berlin,

sida vid sida i en

sorts blaséartad

men innerlig re-

lation. De är in-

tellektuella och

fördomsfria per-

soner med krea-

tiva yrken, hon som programledare och

han som konstingenjör. De har lagt mycket

bakom sig – som flera försök att få barn –

men har kanske inte så mycket framför sig.

Livets förgänglighet gör sig påmint genom

att Simons mamma går bort i cancer och

att han själv drabbas. Parets sexliv har gått

på tomgång de senaste åren och passionen

lyser med sin frånvaro. Utan att känna till

den andres handlande blir de förälskade i

samma man,Adam (David Striesow).

Han är forskare, äventyrlig och aktiv, och

dessutom sexuellt frigjord. Det är också nu

som det börjar hända lite i den annars

ganska sega historien. Sällan har väl det

slitna uttrycket

”Man blir kär i en

person, inte ett

kön” gestaltats

med sådan träffsä-

kerhet. Eller hur

självklart, om än

förvirrande, det

kan vara att upple-

va närhet och kärlek till mer än en person

samtidigt. Det bjussas friskt på badhusrag-

gande och action i omklädningsrum. Men

trots de många sexscenerna lyckas regissö-

ren Tom Tykwer (Spring Lola, Parfymen)

ändå inte få det att hetta till ordentligt i

den här berättelsen. Det är i det avdramati-

serade och känslosamma som filmen har

sin största behållning.

Nicolas Jacquemot

”Sällan har väl det 
slitna uttrycket man
blir kär i en person,

inte i ett kön 
gestaltats med sådan

träffsäkerhet” 

D

fokus

film

Beginners
Ett drama med stänk av svart komedi
där Ewan McGregor spelar en kille
vars pappa berättar att han är bög, och
nu skaffat sig en ung älskare. Dessutom
berättar pappan att han har cancer, och
vill leva ut sitt liv till fullo innan han
dör. Den här filmen har en oerhört söt
trailer och det känns att julipremiären
inte kan komma nog snart.

Lucky Bastard (2009)
Designern Rusy har allt: Ett fram-
gångsrik företag, fina vänner och en
underbar pojkvän. Men en dag vänder
lyckan och Rusty blir av med två vik-
tiga kunder. Och det blir inte bättre av
att han faller för den sexige crystal
meth-beroende eskorten Denny....

Som förväntansfullt fan hade jag lätt kun-
nat bli besviken på en fjärde film om
knivmördaren i spökmask. Men Scream 4
ger mig det jag vill ha: Ett rasande tempo,
blodigt fiffiga avrättningsscener och
många “hoppa-till-”ögonblick. Den
bubblar dessutom över av smarta repliker
och blinkningar till de tidigare filmerna,
vilket ju är en stor del av Screams grej.
Enda invändningen: Man borde skippat
ett par nya karaktärer och lagt mer tid på
att berätta vem huvudrollstjejen Sidney är
idag. Men samtidigt, om jag får en så här
skrämmande skön popcornpleaser så kan
jag leva med den missen. Ronny Larsson

Scream 4
Neve Campbell, Emma Roberts

månadens
import

Roman Duris spelar charmige Alex som
med sin syster och hennes man driver en
firma som splittrar olyckliga par.Alex
charmar trosorna av kvinnorna, och utan
att hoppa i säng får han dem att känna sig
värdefulla och öppna ögonen för andra
romantiska möjligheter. Duris är fullkom-
ligt magnetisk som leading man och har
fantastisk kemi med Vanessa Paradis,
som spelar ett omöjligt projekt för Alex
firma. Paradis är å sin sida lika elektrisk
som blivande bruden Juliette, som slåss
med sina känslor för Alex. Heartbreaker är
sexig, söt, trovärdig och originell, och jag
hoppas verkligen att folk har vett att välja
den här franska succén före alla usla ame-
rikanska diton.Vårens absolut bästa hjärte-
värmare. Ronny Larsson

Heartbreaker
Roman Duris, Vanessa Paradis

ÅH VAD VI
LÄNGTAR!
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Sophie Rois, Sebastian Schipper, David Striesow 
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169:-

Boken om Sveriges 
största musiktävling

Unikt material i text och bild

Annonssidor Maj 11.indd   43 2011-04-20   15.12



gentligen kan man inte tävla i musik …
är en introduktion till
Melodifestivalen genom en gubb-

rockskramares blick. Det är genom ”genera-
len” själv, Christer Björkman, Alverfeldt
närmar sig festivalen och frågan han på olika
sätt letar efter svar på är hur det kommer sig
att festivalen under Björkmans tid som pro-
ducent kommit att bli en sån succé.

Under tre år har bokens författare och
fotograf följt med festivalturnén. Här finns
porträtt av pressen, branschpersoner, artister
och upphovsmän. Bildmaterialet är digert.
Egentligen kan man inte tävla i musik … är

välproducerad och snygg. Men. För mig som
ägnat de senaste åtta åren åt att försöka lära
känna fankulturen och rest med festivalen
från ishall till ishall, blir det sorgligt att se
författarens tafatta försök att förstå något

som han har mitt framför ögonen men ändå
inte kan se.

Första nyckeln får han redan i förordet
av Ola Salo, som berättar att han kärleks-
fullt kallat Björkman för Regnbågs-Stalin.
Det är nämligen så att fankulturen – och
dess bögiga slagsida – nästan går författaren
helt förbi.Trots att han följer festivalen
genom en tävlingsproducent som är bög,
trots att han intervjuar producentens make.
Och trots att han vistats tre år i en miljö
som är nästan lika bögtät som Vatikanen.

Det finns en hel del forskning kring
detta nu – inte minst på svenska. Jag tror att

om Alverfeldt läst på lite, skulle han kanske
kunna föra ett intressant resonemang kring
vad det är han varit med om. Det GÅR
nämligen inte att förstå schlagern/festiva-
len/Eurovision utan gaykulturen.

Egentligen kan man inte tävla i musik… är
mellanmjölk av och för Svenne Banan, en
medelmåttig bok om något storslaget och
alldeles underbart.

”ola Salo berättar
att han kärleks-

fullt kallat
Björkman för

Regnbågs-Stalin”
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”Egentligen kan man inte tävla i musik … men vi är 4 miljoner som vill veta vem som vinner”
av Björn Alverfeldt. (Roos & Tegnér)

”En grundläggande anatomisk
harmoni” av Ajohan Lahti
Charlie by Kabusa

Novellsamling om brist, begär och
nostalgi.Ymningt med rövknull och
avsugningar. Lahti är mer än lovan-
de. Han lyckas gestalta det vi kallar
kärlek och åtrå så att det känns,
doftar och smakar. Det är våldsamt
och ömsint på samma gång. En
svensk Mishima?

”Flimmer” av Anne
Holt och Even Holt
Piratförlaget

Syskonen Holt har skrivit
en spänningsroman i före-
tags- och sjukhusmiljö.
Idén är briljant, datavirus i
hjärtstartare, och  det är
en välsnickrad historia
som blir ruskigt spännan-
de.

”Furioso” av Carin
Bartosch Edström
Albert Bonniers Förlag

Furiosokvartetten består av
paret Louise och Caroline
samt Carolines halvsyster
Helena och Anna. Louise är
kvartettens ledare och det är
till hennes ö i skärgården som
de beger sig en långhelg
under senhösten för att spela
in Stenhammars sista… Strax
innan avresan skadar Louise handen och som ersättare kallar
hon in sin vän Raoul Liebeskind, en världsartist som rubbar
balansen i kvartetten. Isolerade på ön dras den ena konflik-
ten efter den andra fram och när döden helt gör entré är
stämningen som förbytt. Nu tar polisen över. Ebba Schröder
försöker i Maria Lang-stil lösa mordet.Alla har ett motiv
men finns det bara en mördare?

Furioso är en spännande välskriven deckardebut.
Karaktärerna är trovärdiga och vi vill ha lite mer flatfokus,
men det finns fler russin i den här kakan…

HBTQ-festivalen i Göteborg
1-5 juni är det i Göteborg allt händer.
Invigningsgala med Rosenbergskt
brandtal, digert program med snille,
smak och snusk över hela stan,
Regnbågsgala på Liseberg och en allde-
les underbar parad. Passa på att fira in
sommaren med kärlek och politik i
Göteborg.
http://hbtqfestivalen.se

månadens plats

och så några boktips:
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et var nog många som höjde
ögonbrynen när det tillkännagavs
att Ola Rapace, som vi är vana att

se i tuffa machoroller på film och i tv, ska
spela bögen Prior Walter i Stockholms
stadsteaters uppsättning av Tony Kushners
moderna klassiker ”Angels in America” I
och II. Handlingen utspelar sig i New York
i mitten av 80-talet just som aidsepidemin
griper allt mer omkring sig, och bögar blir
paria i samhällets marginal.

När QX kommer till teatern mitt
under repetitionsarbetet för att träffa Ola
står han på kostymavdelningen iklädd en
korsett med rejäla tuttar och provar en tju-
sig galaklänning som han ska bära i en
drömsekvens. Olas muskulösa kropp vill
inte riktigt trivas i det snäva fodralet, men
han ser ändå ut att må rätt bra.

Är det här första gången du står
på en scen i klänning?

– Ja, professionellt i alla fall. Det hände
väl någon gång när jag gick på scenskolan i
Göteborg.

Känns det obekvämt?
– Nej, egentligen tycker jag att det är

tvärtom, att det är jättekul att prova kvin-
nokläder. Jag tycker det är kul att klä ut
mig över huvud taget, det är en frihets-
känsla i det. Det är bland det roligaste vi
skådespelare har på jobbet.

Blir du automatiskt mer kvinnlig
bara genom att ta på dig en klänning?

– Ja, absolut.Alla kläder, och kanske
allra mest skor, förändrar ju självupplevelsen
på något sätt.

Är det här den första gayrollen du
gör?

– Ja, förutom en kortfilm för längese-
dan. På scenkolan vet jag att jag var gay i
någon pjäs, minns tyvärr inte vilken.

Hur kommer det sig att du tack-
ade ja till den här rollen?

– Jag har tjatat om den här pjäsen ända
sedan jag läste den första gången under
scenskolan. Där tjatade jag om att vi skulle
göra den som slutproduktion, men så blev
det inte. Sedan dess har jag fortsatt tjata om
den med i princip alla regissörer jag har
diskuterat jobb med.

Vad är det då som gör att du gillar
de här pjäserna så till den grad?

– Att varenda scen är fantastisk. Det är
möjligen Strindberg som når upp till
samma täthet i scenerna.Varenda scen är på
liv och död, men samtidigt med en otroligt
rapp och rolig jargong. Det är jävligt intel-
ligent.

Så man kan med fog säga att du
nu får chansen att göra din drömroll?

– Ja, i alla fall drömpjäs. När jag har

tänkt på "Angels in America" har jag aldrig
tänkt på någon speciell roll.Alla rollerna är
underbara, och det är också något som är
unikt med den här pjäsen. I de flesta pjäser
finns det en eller två roller man drömmer
om, men här skulle jag njuta av att göra
vilken roll som helst.

”Angels” spelades senast på
Stockholms stadsteater i Rickard
Günthers regi 95-96. Har ni valt att
modernisera pjäsen den här gången
eller försöker ni även nu vara tidstrog-
na det 80-tal den utspelas i?

–Vi försöker nog vara ganska tidstrog-
na. Men så finns det ju vissa grejer som
kanske har blivit lite omoderna, som allt
det här med hiv-problematiken som är så
normaliserad nu jämfört med då. Då var
det mycket mer hysteri kring hiv och
aids, och medicinerna har ju blivit så
mycket bättre.

Känns den lite passé?
– Nej, men att få hiv i dag betyder

någonting annat än det gjorde på 80- och
90-talen.

Har ”Angels” något att säga oss i
dag?

– Absolut. Den är evig i hur den skild-
rar kärlek, svek och förlåtelse. Om hur man
ska ta sig igenom hela den här härvan som
är livet. På samma sätt som i pjäser av
Strindberg så tycker jag att den kamp som
skildras känns lika aktuell i dag som när
”Angels” skrevs. Jag tror det här kommer
att vara en klassiker även om hundra år.

Vad minns du själv från aidshyste-
rins 80-tal?

– Det jag framför allt slås av när jag
tänker tillbaka på den tiden är hur otroligt
mycket ”dom” bögarna var. Hur långt ifrån
den världen och aidsproblematiken jag
kände mig då. Jag var absolut inte homo-
fob, men bögarna var ”några andra”… Så
känns det inte alls idag. Det utanförskap
och förtryck som skildras i pjäsen finns inte
på samma sätt i dag.

Känner du någon som dött i aids?
– Jag minns i alla fall en bekant som

officiellt inte dog i aids, men vi fattade att
det ändå var så.Aids och hiv var otroligt
skambelagt då. Man måste tänka på det när
man spelar den här pjäsen, att förhållandena
är annorlunda i dag, även om det finns kvar
en massa förtryck och orättvisor. Lite som
när man spelar Strindberg…

Du spelar aidssjuke Prior Walter –
finns det någonting i den rollen som
du kan relatera till dig själv?

– Ja, det tycker jag. Det är ju en karak-
tär som åker på en jävla smäll. En personlig
tragedi som aldrig tar slut. Han får reda på

att han är döende, och så sticker hans kär-
lek från honom… Det finns ingen hejd på
tragiken. Jag kan känna igen mig lite grann
i hans sätt att hantera förluster och sorg.
Det här är en kille som spelar mycket tuffa-
re än vad han i själva verket är, och det kan
jag tycka är sympatiskt. Han försöker hålla
huvudet högt och inte gnälla. På gott och
ont. Det kan jag känna igen mig i.

Man upplever dig som otroligt
straight och macho – har du alltid
känt dig hundra procent säker på din
sexualitet?

– Jag är nog väldigt hetero, tror jag. Jag
har aldrig gått igång sexuellt på någon

snubbe, ännu så länge. Men konstigare saker
har ju hänt… Jag har omvärderat större
grejer i mitt liv än sexuell läggning. Ibland
är ens självbild mycket skörare än vad man
tror, vad det än gäller. Nuförtiden tycker
jag att det känns korkat att dela in männi-
skor så grovt som i hetero och gay.

Det är nog många som är lite för-
vånade över att just du gör den här
rollen.

– Jag tycker alltid det är kul att chocka
motståndaren, och anser att det är en skå-
despelares uppgift.Ytligt sett kanske man
inte skulle tycka att jag passar för den här
rollen, men vad gäller casting så är det min
övertygelse att det oftast blir bättre när man
inte typecastar på det ytligaste sättet. Då får
skådespelaren större utrymme att hitta
intressanta grejer.

I tv-serien Stockholm-Båstad som
gick nyligen på TV4 upplevde jag att
du verkligen var typecastad som en
schablonbild av dig själv – en kvinno-
jagande machotyp.

– Ja, men där driver vi ju med just det.
Lite som att säga ”jasså det är så här ni
tycker att jag är, då kör vi då”. Men bra
ironi fattar ju inte alla… När jag spelade in
det där var jag så fruktansvärt trött på
mediebilden av mig själv, på allt jävla larv
som studsade runt i tidningarna.

Du är också ganska mycket naken
i just den tv-serien – det verkar som
om du trivs ganska bra med det?

– Det var absolut inte mitt förslag att
jag skulle av med kläderna i varje scen,
men när det gäller nakenhet så tycker jag
av princip inte att man ska fega, för det är

när man gör det som det känns läskigt.
Nakenhet blir bara mer pinsam och genant
om man försöker halvgöra det… 

Är det något naket i ”Angels”?
– Ja, lite grann, men vi är inte helt klara

med hur allt ska vara än. Men det är inte
jag som är mest naken den här gången. Det
är märkligt hur mycket reaktioner männi-
skokroppen fortfarande väcker. Som skåde-
spelare får man aldrig så mycket uppmärk-
samhet som när man tar av sig kläderna, det
är skrämmande. Man önskar ju att folk
kunde uppmärksamma andra grejer. Om
det plötsligt kommer ut en bild på hur jag
tränar, DÅ får det genomslag. Det är så

otroligt kroppsfixerat.
Många bögar, och såklart även

kvinnor, tycker att du är jättesexig.
Känner du dig bekväm i rollen som
sexobjekt?

– I den mån det är så, så är det ju så
otroligt ytligt. Så fort man har varit i tv
och blivit en så kallad kändis får man en

löjlig dragningskraft på folk. Många blir
helt förblindade av kändisskap, och man blir
lite av allmän egendom. I början när jag
blev igenkänd på stan hade jag skitsvårt för
att ta det, men nu är det lite bättre. I all den
där bekräftelsen så känns det som om ingen
egentligen ser en över huvud taget. Det
kan kännas ganska ensamt, och faktiskt rätt
förolämpande.

Angels in America del 1 ”Millennium” och
Angels in America del 2 ”Perestroika” har båda

premiär på Stockholms stadsteater den 7 maj.

d

”Jag var absolut inte
homofob, men bögarna

var ‘några andra’… 
Så känns det inte 

alls idag”

I maj sätter Stockholms Stadsteater upp ”Angels in America” som utspelar sig under 
aidsepidemin i New York på 80-talet. Ola Rapace spelar huvudrollen.

AV pär jonasson FOTO peter knutson

ola rapace
Yrke: Skådespelare.
Ålder: 39 år.
Familj. Barnen Line, 12 år,

Lev, 7 år.
Bor: Sigtuna.
Favoritskådis: Gary Oldman.
Favoritpjäs: "Fröken Julie" av

August Strindberg
Favoritfilm: "Nil by Mouth",

Gary Oldmans regidebut från
1997.

Favorithomo: Arthur Rimbaud
(Fransk poet 1854-1891 som
hade ett förhållande med Paul
Verlaine, också poet).

Aktuell med: Angels in
America I & II på Stockholms
stadsteater. Spelar in tv-pro-
grammet Maestro för SVT i maj.

OlAgörsin
drömroll
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 Se livet från den 
danska sidan!

Bornholm - solskensön - känd för sina mysiga små pittoreska byar, mängder av 

fi na sandstränder, en del bad från härliga fl ata klippor, underbar natur med 

böljande sädesfält och kulinariska upplevelser samt ett paradis för böcklingälskare.

 

”Insprängt bland Rønnes små 

färgrika hus och med Östersjöns 

blånande hav utanför fönstren 

ligger trivsamt möblerade 

Hotel Griffen. Fri tillgång till ett 

fantastiskt spa byggt i Bornholmsk 

granit.”

2 övernattningar för 2 personer i 

rum med dusch/wc samt frukost 

inkl bil t/r på färjan. 

 fr 3 770 kr

www.2bornholm.se
0411-55 87 20

Bornholm
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annasluxemburg
nna bor i Luxemburg där hon job-
bar på det internationella konsult-
företaget Deloitte. Där ingår hon i

ett team där det pratas fem språk dagligen.
Själv pratar hon mest engelska men efter-
som hon har en flickvän från Frankrike för-
söker hon även prata lite franska. ”Det går
sådär, men jag är väldigt duktig på fula
ord”, säger hon och skrattar.

Anna började sin ”leva utomlands kar-
riär” i slutet av 90-talet med att jobba som
reseledare för Sunwing på Mallorca,
Kanarieöarna och Kreta. Hon brukade åka
på charterresa med sina föräldrar ungefär en
gång om året och när hon var 17 år fick
hon en dag en förfrågan från en tjej som
jobbade som reseledare på hotellet om hon
inte ville söka som trainee. Det gjorde hon.

– Enligt mina föräldrar sa jag redan som
4-åring att jag ville bli en “sån” och pekade
på en kille som jobbade som tennistränare
på ett hotell på Teneriffa.Vad kan jag säga,
jag har alltid varit ganska bestämd av mig
och för det mesta brukar det gå vägen.

Anna är ursprungligen från Norrköping
och kallar sig för ”stolt östgöte med en
mycket trevlig och charmig dialekt”. Hon
flyttade till Stockholm 2003 efter att ha
tagit en master i business administration
med inriktning finans och redovisning på
internationella handelshögskolan i
Jönköping.

Och efter en termin i Guadaljara i
Mexiko i ett försök att hålla spanskan vid
liv fick Anna anställning på Deloitte och
efter några år bar det av till Sydney med
dåvarande flickvännen för att jobba på kon-
toret där. Och sedan 2009 är hon statione-
rad i Luxemburg.

– Jag jobbar som revisor, men vad en

revisor egentligen gör är allt för komplice-
rat, jag tror aldrig jag lyckats förklara det på
ett bra sätt. Jag nappade när jag fick tillfälle
att jobba med ett av världens största företag,
det är otroligt häftigt, så här stora företag
finns knappast i Sverige.

Pratar du engelska eller franska
dagligen?

– Haha, engelska. Jag försöker
prata franska med vännerna, men
vad gäller affärsfranskan har jag en
lång bit kvar.

Och svenskan?
– Min svenska har blivit väsent-

ligt mycket sämre de senaste två
åren. Jag pratar bara svenska på telefon med
familj och vänner hemma men det blir inte
varje dag. Jag umgås även med svenskar här
nere men det är ganska ofta som det är
någon tysk eller amerikan med så det blir
mest att vi pratar engelska. Det är lätt att bli
språkförvirrad här, plötsligt pratar jag svens-
ka med min flickvän och då säger hon bara
”ja ja, tack så mycket! Can you take that in
english as well?”

Anna berättar att hon trivs bra i
Luxemburg. Mycket tack vare flickvännen.

–Vi har extremt olika bakgrunder vilket
oftast är mycket spännande.Att hon är fran-
syska har såklart hjälpt mig mycket, jag tala-
de inte ett ord franska när jag flyttade hit
vilket var en klar nackdel. Nu klarar jag
mig skapligt i de flesta situationerna. Jag har
ju också fått många franska vänner och med
en fransk flickvän får jag möjlighet att
komma lite bakom kulisserna, gå på franska
släktmiddagar, se traditioner kring jul, nyår
och födelsedagar.

Något speciellt du skulle vilja ta
med in i den svenska traditionen och

kulturen?
– För mig som är morgontrött är arbets-

tiderna fantastiska, här kommer jag in på
kontoret mellan 9.00-9.30 på morgonen. I
Stockholm skulle jag nog vara sist på job-
bet, det är jag inte här. Och vad jag har sett
av kulturen kring jul till exempel så är de

inte alls lika stressade. det är otroligt skönt.
Här är det mer en skön dag tillsammans
med familj och nära vänner, man äter en
riktigt bra trerätters och dricker champagne
och byter paket. Dryckeskulturen tror jag
även är något vi kan lära oss av, det är bättre
att dricka ett riktigt bra glas vin för 100 kr
än två dåliga för samma pris. Och jag måste
nog erkänna att jag bytt ut en hel del av
ölen mot champagne. Jag har även insett att
jag föredrar viner från vissa regioner så att
bara beställa ”ett glas rött” har jag slutat
med. Och favoritchampagnen heter Louis
Roederer.

Livet i Luxemburg är annorlunda säger
Anna. Det mesta kretsar kring finansvärl-
den och EU, de flesta är så kallade ”expats”
av olika slag vilket ger en multikulturell
feeling.

– Här startar man after work med ett
glas champagne. Man äter snittar i massor
innan förrätten när man blir hembjuden till
franska vänner och middagen serveras inte
förrän 21, vilket åtminstone är väldigt sent
för mig. Första gången trodde jag att jag

skulle hungra ihjäl. Det serveras vin till
lunch och middag alla dagar i veckan och
även om man är ute och partajar ser man
sällan folk som är redlösa vilket är ganska
vanligt en lördagskväll i Stockholm.

Saknar du Sverige? 
– Oh ja, rätt ofta. När saker jag tror

kommer fungera smärtfritt och superenkelt
visar sig bli hur svårt som helst, varje gång
jag måste betala 20 euro för en lunch som
det sedan tar 30 min innan man blir serve-
rad. När det blir totalt trafikkaos efter att
det kommit tre millimeter snö. När jag
inser en söndagsmorgon att jag inte hand-
lat och varenda butik i hela Luxemburg,
Frankrike,Tyskland och Belgien är stängda.
När jag är shoppingsugen efter jobbet kl 18
och butikerna just stängt. Ja, du ser, tillfälle-
na är många.

– Sverige är på många sätt fantastiskt
men med tanke på hur lätt det är för mig
att åka hem över en helg har jag ingen
direkt hemlängtan. Jag läser Aftonbladet, DI
och Svenskan nästan varje dag på nätet. I
övrigt håller jag mig uppdaterad om vad
som händer i världen via min Iphone och
CNNs app.

– Och ju mer tid jag spenderar utom-
lands desto mer svensk inser jag att jag är.

a
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Anna, Jonas och Anders. Tre rätt osvenska svenskar med blick för utlandet. 
AV anders öhrman 

”jag har även insett att
jag föredrar viner från

vissa regioner, så att
bara beställa ‘ett glas

rött’ har jag slutat med”

Trevärldsmedborgare

Läs även om världsmedborgarna 
Jonas och Anders på sid 51 och 52.
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Ente vanlett vann
PROVA SKÅNSKT VIN. Vin & delikatessvandring är en guidad rundtur på cykel i och runt Åhus. 
Lokala producenter besöks med provsmakning av ädelvinäger, choklad, vin, charkuterier och rökt ål. 
750:- pp; 5 timmars tur. Mer info och aktuella datum: skane.com

*

Exklusiv gourmetweekend
på mångfaldens Mallorca
Skäm bort er med en gastronomisk upplevelse på Son Brull hotel & spa, ett av Mallorcas 
mest unika boenden. Er egen kock Rafael serverar läckerheter tillagade av öns allra 
fi naste råvaror och håller i matlagningskurser under vistelsen. Njut av en härlig brunch 
hos en olivproducent och på vingård. Koppla av i hotellets pool- och spaanläggning eller 
ta en biltur till stranden och havet. När mörkret faller väntar Palma och nattlivet.

I all inclusive paketet ingår: Dryck till alla måltider. Flaska cava och fruktkorg vid ankomst.
Double Deluxe inkl. frukost. Hyrbil, pickup på fl ygplatsen. Specialpris*: 19.800 kr två personer.
*Begränsat antal platser utvalda datum.

…eller med hyrbil och gps i Italien 
från 6.500 kr/p 

SICILIEN I FIAT 500
Guidad smakresa i eget tempo. Vingårdar, byar och 
undangömda stränder på bilsemester med guldkant.

TOSCANAS GÖMDA SKATTER
Bo på agritursimgård i hjärtat av Chianti, granne med 
renässanskonst och vinrankor.

Go Slow Travel Kundtjänst 08-717 90 70 •  info@goslowtravel.com •  www.goslowtravel.com

ett nytt sätt att resa

Ta del av specialerbjudanden på Facebook
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emma är där jag är just nu, säger
Jonas. Är jag i Sydafrika är hemma
där. Är jag i Stockholm är hemma

där. Så just nu är hemma i Nacka.
Jonas Sandström äger två guesthouse i

Kapstaden, där har han även en lägenhet
och ett hus. I Stockholm bor han i en
lägenhet i Nacka och driver Koloni i
Saltsjö Duvnäs. Förutom det jobbar han
sedan ett par månader heltid på AMF
Fastigheter i Stockholm city.

Mannen i Jonas liv heter Martin och
är från Tjeckien.

– Hemma pratar vi tyska, säger han. Du
förstår när två bögar går omkring på ICA
Maxi i Nacka och pratar tyska, det är ju
bara läderkläderna som fattas så är klyschan
total (skrattar).

År 2003 bjöd Jonas med en kompis till
Sydafrika, när de skulle åka hem stannade
Jonas kvar en vecka för att ”se sig
omkring”. Han hade under resan funderat
på om han skulle köpa ett hus i Kapstaden
för att kunna öppna ett guesthouse.

– Jag hade ingen tanke på att köpa
något när jag åkte ner, men Sydafrika är
världens underbaraste land och när jag fick
veta att huset bredvid hotellet där jag
bodde eventuellt var till salu knallade jag
över och frågade ägarna om jag kunde få
köpa det.

Det fick han.
– Det här var under påsken, så jag titta-

de på huset på skärtorsdagen, träffade mäk-
laren på långfredagen, köpte det på påskaf-
ton och åkte hem på påskadagen och
kände ”va fan har jag gjort?" (skrattar). På
planet hem såg jag folk komma släpande på
sina trägiraffer som de köpt med sig på
resan, men som var för långa för att få plats
i handbagaget och jag tänkte ”de har köpt
trägiraffer, jag har köpt ett hus”.

Jonas renoverade huset och gjorde om
det till ett guesthouse, det fick namnet
Bickley House och har idag åtta rum. Fem
år senare köpte han ytterligare ett guest-
house,Antrim Villa, med åtta rum som lig-
ger en 20 min promenadväg från Bickley.
Gästhusen är rättvisemärkta och internatio-
nella kändisar och svenska kungligheter har
bott där.

De senaste åren har Jonas pendlat mel-
lan Sydafrika och Sverige. Det har blivit
6-8 månader i Kapstaden, resten i
Stockholm.

– Det är fantastiskt, samtidigt är det ett
utanförskap att bo på två ställen, jag känner
mig alltid lite vid sidan av var jag än är.

Hade du rest mycket innan du
köpte huset i Kapstaden?

– Ja, jag har varit mycket i USA, jag äls-
kar New York, men övriga USA har jag
tappat intresset för nu. Jag gillar södra
Medelhavet, särskilt Grekland,Tunisien och
Marocko.Tunisien tycker jag är otroligt kul
och spännande med mycket historia.

Asien?
– Nej, jag har aldrig haft någon längtan

dit. Jag är väl den enda svensken snart som

inte varit i Thailand, men det lockar mig
inte alls. Om någon bjöd mig kanske jag
skulle åka, men det är knappt.

Han skrattar och förklarar varför han
känner som han gör.

– Man kanske dras till de länder som
speglar en själv, och jag är en rätt tempera-
mentsfull person och de länder jag gillar
handlar mycket om temperament. Det är
explosivt, färgstarkt, kryddigt, det är sorg
och glädje, stora känslor med skratt och
gråt.Asien känns så vänligt, försiktigt, jämnt
och utan utbrott. Då föredrar jag
Sydamerika. Jag har varit i Rio men skulle
väldigt gärna åka till Buenos Aires.

Men först vill han se mer av Afrika.
– Det består ju av 54 länder så det tar

ett tag att beta av. Jag var nyligen i
Zimbabwe och det var helt fantastiskt.
Afrika är exotiskt, den mänskliga genupp-
sättningen härstammar från norra delen av

Sydafrika så när jag kom hit var det väl
någon modersgen som skrek ”Jonas du är
hemma” (skrattar). Man är väldigt nära och
nästan ett med naturen i Afrika, det gillar
jag.

Är det någon skillnad på Kapstads-
Jonas och Stockholms-Jonas?

– Jag blir mer Crocodile Dunde i
Kapstaden med ökenkängor och min jeep.
Där kan man inte sitta och vänta på sin tur,
man måste ta för sig och fixa mycket själv.
De har ett helt annat tidsbegrepp, det sägs
att Afrika uppfann tiden, och att Schweiz
uppfann klockan. Det stämmer ganska bra.

Nu ska du vara hemma i
Stockholm minst ett år. Men du har
inte flyttat hem?

– Ja och nej. Man kan faktiskt äta
kakan och ha den kvar (skrattar). Svenskar
vill gärna stoppa in folk i fack och tror nog
inte att man kan ha två hotell i Afrika och
ändå bo i Stockholm, då måste man sälja.
Men det funkar toppen. Min mamma bor
dessutom i Kapstaden nu så hon har  extra
koll på läget.

Berätta om ditt jobb här hemma.
– Jag är anställd av AMF Fastigheter

som köpt hela kvarteret bakom NK, gamla
”Salénhuset”. Där bygger man nu Mood
Stockholm som är ”ett kvarter med tak på”

Jonas är spindeln i nätet på Mood
Stockholm. Det är han även på restaurang
Koloni som i sommar firar 10 år i hans
regi.

– Det känns fint. Koloni är lite av mitt
hjärta. Det är en blandning av franskt och
gotländskt lantkafé och matställe. Det är kul
med säsongsrestauranger och med stammi-
sar som kommer tillbaka, det är unikt. Och
så är det  bara öppet på våren sommaren
och under julborden Och då är svensken
som gladast.

-61-
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Han äger två guesthouse i Kapstaden och ett café i
Stockholm, är gift med en man från Tjeckien och 
drömmer om ett hus i Tunisien. Möt Jonas Sandström,
en rätt osvensk svensk som visst tycker att 
man både kan äta kakan och ha den kvar.

”Jag är väl den enda
svensken snart som

inte varit i Thailand”

jonasafrika
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ar du laddat ner vår app? frågar
Anders Lindström innan vi ens
satt oss ner på kafét. ”Vår crew

guide finns nu som app och  första destina-
tionen är NewYork”.

Han tar upp mobilen och visar.
– Jag var där förra veckan och testade

många av ställena.
Anders Lindström är 33 år, men redan

global PR-chef på SAS. Han är bland annat
mannen bakom den enorma succé som
bröllopskampanjen Love is in the air resul-
terade i förra året. En kampanj som nådde
över 150 miljoner människor världen över,
och som ledde till att  ett gay och ett les-
biskt par gifte sig på planet mellan Stock-
holm och NewYork före jul förra året.
Nyheten plockades upp av all tänkbar
media världen över och blev SAS mest
täckta nyhet genom tiderna. Idén till kam-
panjen föddes när Anders promenerade
genom Stockholm förra våren och såg alla
skyltar om Love Stockholm inför Victoria
och Daniels bröllop. Han hade fått i upp-
drag att ta fram en PR-aktivitet riktad mot
HBT-resenärer och insåg att SAS som första
flygbolag i världen borde viga ett samkönat
par i luften.

– Heteropar har vigts i luften sedan 60-
talet, men aldrig något gaypar. Och själv-
klart borde SAS vara först, säger Anders.

Han är klädd i kostym och skjorta. Det
är han alltid säger han. Även när det är
casual friday på jobbet. Han är sitt jobb och
använder ord som ”älskar” och ”världens
bästa” när han pratar om det.

Anders har rest mer än de flesta. Innan
året är slut kommer han ha besökt mer än
60 länder totalt. Och resdagarna är många.
130 stycken blev det förra året.

– Men det är inte enbart i jobbet, jag
reser mycket privat också.

Det har han alltid gjort. När han var
fem år bestämde han sig för att skulle ha ett

internationellt liv. Med släktingar i USA
lockade utlandet 

– Min moster har en fantastisk gård i
mitten av ingenstans i New Hampshire. Det
är en av mina favoritplatser i hela världen.
Och så har jag släktingar i Boston, Florida,
Maine och Kalifornien.

Anders gick tre år på journalistutbild-
ningen på universitetet i Southampton i
England, sedan flyttade han till London där
han bodde i tre år.

– Det var då jag började resa. Jag
fick jobb på en facktidning för tele-
com-branschen och redan andra veckan
bar det av till Prag. Sedan fortsatte det:
Casablanca, Singapore, Kuala Lumpur,
Nice, Hong Kong.

Men efter tre år fick han nog av
London och flyttade till Sydney.

– Jag har aldrig haft någon 5 eller 10-års
plan, jag är mer go with the flow. Jag har
förstått att det är ganska ovanligt, men det
har funkat bra för mig.

Han hade dock ett mål: att bo i Sydney
innan han fyllde 30. Det klarade han med
råge. Med 100 kg bagage flyttade han som
25-åring dit och fick jobb på en fastighets-
tidning.

– Det låter kanske tråkigt, men det var
både kul och stort. Och att bara vara i
Sydney var underbart. Jag älskar Sydney.

Efter ett år blev han passande nog
redaktör på en resetidning och var ständigt
på resande fot för att skriva om nya platser,
hotell och flygbolag. Men så blev han
erbjuden ett pr-uppdrag för ett lyxhotell.
Han nappade.

– Det var mycket pengar för ett pr-jobb
som inte tog så mycket tid. Så jag kände
”hm, det här var intressant” och det var väl
då jag gick över till the dark side och börja-
de med pr och lämnade journalistiken.

Anders fick senare i uppdrag att göra pr
för SAS i Australien och Nya Zeeland och

ganska snabbt hade huvudkontoret fått upp
ögonen för honom här hemma. Och trots
att han inte hade någon tanke alls på att
lämna Australien eller någonsin återvända
till Sverige fick han ett erbjudande 2007
som han inte kunde motstå, att bli pr-chef
för SAS globalt, baserad i Stockholm.

– Då hade jag bott utomlands i tio år
och kände inte alls många här. Dessutom är
jag från Halmstad så när jag flyttade till
Stockholm kände jag två personer - och

båda flyttade härifrån inom en månad när
jag kom hem (skrattar).

Idag är det bättre, men det sociala livet
är fortfarande begränsat säger han.

– Jag reser ju så mycket. Jag tar varje
chans att åka iväg, och har jag mer än en
vecka ledigt åker jag gärna till Sydney. Jag
var där i mars över Mardi Gras, dessförinnan
var jag där i december. Sydney är heaven on
earth. Det är en lång resa, men då jag flyger
business är det lätt att sova.

Jag frågar när han flög economy senast
och Anders tittar på mig och säger ”oj, bra
fråga, när var det?”. Han tänker en stund.

– Jag flög economy mellan Sydney och
Singapore för ett tag sen eftersom jag ville
provflyga A380:n med Qantas.

Ett av få tillfällen då Anders känner sig
totalt avslappnad är när han flyger.

– Jag sätter mig ner, jag får mitt glas
champagne, jag kan andas ut och koppla av.
Enda gången jag tittar på film är när jag fly-
ger och jag försöker alltid se till att jag har
jobbat tillräckligt i förväg så jag slipper
jobba på planet.

Men förutom att åka till Sydney i tid
och otid och att besöka USA så ofta att han
blir tjenis med passkontrollanterna föredrar
Anders att åka till lite mer annorlunda plat-
ser som Mozambique, Iran och Papua Nya
Guinea. Påsken firade han hos vänner i
Kuwait. Och han har besökt mer än hälften
av alla länder i Sydamerika.

– Jag firade min 30 års dag i Rio, och
jag älskar Colombia. Jag har besökt
Venezuela, Uruguay och Chile. Och jag
blev helt förälskad i Buenos Aires.

Om en månad ska han till Fort
Lauderdale på en HBT-konferens för att
hålla föredrag men även för att ta emot ett
pris för Love is in the air-kampanjen, då vill
han även passa på att besöka Kuba.

Sedan väntar Etiopien i höst. Och så där
håller det på. Hela hans almanacka är fylld
med resor. Resor och möten.

Bor du alltid lyxigt på dina resor
eller kan du bo på budgethotell?

– Det behöver absolut inte vara lyx. Jag
skulle säkert kunna resa runt med en rygg-
säck igen och bo lite varstans, men jag vill
helst flyga business. Så det kanske blir lite
mer bratpacking än backpacking (skrattar).

Ok, av alla länder du besökt, finns
det något land du helst inte återvänder
till.

– Indien. Jag såg Taj Mahal, men sedan
låg jag på sjukhus. Jag blev magsjuk som alla
andra som åker dit.

Med 130 resdagar och en vana att
resa bort så fort du får lite ledigt så
undrar man, hur går det med dejtan-
det?

– Ja du, det går inte så bra. Jag har väl
varit singel i ett år nu, jag är rätt selektiv.
Det är viktigt att träffa någon som kan
utmana mig på alla plan, som är ambitiös
”and doesn't put up with my bullshit”.

Och som kanske gillar att resa?
– (skrattar) Ja, det vore ju inte helt fel…

h
Anders är global pr-chef för SAS och mannen bakom den uppmärksammade bröllopskampanjen Love is in the air
som resulterade i att två gaypar gifte sig ombord på ett SAS-plan före jul. QX tog en frukost med honom.

”jag vill helst flyga
business. Så det 
kanske blir lite 

mer bratpacking än 
backpacking (skrattar)”
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änk Stockholm pride, fast
inte i Tanto, och inte på
Gärdet, nej faktiskt utan
någon som helst inhäg-
nad.Tänk pride i gamla
stan, där man smäller upp
tillfälliga barer och dans-
golv på Mynttorget,

Järntorget och Stortorget, och alla andra små
torg och gathörn. Ölkranarna jobbar hårt i
takt med att musiken pumpar nätterna ige-
nom. Ställena är öppna hela natten och dom
som inte vill betala pridesaltade priser för
mat och dryck gör sig en egen liten picknick
på trottoaren eller i en portuppgång med
medhavda mackor och en bag in box. En
rimlig tanke? Knappast i Sverige med tanke
på lagar om alkohol, störande ljudvolymer
etc. Men i Madrid är det möjligt. Madrid
pride är en av de mest vinstgivande pridefes-
tivalerna i världen och detta trots att inte en
enda dogtag säljs.Allt ingår, sponsorerna står
på kö och alla är med. Och då menar jag
alla!

Madrid är alltid värt att åka till oavsett
årstid, men som gay är det kanske lite extra
kul att göra det under pride som förra året
valdes ut till årets bästa pride av en resesajt.
Madrid Pride 2010 hölls en av årets hetaste
veckor i början av Juli.Termometrarna på

gatorna visade ständigt temperaturer mellan
34-38 grader och åskskurarna på förmidda-
garna togs tacksamt emot av alla i den
kokande gryta som Spaniens huvudstad för-
vandlas till under sommarmånaderna.

Det som främst utmärker Madrid Pride
är att alla är med. Straighta och gays, gamla
och unga, alla nationaliteter. Pride 2010 sam-

manföll ju dessutom med fotbolls-VM där
Spanien hade stora framgångar så allt som
oftast visste man inte vad folk var ute på
gatorna och firade, men det spelade mindre
roll, alla firade tillsammans i tusental och åter
tusental. Bor man centralt och tänker sig en
tidig kväll av någon anledning rekommende-
ras öronproppar vid läggdags.

En av kvällarna hölls Mr Gay Spain-täv-
lingen på ett centralt beläget torg. En påkos-
tad tävling sponsrad av varuhuskedjan Corte
Inglés som hade spelat in en minst sagt lätt-
klädd video med samtliga deltagare. Som allt
i Spanien började tävlingen sent på kvällen
och höll på i sisådär fem timmar inklusive

avbrott med allt från reklam till diverse artis-
tuppträdanden av varierande kvalitet. Den
enda vi kände igen var gamla eurovisiontvå-
an Anabel Conde som rev av nya singeln
och förstås sin gamla schlagerhit.

Den största ansamlingen av människor
under Pride håller till i stadsdelen Chueca
som även i vanliga fall hyser de flesta gaystäl-

lena. Men i princip hela innerstan, speciellt
under avslutningshelgen, känns som om man
befinner sig på en rockkonsert. Har man
sinne för klaustrofobi så kan det nästan bli
lite too much emellanåt då man knappt tar
sig fram. Men när man ändå besöker Madrid
skall man självklart ta tillfället i akt att även se
mer av staden. Bor man centralt så ligger det
mesta inom gångavstånd. Ett tips kan vara att
försöka hitta ett hotell runt gatan Gran Vía.
Vi bodde på Hotel De las letras mitt på Gran
Vía, ett snyggt designhotel med trevlig famil-
jär personal och väl tilltagna rum, och bokar
man i tid och vågar pruta lite så behöver det
inte bli så farligt dyrt heller. Därifrån  har

man nära till såväl stadsdelen Chueca som
många av de övriga sevärdheterna. Magnifika
Plaza Mayor är värt ett besök liksom det häf-
tiga Prado-muséet med alla sina konstskatter
(eller Pradamuséet som många bögar säger av
misstag).Ta en karta någonstans och gå runt
och titta på alla fantastiska byggnader, och
njut av en öl eller kaffepaus på någon av de
många uteserveringarna. Bättre kaffe än i
Madrid har vi sällan stött på.

För att äta rekommenderas bland annat
Latinkvarteren. Gatorna där är fyllda av
restauranger som de flesta ser ut som små hål
i väggen men går man in upptäcker man att
de är långa och smala och ofta har flera
våningar.Vi gjorde det klassiska tricket att
helt enkelt gå in på ett ställe med många
spanjorer, ett säkert kort för att veta att man
hamnar på ett bra ställe. Prisnivån ligger
ungefär som i Sverige, ibland något dyrare
och ibland något billigare.

Den stora paraden ägde rum på lördagen.
Om man tänker åka med på nåt flak finns en
del att tänka på. Se till att det finns vatten, ha
bra solskydd och solglasögon och ta gärna
med nåt att äta. Paraden håller lätt på i fem-
sex timmar och då blir det varmt. Fast när vi
passerade Gran Vía var det många hjälpsam-
ma människor i alla fönster som kastade ut
hinkar med vatten på deltagarna, inte för att

-54-
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”Det som främst utmärker Madrid

Pride är att alla är med. Straighta
och gays, gamla och unga”

madinmadrid
Madrid Pride sägs vara världens bästa Pride. QX for dit för att kolla läget och åkte med i paraden, hängde på 
Mr Gay Spain-festen, trängdes i gränderna i Chueca och såg Kylie uppträda. Chansen är stor att vi kommer tillbaka.

AV peter ludvigsson FOTO anders öhrman
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markera något utan bara för att hjälpa till
med lite svalka.

Man åker ju till Madrid Pride med en
föreställning om att det skall krylla av snygga
människor, och mycket riktigt. Ögongodis
finns det gott om så öva upp skolspanskan
eller ta en liten kvällskurs innan du åker dit.
Engelska funkar till viss del men bara man
visar att man försöker prata spanska blir
bemötandet bättre.

Om prideavslutningen i Stockholm har
tiotusen besökare så har Madrid snarare en
miljon. Förra årets pride avslutades med

Kylie Minogue på en stor scen mitt på
Plaza España. Publikhavet sträckte sig säkert
en kilometer bort längs gatorna och Kylie
själv verkade uppriktigt rätt tagen av stäm-
ningen och atmosfären. Och det var vi också
när vi med små myrsteg tassade hem genom
folkmassorna i den heta natten.

http://www.hoteldelasletras.com
www.madridgaypride.com

Madrid Pride 2011 pågår 30 juni - 2 juli

”Värt ett besök är Prado-muséet
med alla sina konstskatter

(eller Prada-muséet som många
bögar säger av misstag)”

drid
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Packa väskan lätt och låt någon annan 
bädda sängen. Vi bjuder alltid på stor 
frukost med bästa läge. Lämna vardagen 
hemma och bli omhändertagen av oss.

Upplev kärlek på Rica Hotels

För bokning kontakta oss på tel 077 - 140 20 00

fr 790krper dubbelrumoch natt

Stockholm | Göteborg | Malmö

Erbjudandet gäller helger från 27 april t o m 24 juni, därefter 
alla dagar t o m 21 aug. Gäller ett begränsat antal rum och i 
mån av plats. Uppge bokningskod “QX”vid bokning.

Auktioner för alla
www.auktionsverket.se
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kåpet My
grand-
daughters

cabinet är tillverkat av
en salig blandning
naturliga träslag.
Skåpet fick mycket
uppmärksamhet under
möbelmässan i Milano 2010. Lisa Hilland som
formgett skåpet fick idén när hon blev mamma.
Hon ville formge något i naturligt material som
kunde gå i arv till hennes barn.

&homo
hus,hem

Sasa AntIÇ - stylist & inredare 
gäsp...

0-talsgula, klumpiga
furumöbler är ett big
Nono i hemmet.Alla

furumöbler i denna genre
dras över en kam, de kom-
mer inte över tröskeln. Det
är ljusa träslag som ligger i
tiden.

AF är en arkitektur
och designstudio
som försöker göra

vardagslivet mindre vanligt
med subtila och effektiva
förändringar på produkter
och arkitektur. Resultatet
har inte låtit vänta på sig,
deras produkter visas på
prestigefyllda MOMA i
New York och svenska
National museum. Bords-
lampan Wood har fått
mycket uppmärksamhet
och formgetts av Mattias
Ståhlbom och Gabriella
Gustafson, säljs av Muuto.

med per wennberg

an har varit program-
ledare för barnpro-
grammet Shibuya &

Krokodill, arbetat som copy-
writer och skrivit för Svenska
dagbladet. Några av de företag
som anlitat Sasa Antiç är 
Café, SAS, IKEA och Mio.

Det verkar som att du
har fullt upp. Hur kan det
komma sig?

– Jag är noggrann, orädd,
målmedveten, ödmjuk och snabb,
fem egenskaper som

är bra att ha om man vill arbeta
som inredare.

Om man vill börja arbeta
som stylist eller inredare, hur
lyckas man med det?

– Mitt bästa tips är att
börja assistera en inrednings-
stylist. Ett tungt jobb och man
måste vara beredd att arbeta
häcken av sig.Andra bra egen-
skaper är att vara målmedve-
ten, disciplinerad, gå på sin
magkänsla och inte lyssna så
mycket på vad andra säger.

Ödmjukhet är alltid bra och att
gilla människor är ett måste.

Vad är det som driver
dig som inredare?

– Alla fantastiska möjligheter.

”Mitt bästa 
tips är att

börja assistera 
en inrednings-

stylist” 

H

snygg...
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det lilla
extra

t

7

Att varje dag inte är den andra
lik. Det är en ynnest att få till-
gång till fantastiska locations,
bostäder, resor, men även att få
låna saker du bara drömmer om
till olika fotograferingar, umgås
med fantastiska fotografer och
olika arbetsteam. Mitt motto är
att ingenting är omöjligt bara du
vill. Jag är ett levande bevis på
det.

Vilken inredningsstil kän-
ner du mest för själv?

– Den råa industriella stilen
tröttnar jag aldrig på. En föräls-
kelse som jag burit med mig så
långt jag kan minnas. Jag är väl-
digt svag för Art Deco också.

Vilken kändis skulle du
vilja inreda för? 

– Det vore kul att inreda åt
en stor modepersonlighet, typ
Sonya Rykiel, Marc Jacobs
eller Alber Elbaz.

Vad är det bästa jobbet
du har gjort?

– Jag gjorde ett jobb för Elle
interiör under ett helt år då jag
och fotograf Stellan Herner

fotograferade inredning ute i
naturen, på ett och samma ställe
under alla fyra årstider. Det var
magiskt!

Största inredningsmissen
du gjort?

– Jag målade min ekparkett
med vit heltäckande, högblank
färg! Hemskt! Jag fick fullständigt
panik, så jag slipade om allt veck-
an efter.

Din bästa inredningsbu-
tik i Sverige och utlandet?

– Brandstationen och NK
inredning tycker jag är bra.
Utomlands finns det så många att
jag har svårt att välja.

Hur ska en ”up to date
inredning” se ut i dag i ett
modernt hem?

– Idag är ju allt tillåtet. Jag är
inte så mycket för trender utan
tycker att man ska inreda efter
sitt hjärta och det man faktiskt
gillar. Ett säkert kort som i alla
fall aldrig kommer att bli omo-
dernt är att använda sig av en vit
bas på väggar. Då kan man bara
utgå ifrån det och addera med
personliga saker och diverse fär-
ger på olika textiler och på så sätt
alltid ligga rätt i tiden.

to die 
for

s
allen Spin fick Sköna
hems utmärkelse Årets
möbel 2011. Staffan

Holm är formgivaren bakom
pallen som väcker mer habegär
än någon annan pall jag sett.
Den avancerade konstruktio-
nen, enkelheten, samtida desig-
nen och flirten med tidigare
mästare fascinerar.Tillverkas av
Swedese.

p tolen Lilla Åland känns
igen av de flesta, en
klassiker som blivit

trendig med tiden och möble-
rar allt från designelitens till
fina gatans matplatser. Stolen
formgavs av Carl Malmsten
1938 och representerar god
1900-talsdesign. Säljs av
Malmstensbutiken i
Stockholm.

s
pers 
bästa

”Det vore kul
att inreda åt

typ Sonya
Rykiel eller
Marc Jacobs”
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enast jag recenserade ett Veronica

Maggio-album brännmärkte jag

det med en sur etta. Med taggiga kommen-

tarer avfärdade jag “...Och vinnaren är” som

lättviktig sval. Men med tiden har jag lärt

mig att verkligen gilla hits som Måndagsbarn,

Gammal sång och 17 år. Maggios flicksnuvi-

ga stämma omfamnar ju de sextitalspoppiga

Oskar Linnros-krumelurerna på ett bril-

jant sätt.

Möjligen svänger jag även när det gäller

låtarna på nya “Satan i gatan”. För det är inte

heller denna gång någon ögonblicklig kär-

lek. Samarbetet med exet Linnros känns

nog betydligt mer dynamiskt och spänstigt

än det musikaliska partnerskapet med nya

producenten Christian Walz. Oftast blir

det bara snyggt, svalt och...lite slätt. Flera av

låtarna liksom puttrar på i sina eleganta pro-

duktioner, försedda med läckra ljud och

vackert vemodiga texter.

Men här finns givetvis ljuspunkter. Singeln

Jag kommer är finfin powerpop, precis som

nya Alla mina låtar. Fast lägenhetsfest-låten

Välkommen in är det mest lysande exemplet

på hur bra Maggio är när hon får sätta tän-

derna i en stråkmaffig svensk poppastej.Var-

för fick inte fler såna vårigt hittiga pärlor

plats här? Hade jag fått mer sådant hade jag

varit, för att vara lite billig och återknyta till

sångerskans tidiga hits, Nöjd.

Ronny Larsson

fokus

MUSIK

Milda Maggio
Veronica Maggio
“Satan i gatan”

S

1. Dream Beats feat. Alcazar
"Feel 4U"
Ett nytt svenskt dansprojekt som tar
våra favoriter Alcazar till hjälp på en
discobomb till förstasingel måste vi
såklart älska.

2. Lady Gaga "Judas"
När Gaga och RedOne samarbetar
igen doftar det såklart både PokerFace
och Bad Romance – men mest tänker
vi (härligt nog) på Leila K.

3. Le Kid "America"
Bästa singeln hittills från den här lis-
tans favoritgrupp som lånar både från
Army of Lovers Obsession och Pet
Shop Boys.Vårens vackraste!

4.Timoteij "Het"
Den perfekta antibiotikan till er som
blivit sjuka av att lyssna sönder Kom.
Ett ännu bättre intro möter lika fan-
tastiska verser och refräng.

5. Blue "I Can"
Storbritanniens bästa ESC-försök på
år och dag blir ju inte sämre av att det
åldrande pojkbandet näckat i brittisk
bögpress...

6. Kate Ryan "Love Life"
Belgiskans sommarhitsförsök 2011 är
en nittiotalsdoftande dansrökare som
samplar Liquidos monsterhit Narcotic.

7. Jennifer Lopez "Papi"
"Upp med händerna i luften, dansa
för din karl och kalla honom Papi!"
uppmanar JLo i en av årets svängigaste
sommarhits.

8.Veronica Maggio "Välkommen
In"
Uppföljaren till hiten "Jag Kommer"
är ett somrigt bubbelgum med oh-
oh-parti som bjuder in oss på lägen-
hetsfest.

9. Rihanna feat. Britney "S&M"
Brittan har fått en helt egen vers och
refräng i den här sköna duettremixen
av Rihannas senaste singel. Spelas
redan överallt.

10. Dino Merlin "Love in
Rewind"
En snygg gatumusikantsversion av den
klassiska balkan-balladen är en av
Erics starkaste semifinalutmanare i
årets ESC.

Sammanställd av Ken Olausson

QX speldosa
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”Välkommen hem
är ett lysande
exempel på hur

bra maggio är när
hon får gå loss i
en stråkmaffig

svensk poppastej”

Ladda ner:

Välkommen hem, Jag kommer & 

Alla mina låtar
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Säkert, Lena Ph, September, Lisa Miskovsky,
Marit Bergman, Dilba, Pandora, Amanda
Jensen, Sonja Aldén, Lili & Susie, Sahara
Hotnights, Helen Sjöholm, Neneh Cherry,
The Sounds, Army of Lovers. Listan kan göras
lång på kvinnliga artister, solo eller i grupp, som
haft brottarhits i Sverige. Rimligen borde alltså fler
än 17 låtar med kvinnlig medverkan trängt sig in
bland de 44 helmanliga inslagen på denna 61-låtars
trippel-cd. Gör om, gör rätt. Ronny Larsson

Samling
Absolute Svenska Klassiker

Eurodrottningen Pandora må kanske inte
haft en hit sen Dackefejden, men om västerå-
skan fortsätter att spotta ur sig habila popdan-
salbum som det här är det bara en tidsfråga
innan hon slåss med ungdomarna på hitlistor-
na. Snygga Spagna-covern Call Me sätter
igång vilken fest som helst, schlagertastisca
You Woke My Heart är ljuvlig vårpop, och
energiska You Believed är högenergisk eurodis-
cokärlek med hitfeeling. Finnarna har haft
turen att få plattan släppt där först eftersom
Pandora faktiskt fortfarande är störst där.
Men nu tycker jag att det är dags att släppa den här eftersom Pandora faktiskt är högst rele-
vant och efterlängtad nu när musikscenen faktiskt blomstrar över av all snygg danspop med
starka refränger. Ronny Larsson

Pandora

Shut the 
fuck up, 
please

Vi avskyr ackapella.
Vi avskyr folk som leker de är
instrument.
Kort:Vi hatar allt med årets
Belgiska ESC-bidrag.

En låt, 
En historia
Lady Gaga “Judas! 
Vår favoritdiva fortsätter såklart att röra
om i grytan med senaste singeln.Videon
där Gaga är Maria Magdalena har redan
fått katolska kyrkan att gå i taket och
kalla Gaga för “fortsatt irrelevant”. Gaga
själv kallar videon för det bästa hon
gjort. Låten är skriven av Red One
(och Gaga), och handlar såklart om en
kvinna som föråtts av sin kille.Toppar i
skrivande stund all världens listor.

Witloof Bay
"With Love Baby"

Head Up High

George Michael har gjort det. Robbie Williams
och Westlife likaså.Att spela in en easy listening-
platta är med andra ord en säker livboj för en musik-
karriär under vägval. Boyzones frontman har likt
sina kollegor uträttat ett fint hantverk som fungerar
prima i bakgrunden under cocktailkalas och midda-
gar. Den vältränade irländarens röst smeker snyggt
över Burt Bacharachs mingelskval. Ronny Larsson

Ronan Keating
When Ronan Met Burt

Svenska Ester Ideskog är en av många fan-
tastiska syntbrudar som säkert (men helt
klart i egna skor) traskar i fotspåren av
Robyn och Lykke Lis framgångar.
Debutalbumet från hennes Vanbot-projekt
pendlar mellan snygg, popblogghyllad elek-
trodans till mer organiska skönheter som
doftar av Björk. En spännande debut med
klar mersmak som gärna fått ha flera spår
med Make Me Break Me- och Lost Without
You-refränger. Ken Olausson

Vanbot
Vanbot
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Sågårdeti
eurovisionsongcontest

dusseldorf
I maj är det äntligen dags för Europa att drabba samman i årets Eurovision Song Contest.
QX schlagerexpert Ronny Larsson samlade ett gäng bögar i Göteborg för att sia om utgången.

fter en första genomlyssning av årets Eurovision-
startfält hade jag ett betygssnitt på 1,79 av möjliga
maxpotten 5. Inte så kul för nån som ser fram

emot den här tävlingen mer än sommarsemestern.
Inte heller när jag lyssnat på låtarna ett par gånger kan jag
uppbringa någon större entusiasm. Låtarna är helt enkelt
inte bra i år.

Så jag kunde redan innan jag samlade QX göteborgska
ESC-panel skriva ner hur deras topp10 skulle se ut. Och
jag hade mycket riktigt rätt på nio av tio punkter.
För det finns ganska precis tio låtar som är bra eller riktigt
bra, och dom ser ni här intill. Resten är en medioker sörja
som pendlar mellan att vara uthärdliga menlösheter till hor-
ribla smaklösheter.Ta till exempel Portugal, landet som ald-
rig vunnit. De skickar en buskisgrupp med protestplakat
som inte ens platsat i en PRO-revy. Eller den belgiska The
Real Group-kopians beatboxarbajs. Eller Dana
Internationals messchlager, som kommer att sänka den
falssjungande transdivans karriär alldeles.
Eller...ja, ni fattar.

Men skräpsamlingen bådar ju gott för Eric Saade.
Äntligen kommer vi att få upprättelse och jag lovar att vi är
gjutna på topp10 i år. Om Eric bara får fason på sin röst
kan vi till och med slåss om segern. Vi har ju både en

grym låt, ett snyggt framträdande och en artist som tilltalar.
Mitt enda orosmoln är som sagt Erics röstmässiga resurser.
Saades sång i Globenfinalen var ju lika svajig som ett fyllo
på Ålandskryssning. Men om Eric lägger krut på sånglek-
tioner och inte på hur man krossar glas, så har vi en vin-
narcontender. Och Popular kommer att vara ett populärt val

för såväl tittare som jurygrupper (som numera står för
hälften av de utdelade poängen).

Göteborgspanelen har dock en annan vinnarfavorit:
Ungern. Sarah Jessica Parker-kopian Kati Wolf har
nämligen en riktig bögdiscodänga som innehåller mycket
att älska: Celine Dion-intro, Whitney Houston-break i
åttiotalsanda, sång på både engelska och ungerska, och en
maffig stegring med körer. En riktig hit helt enkelt. Men
även här är rösten en frågande faktor. Katy må se ut som
Celine Dion, men youtube-klipp vittnar om att Katis
röstresurser är långt ifrån Titanic-divans.

Så, det blir helt klart rösterna som avgör i år.
I dubbel bemärkelse.

Årets böggodis: Brittiska Blue, som viker ut sig i

bögblaskan Attitude. Och grekiske Loucas såklart.
Årets text: ”Boom boom, Chucka chucka,Your kisses like a

like a. Boom boom, Chucka chucka,Your love is like a like a”.
Armeniskan Emmy har en nonsenstext skriven av nån som
bara samlat ihop ett gäng engelska ord.

Årets flatfavvo: Polska Magda är Hanna Lindblad-het.
Årets skandal: Rumäniens sångare har både runkat

och haft sex inför webbkameran.Allt finns på nätet.
Årets falsksång: Dana International. Inte ens en

Gaultier-klänning kan släta över
falsksången. Ding Dong är årets
flopp!

Mina ihopsamlade homos rös-
tade fram tio finalister från vardera
semifinal och delade sedan ut poäng
i sann Eurovisionanda till de 25 län-
derna i finalen.

E
”Jag lovar att vi är

gjutna på topp 10 i år.”

QX GBG-jury: Bakre raden fr.v: Johan Alexed Bäst: Ungern Sämst: Belgien, Ken Olausson Bäst: Estland Sämst: Portugal, Micke Hjernestam Bäst: Frankrike Sämst:
Portugal, Robert Gretchen Aug Bäst: Ungern Sämst: Finland, Markus Gisslén Bäst: Frankrike Sämst: Portugal. Främre raden: Arne Sjögren Bäst: Estland Sämst:
Portugal, Tomas Eriksson Bäst: Ungern Sämst: Portugal, Fredrik Martinsson Bäst: Bosnien-Hercegovina Sämst: Belgien, Ronny Larsson Bäst: Ungern Sämst: Moldavien  

Så går det:
Plats 1-25
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“Kul tjej, men var är refrängen?”(Micke). ”En
låt som är allt Las Vegas inte var”(Johan) “Bra låt
som även funkar utanför tävlingen.”(Arne) “En

låt som har allt jag gillar: Snygg tjej, bra melodi, fantas-
tisk produktion och den överraskar rakt igenom.” (Ken)

2 “En riktigt bra radiolåt som platsar även utanför
Eurovision.”(Fredrik).“Hennes röst är riktigt
bra. Känns lite Running Up That Hill" (Johan)

”Årets vinnare? Tilltalar de stora massorna, från öst till
väst, gammal som ung, gay som straight.” (Tomas)

4“En vinnare! Fantastisk låt och det är coolt att
han sjunger på korsikanska (Markus)“Stil & klass
från Frankrike i år. Mycket bra.”(Micke).“Han

är snygg, men låten är fel här.” (Johan) “Il Divo goes
Bolero. Crossover när det är som sämst.” (Robert)

3

“Me like a lot! Brittisk bukakke-fest” (Arne)
“Trist, hört det förut” (Robert) “Överraskande
bra försök att damma av pojkbandskonceptet.

Kommer med all sannolikhet ge Storbritannien en
betydligt bättre placering än i fjol.” (Fredrik)

8 “En låt utan början och slut, går på
repeat”(Fredrik) ”Sköna afrikanska rytmer
och Shakira-pop” (Arne) ”Snygg, glad &

unik, men ingen vinnare” (Markus)”Lyfter aldrig och
taskig sång, men okej refräng” (Micke)

1“Angående frisyrerna:There´s Something About
Jedward. Britney-esque-låt”(Micke)”Bögigt och
kul, jag vill ligga!” (Robert) ”Skit. Jag hatar.”

(Markus) ”Kul och intressant bidrag, men hur låter det
live egentligen? Faller nog på det...” (Tomas)

9

“Bra. Glada Hudik-vibbar” (Robert) “Gillar
blandningen av gubbe och glad balkanpop.”
(Arne)“Balkanpop som växer stort.” (Fredrik)

“Bitterljuv men hoppfull gatumusikantversion av den
klassiska Balkanballaden. Min favorit.” (Ken)

5 ”Quirky bidrag som ger mig David Lynch-vib-
bar” (Arne) ”Coolt och hett.”(Robert) ”Björk-
bra, men ingen vinnare.”(Markus) “Ett genidrag

att låta quirky-Lena mixa Freestyles Rider Omkring med
en stor skopa jazzig Twin Peaks.” (Ken)

7“Töntig text och typiskt svenskt.Topp 15”
(Markus) ”Den är lite som Wild Dances, mer
en dans än en låt. Men snyggt.” (Johan) “När

Eric träffar tonerna är han en större specialeffekt än
glaskrossningen. Borde räcka längre än på länge” (Ken)

6

0

Estland Frankrike azerbajdzjan

TYsklandsverigeBosnien-Hercegovina

Storbritannien Irland Norge

ungern

“En odiskutabel vinnare. I alla
fall i semifinal 1” (Micke)”Det
här är första gången jag är stolt
över mitt ursprung: 12 poäng".
(Robert) “Modernt, drivigt och
dramatiskt. Riktigt
bra!”(Johan)”Nja, jag är skep-
tisk. Gaypop som inte kommer
att gå hem i stugorna.”
(Markus)”Böghiten nummer ett
med ett fantastiskt bra Whitney-
break” (Fredrik) “Årets gayhit
utan tvekan. Låten har drama, en

refräng som går att sjunga med i, dansgolvspotential,
Whitney Houston innan droger, ungerska fraser, en ton-
satt Prideparad helt enkelt.“(Tomas)

1

11-20 11. Danmark & Vitrysslamd 13. Israel 14. Ryssland 15. Serbien 16.Turkiet 17.Armenien & Schweiz 19. Kroatien 
...och noll poäng och en delad tjugondeplats i finalen: Spanien, Italien, Grekland, Österrike, Bulgarien, Rumänien
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uperspurt-träning är ett
mycket effektivt tränings-
koncept för dig som

snabbt vill få resultat i din trä-
ning.Träningen har jag byggt
upp på ett sätt så att du ska få ut
så mycket som möjligt. En eller
två styrkeövningar per pass varvat
med konditionsträningsdagar och
du tränar de stora muskelgrup-
perna, på så sätt kommer din
kropp byggas upp effektivt.

Du lägger upp 5 minu-
ters ”Super-vår-spurt”-pass
enligt följande:

Under 5 min ror, cyklar eller
utför du så många reps av en
styrkeövning som möjligt.Vila
kort vid behov men målet är att
hinna så mycket som möjligt
innan tiden är slut.

Upplägg:
1. Starta klockan…
2. Du börjar köra och räkna

antalet repetitioner eller antal
meter du sprungit eller cyklat.

3. 5 minuter har gått och du är
klar!

SpurtMotivation
Ett bra sätt att motivera sig

själv på är att sätta upp nytt mål
för nästa pass där målet är att öka
antalet repetitioner eller antal
meter du sprungit eller cyklat.

SpurtVeckoupplägg
Måndag Kondition Max
Spurt 5 minuter 
Tisdag Styrka - 
Onsdag Kondition Max
Spurt 5 minuter
Torsdag Styrka - 
Fredag Styrka - 
Lördag Kondition Max
Spurt 5 minuter
Söndag Styrka - 

Styrkeövningar
Draken

Du tränar:
Ben, rumpa, bröst, axlar, mage

Utförande: Stå upprätt på ett
ben med det andra benet
upplyft. Fäll överkroppen
framåt och för det lyfta benet
bakåt till det att det sträckta
bakre benet och överkroppen
är parallella med underlaget.
Återgå till startposition.
Tips:

Låt armarna arbeta nära intill
kroppen hela tiden och
hänga ned mot underlaget
och håll det lyfta benet

Push & Jump
Du tränar:

Rumpa, baksida lår, axlar, mage,
rygg

Utförande:
Stå upprätt med rak hållning, Gå
ned till armhävningsposition.

Utför en armhävning genom att
böja på armarna. Gå upp till
upprätt position och utför ett
explosivt upphopp.
Tips: Spänn magen under hela

utförandet

&hälsa
fitness

med jari ketola
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Fråga Jari
Har du frågor och funderingar om
träning, hälsa och motion, sänd din
fråga till: jari@qx.se

Varje gång jag kommer igång med min
styrketräning får jag allt som oftast
nackspärr, vad gör jag för fel? Är det
något jag ska tänka på? /Elias 

Svar:
Det är viktigt är att du värmer upp
hela kroppen så den är ordentligt
förberedd inför kommande styrke-
träningspass, utför gärna ett upp-
värmningsset á 15-20 repetitioner
med lättare belastning.Tänk på att
utföra alla övningar med en lång
stolt god kroppshållning för att på
så sätt minska risken för felbelast-
ningar.

/Jari

Camilla Berg
Nagelskulptör & Nattklubbsvärdinna.
Vendelsö Stockholm

– Jag har tränat superhårt till dags
dato så egentligen ligger jag bra till
och det är finjusteringar som att
tighta till hela kroppen och få en
mer formad och snyggare rygg. Jag
är just nu i en mycket intensiv
jobb-period så jag fystränar och
prioriterar power walks varje dag!

Johan Pelli
Etableringansvarig
Stockholm 

– Jag har tränat superbra med 4 pass per vecka för att
"fixa till" lite inför den kommande beach formen. Men
just nu ligger jag nerbäddad med lunginflammation vilket
har gjort ett rejält avbräck i min träning. Så fort jag är
frisk så kommer jag att börja lite mjukt med mestadels
kondition – och självklart ska bröst och mage få sin
beskärda del av kakan.

Filip Ekman
Försäljare, Göteborg.

– Jag tycker att jag ligger bra till, trä-
nar varje vardag och har fria dagar under
helgerna. Skulle jag inte hinna med
gymet någon dag tar jag en powerwalk,
bara för att hålla igång. Fram tills nu har
det varit mest konditionsträning men nu
inför sommarn ska jag deffa mer. Jag ska
be en PT lägga upp ett schema för mig
som jag ska följa nu.

HUR LIGGER DU TILL MED DIN TRÄNING INFÖR BEACH 2011?
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Lösningen är ett 5 minuter
Super-vår-spurt-pass. 
Varje dag!

DrakenPush & Jump

Kondition Max
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UPPFÖLJARE 

TILL SUCCÉN

 ’FAMILJE-

HEMLIGHETER’

RECEPTEN

SOM GER

RESULTAT

NICLAS ERICSSON är författare och journalist. Han debuterade 
som deckarförfattare 2009 med boken Familjehemligheter.

TURKISH DELIGHT - med smak för döden

Reportern Patrik Andersson reser till ett mytom-
spunnet och myllrande Istanbul för att hjälpa sin 
vän Okan. Patrik rycker ut som vän - men nyhets-
reportern i honom känner också vittringen av en 
bra story.

MAT FÖR DIG SOM TRÄNAR

Lär dig anpassa en näringstät kost efter dina trä-
ningsmål, oavsett om det är att springa ett mara-
ton, att bygga muskler eller att gå ner i vikt. Boken 
vänder sig till dig som tränar och som med kostens 
hjälp vill uppnå bästa möjliga resultat.

LÄS MER PÅ WWW.NORSTEDTS.SE
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Skandinaviens största
gayshop online

www.homoware.se

Äntligen en sexshopbara för bögar!

QX GayMap
Updated daily
www.gaymap.eu

www.qx.se/gaymap

SEXPERTERNA.COM
/SEXKONTRAKTET

GÅR GRÄNSEN FÖR OTROHET VID EN AVSUGNING

ELLER VID EN LÅNG SUGANDE BLICK? 

DASKADASENIBORDET REDER UT BEGREPPEN. 
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Namn : 
Alder : 

Qruisernick : 
Civilstand : 

Marko
30
markus_81
Singel

qruiser

killen
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Vanadis-
lunden

Obser-
vatorie-
lunden

Ladugårds-
gärdet

Skansen

Humle-
gården

Rålambshovs-
parken

Krono-
bergs-
parken

Tantolunden

Fåfängan

Vitabergs-

parken

Eriksdalslunden
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4
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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.
     urban Deli, Nytorget 
4, Mån-tis 08-23, ons-
tors 08-00, Fre-lör 08-01. 
Butik. delibar och skal-
djursbar. 
     Björk bar & Grill, 
Courtyard Hotel, 
Rålambshovsleden 50 
Restaurang, bar och lounge
Momma, Renstiernas gata 
30, Mån-tis 17-23, ons-
tors 17-00, Fre-lör 12-01. 
Restaurang, bar och lounge
side track, Wollmar 
Yxkullsg 7, ons-lör från 
18.00. Gaybar och restau-
rang
Zink Grill, Biblioteksgatan 
5,  Restaurang, Bar. Klubb 
helgerna. 11.30-01. Lör 
13-01, sön 12-23.
Bistro sjöstad, Ljusslingan 
17. Mat, café och vinotek. 
Ons-Lör 17-00.
roxy, Nytorget 6, Tis-tors 
17-00, Fre-lör 17-01 sön 
17-00. Restaurang och bar.
stuket, Swedenborgsgatan 
43,  Kvarterskrog & bar. 
16-01.
Chakula, Pontonjärg. 28. 
Restaurang och bar med 
smak från Afrika. Mån-Lör 
17-00.
Göken, Pontonjärg. 28. 
Gayig kvarterskrog. 
Mån-Fre 11 - 24, Lör - Sön 
12-23. 
Monarki, Tulegatan 10, 
Mån-sön 17-01. Restaurang 
& bar, dj`s, liveband, music 
quiz.

KluBBar/CluBs
    Paradise, Kolingsborg, 
fredgar 22-03, pop och 
schlager och The Ba(s)
sment med house och 
techno
     Garage, Kolingsborg, 
lördagar 22-03, Bögklubb 
för alla, 23 år. House, 
techno, pop.
    slM, Wollmar 
Yxkullsg 18, ons 19-23, 
fre-lör 22-02.  Läderbar för 
killar. Medlemsklubb.
    Berns, Berzelii Park. 
Hotel, restaurang, bar och 
klubbar. Ballroom Blitz 
Posithiva Gruppen, 
Tjurbergsgatan 29, ons 
18-24, fre-lör 19-24. Bar 
för hiv-positiva män.
Kinks & Queens, 
Camarillo, Kungstensg. 22, 
Se QX.se/GayMap, 21-03
Wish Wollmar Yxkullsg 
18, sista torsdagen i måna-

WWW.BERNS.SE  TELEFON 08-566 322 00

2:AN MED MISS INGA 
& MARCUS ULLMARKER

FREDAG & LÖRDAG 01.00 - 04.30
MEMBERS ONLY

2.35:1

18

1

5

www.slmstockholm.se
Wollmar Yxkullsgatan  18  •  T-Mariatorget 

SCANDINAVIAN
LEATHER MEN 

STOCKHOLM
MEDLEMSKLUBB M

ED DRESSCODE

28 MAJ LÖR 22-03

20
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den för kvinnor intresserade 
av fetish och S/M.
Zipper Stockholm, 
Lästmakargatan 8. klubb-
kväll lördagar 22-03.
Patricia, Stadsgårdskajen 
152, sön 18-03.
Högkvarteret, Närkesgatan 
8, Tis-Tors 18-24, Fre-Lör 
18-01.
Björnpub, Aguéli, 
Blecktornsgr. 9. Pub och 
Fester se qx.se/gaymap
Lagerlunden, Café Opera, 
onsdagar från 22.

Café
    Chokladkoppen, 
Stortorget 18, alla dagar 
09-23. Annons sid 14
    Egalia, Sveavägen 59, 
Fritidshäng för HBT:isar 
under 20 år. Öppet månda-
gar 16.30-20.30 
    Golden Ladies, RFSL, 
Sveav 59, tisd. från 17-19.  
För kvinnor i mogen ålder.
    Seniorcaféet, RFSL, 
Sveav 59, ons från 14.30.  
För gaymän i mogen ålder.
Copacabana, 
Hornstullsstrand 3. Mån-tor 
09-21, Fre, 09-19, Lör-sön 
10-19

ÖVRIGT
    freys Hotel, 
www. freyshotels.com
    Sue Ellen, Skånegatan 
68, Frisör
    Grow by Kelli & 
Caisa, Sveav. 49, Vradagar 
11-19, Lör-Sön 11-17, 
blomster
   Regnbågsmässan, Sofia 
Kyrka, Vitabergsparken. 
15/5 klockan 18.00
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 64. 
    Hallongrottan, 
Bergsundsgatan 25, Queer 
och feministisk shop.

EROS
     Manhattan, 
Hantverkargatan 49,  
Dagligen 12-06. Stor video-
klubb med shop.
     Blue Vision, 
Fridhemsgatan 46, cruising 
och sexshop. Mån-tors 
10-24, Fre 10-06, Lör 
12-06, Sön 12-24. Sid 64
    US Video, 
Regeringsgatan 76. Öppet 
dygnet runt. Non Stop 
Crusing Area, Sex shop, 
Dark rooms
    H56, Hagagatan 56. 
Sön-Tor 12-04, Fre-lör 
12-06. Non Stop. Dark 
room. Annons sid. 64

GUIDE IN ENGLISH/

DEUTSCH/DaNSK/

NORSK/SUOMI/

SVENSKa

www.gaymap.eu 
or via mobil.qx.se 

HOME OF THE BIGGEST AND
BEST GAY CLUBS IN STHLM!

T-SLUSSEN · GULA GÅNGEN · STOCKHOLM
FOR MORE INFO: WWW.KOLINGSBORG.SE

OPEN: 22-03 (10pm-3am) · 20+

FRIDAYS: THE BIG PARTY CLUB

OPEN: 23-03 (11pm-3am) · 23+

SATURDAYS: THE FUN HOUSE CLUB

12

För en  
tryggare resa
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Bar/CLUB

4

    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. Pop the Cherry, torsd.
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. Extra 
fester då och då se qx.se/gaymap
Saga Bar, fester då och då på olika 
platser 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

    Jens K. Drottninggatan 30,  

Herrkläder med andra varumärken! 

Mån-fre 11-18, lör 11-16

      Hbtq-mottagningen, Chap-

mansgatan 6, Tel: 031-766 19 22

     Kondomeriet, Lilla Drott-

ninggatan 1, Mån-tor 10.30-18, Fre 

10.30-19, Lör 11-17, Sön 12-16. 

Tel  031-131069.

    Coffee Culture, Vasagatan 5c, 

Café.

          ErOS
     Nyhavn Shop, Lilla Drott-

ninggatan 3. Mån-Lör 10-22. Helg 

12-22  

4

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

QX GayMap
Updated daily
www.gaymap.eu

www.qx.se/gaymap

www.rfsl.se/goteborg
031-13 83 00

För dig som är 
homo, bi eller transperson

Läs mer på hemsidan eller ring oss:

©
R

FS
L 

G
bg

 2
01

0/
P

H
i

www.beebar.se

FEST hela HBTQ Festivalen (1/6-5/6)
DJ:s Jonny Cizmic, Mathias Holmgren, Leo B, 

Markus Gisslén, Micke Hjernestam

Uteservering   |   Öppet varje dag   |   Fest fredag & lördag

Bee Kök & Bar

6

www.JensK.se

Gbg:s privata samtalsmottagning 
för hbtq-personer

Välkommen att boka ett  
kostnadsfritt förstasamtal

Marcus Erlandsson, leg psykolog
031-766 19 22

hbtq-mottagningen.se
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Invigningsgala på Gothia Towers 1 juni kl. 20.00 
Regnbågsparken • Regnbågskvarteret • Regnbågsfilmfestivalen 
Regnbågsgalan på Liseberg  5 juni  kl. 18.00
Regnbågsparaden 5 juni samling vid Operan kl. 14.00 
www.hbtqfestivalen.se

Gothia Towers 
goes Rainbow 
Towers
Toppläge i Göteborg 
under HBTQ-Festivalen!

Bo förstklassigt och modernt på ett av 

Nordens största hotell. Mitt i Göteborg city. 

Mitt i händelsernas centrum. Koppla av i en 

internationell och härligt levande miljö skapad 

med nordisk känsla för kvalitet och design. 

Upplev en genuin personlig omsorg och 

massor av goda trivselvärden.

Välkommen!

HBTQ-Festivalerbjudande:
Bo själv eller med en vän för 895:-/rum 

och natt.

Boka på 031-750 88 10

Referera till ”Kampanj - HBTQ” vid bokning.

(erbjudandet gäller 1-5 juni 2011 i mån av plats)

Gothia Towers är Stolt Sponsor 

och HBTQ-Festivalens officiella hotellpartner.

www.gothiatowers.com

Annons-HBTQ-105x155-Gothiatowers.indd   1 2011-03-23   10:02:57

Biljetter 031 708 71 00 
Restaurangen 031 708 70 90
www.stadsteatern.goteborg.se

Här är min stad  seminarium - mån 30/5 - kl 18.00
 När man blir stor blir man f****a  - tor - 2/6 kl 17.00

SeanMagnus älskar MAN - lör 4/6 - 19.30-21.00 
GS2H-fest - lör 4/6 - 21.30-03.00

PROGRAM HBTQ-FESTIVALEN GÖTEBORGS STADSTEATER

Det här är riktigt, riktigt bra! QX 

Läs mer på www.stadsteatern.goteborg.se
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Vi finns på Davidshallsgatan 19, Malmö 
Webshop: www.missjuniversum.se 

 Välkommen!

roligare presenter, galnare inredningmiss juniversum

5

Bar/CLUB
    Wonk@ a2, Adelgatan 2.

Lördagar 23-04. Gay dans/partyklubb.

     Q@Leo Leo, Södra Förstadsg. 66 

ti-lö 17-01 Bar Lounge Restaurang  

     Hedonism,  Se hemsida för nästa 

fest. clubhedonism.se el. qx.se/gaymap

     SLM, Ystadsgatan 13.  Klubbkväll 

lörd från 22. Specialfester se slmmalmo.

se, qx.se/gaymap

TomBoy, Bodoni, Bergsgatan 20. 

Queer rockklubb. Se qx.se/gaymap.

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

ÖVrIGT
     rFSL-rådgivningen, Drottning. 
36. Mottagning Mån-tors 09-16, Fre 
09-12. 040-6119950
    astoria Hotel, Gråbrödersgatan 7, 
Tel:040-786 60
Hotel Mäster Johan, Mäster 
Johansgatan 13. 040-664 64 00
Noaks ark, Barkgatan 11, Mån-tors 
10-16, Fre. 10-15. Fik och stödcenter 
för de av oss som lever med hiv och 
våra närstående.
    

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

DaILY UPDaTED 

GUIDE IN ENGLISH/DEUTSCH/ 

DaNSK/ NOrSK/SUOMI/SVENSKa 

www.gaymap.eu 
or via mobil.qx.se choose gaymap

Gråbrödersgatan 7, Malmö, +46 40-786 60

Öppet 
varje lördag

slmmalmo.se

6

7

Din HBT-resurs
rfslradgivningen.se

Rådgivningen Skåne

QX GayMap
Updated daily
www.gaymap.eu

www.qx.se/gaymap
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SENTRY.nu roar, informerar, förklarar och svarar på dina frågor.

Niclas Ericsson 
skriver om drogerna 
som håller bareback-
cirkusen igång.
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”Mentalsjukhus var en bra upplevelse”
ag tror jag var tolv år när jag slog min
mamma för första gången. Det är ing-
enting jag är stolt över. Men det finns

en gräns för hur mycket ett barn kan ta…
– Jag växte upp i Marxzell, en liten håla

med 1400 invånare utanför Karlsruhe i
södra Tyskland.Alla kände alla och jag blev
tidigt en outsider; mina föräldrar var aldrig
ihop och farsan stack innan jag föddes, så till
skillnad från mina klasskamrater hade jag
varken pappa, hus eller syskon.

Hur såg din familj ut?
– Det var jag, mamma, mormor och

mina två mostrar. Inga män. Mamma fick
mig när hon var 21, men hon var för svag
för att få barn så tidigt.

Hur då för svag?
– Hon faller lätt för beroenden, och då

är det som att hon kastar sig ut från ett flyg-
plan och drar med sig så många hon kan
som fallskärm. Jag var den enda som inte
kunde slita mig loss.Alla pengar som
mamma tjänade gick till alkohol. Hon fick
sparken och ljög om det, och jag vet inte
hur många gånger jag fick lifta hem från
fotbollsträningen, för att hon snarkade på
soffan marinerad i vin. Golvet i vår sunkiga
lya var täckt av tomflaskor och burkar. Jag
minns när jag fyllde tolv och städade bland
skiten för att några kompisar skulle komma
över. Mamma kom hem och undrade om
jag dammsugit. Jag hade glömt det, och
hann inte reagera förrän ett slag landade rätt
i ansiktet. Jag slog tillbaka och gick för att
stoppa näsblodet. Jag har förträngt mycket
av det där, men några sorgliga minnen lever
kvar.

Som vadå?
– Julafton. Jag minns inte hur gammal

jag var, men jag minns att mamma hade åkt
för att köpa en gran. För mig var det speci-
ellt, så jag städade så gott jag kunde. Jag blev
inte klar innan hon kom hem men det spe-
lade ingen roll; den där granen blev liggan-
de på balkongen tills barren föll av, medan
mamma sov, rökte och drack. Inte ens när
hon hittade ett kärleksbrev som jag skrivit
till en tjej orkade hon bry sig, och jag sluta-
de bry mig om henne och höll mig borta
hemifrån.

– Många föräldrar är superhjältar i deras
barns ögon, men min mamma var aldrig
mer än människa för mig. En gång sade hon
att hon aldrig velat ha mig, att hon suttit på
sjukhuset och funderat på abort. Jag svarade
att: ”men nu är jag här, så deal with it.” På
gott och ont har jag fått uppfostra mig själv
och hitta mina egna förebilder.

Vad för förebilder?
– En familj jag bodde hos ett tag hade

fem barn och inga pengar, men bjöd mig
ändå alltid på mat. Det är kärlek. En av de
få som ställde krav och trodde på mig var
min gamla engelsklärare. Han betydde
mycket.Vi skulle till London med klassen,
och han visste att jag aldrig skulle få några
pengar av mamma, så han bad alla andra
föräldrar att skrapa ihop till min biljett.

Hur var du i skolan?
– Jag var hård och hade kort stubin.

Om någon stor kille jävlades med mina
vänner var jag den första att be honom dra
åt helvete. Jag har alltid velat vara viktig
känna mig behövd. Min första kärlek var
Annika i Pippi Långstrump, en sån där tjej
som man behövde ta hand om.

Vad har du haft för flickvänner?
– De flesta har varit straighta innan de

träffat mig. Jag har alltid varit Omvändaren.
Men förhållandena har inte varit de bästa
alla gånger. Efter att ha flyttat ifrån mamma
levde jag i kaos lite här och där tills jag flyt-
tade ihop med en tjej i Karlsruhe. Hon var
väldigt svartsjuk och en gång började vi
bråka för att jag varit på biljardhallen för
länge.Tillslut tog hon en kniv och högg
sönder ett Ikea-skåp i hallen, ett sånt med
trädörr med frostad plast. Jag stannade hos
henne, trots att vi hamnade på sjukhus
några gånger. Jag ville ha ett normalt liv

med parförhållande, så pass mycket att jag
slutade värdesätta mig själv. Men tillslut var
hon otrogen och jag flyttade tillbaka till
Marxzell.

Hur kom du till Sverige?
– Jag började hänga på en hästgård och

försökte hitta något slags lugn, men det var
så mycket som snurrade i hjärnan. Om
kvällarna kunde jag slå handen väggen tills
knogarna blödde.Tillslut sökte jag hjälp.
Mentalsjukhus var en bra upplevelse; där såg
jag drogberoende tjejer som skakade i hela
kroppen och som varje dag försökte ta sina
liv. Jag kände att trots allt jag varit med om
och trots att jag aldrig ser mig för när jag
går över gatan så är jag mer normal än
många. Genom hästgården träffade jag en
svensk tjej och bestämde mig för att fly från

J

en
person

text & foto mats bax

-72-

Tyskland. Det var för fyra år sedan.
Hur var det att komma till

Stockholm?
– Paradise. Jag slapp vara en outsider. Det

kraschade snart med tjejen, men jag hade i
alla fall vänner. Jag kände mig mer hemma
bland bögar än flator; de har ett mer avspänt
förhållande till livet och relationer. Det finns
för många onda blickar, flator emellan, och
ärligt talat: säg den flata som inte är lite av ett
psykfall?

Har du många vänner?
– Om man ska tro Facebook har jag 700

stycken. Men det är väldigt få som jag släpper
nära inpå livet. En av dem är min vän
Richard. Han har ett hjärta stort som hela
Globen.

Hur ser du på din uppväxt idag?
– Eftersom jag alltid vill ha folk omkring

mig så känner jag mig väl längst inne rätt så
tom. Jag är inte bästa vän med mig själv, om
man säger så. Men samtidigt är jag glad över
att inte ha vuxit upp i en svennebananfamilj,
där det bara finns en enda form att bli stöpt
i. Jag har sett hur man kan bli av det; vissa är
så inne i garderoben att de kvävs av alla klä-
der. Jag kommer aldrig att kika i titthålet
innan jag går ut i trapphuset.

Hur är din och mammas relation
idag?

– Hon är clean, och stolt att jag lyckas
fylla 28 i år.Vi ses någon gång om året och
jag ska dit nu i påsk. Det jobbigaste är alltid
att skiljas åt. Det går inte att ta igen 20 förlo-
rade år på en vecka.Vi kommer aldrig att få
tillbaka den tiden, men jag vet att om hon
fått en ny chans hade hon gjort allt annor-
lunda. Efter allt vi varit med om kanske det
låter konstigt, men jag älskar min mamma.

Namn: Kathryn Gutzeit På Qruiser: freakonaleash Ålder: 28 Bor: Hägersten Yrke: Säljare Civilstånd: Sambo

”På gott och ont har
jag fått uppfostra
mig själv och hitta

mina egna förebilder.”

”samtidigt är 
jag glad över att

inte ha vuxit 
upp i en svenne-

bananfamilj” 
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Om du försäkrar din valp eller kattunge mellan 
sex och fyra månaders ålder får du 30 procent 
rabatt på priset för försäkringen under hela första 
året. Och även efter första året så har du en rad 
möjligheter att skaffa dig och ditt djur förmånliga 
rabatter. Kontakta oss så berättar vi mer.

Våra kunder går på fyra ben
Ring 020-88 88 88, gå in på agria.se eller  
kontakta Länsförsäkringar där du bor.

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars  
specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Ludde fick en bra 
start i livet, med 
30 procent rabatt 
på sin försäkring.Erotik

Politik
&

25-27 maj, kl 19.00
Teater Replica
Hantverkargatan 78

www.stockholmsgaykör.se

Varkonsert
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Casper Andreas är Sveriges bidrag till den amerikanska
homofilmen. Med okuvlig entusiasm lyckas han pro-

ducera film efter film med homotema. Hans nya rulle kommer
att färdigställas genom så kallad crowdfunding. Gå in på face-
bookgruppen för Going Down in La-la Land och läs om hur
du kan ge ett bidrag till projektet. Dessutom släpps Andreas
senaste film Violet Tendencies på dvd i USA i slutet av måna-
den.

2002 kom Chers dotter Chastity Bono ut med
sin självbiografi The End of Innocence. Numera

är hon en han och heter Chaz .Transition – The Story of
how I became a Man heter boken som berättar om resan dit,
och hur det är att vara amerikas mest kända transperson.
Släpps i USA den 10 maj.

Årets hedersomnämnande till “vi som tänker arrangera en
Prideparad även om det finns en risk att folk kastar sten på
oss” går till Montenegros hbt-aktivister som planerat in sin
Pride-manifestation den 31 maj. Organisatörerna har fått ett
oväntat stöd från regeringen, som måste supporta hbt-frågor för
att ha en chans att bli EU-medlemmar framöver.

anken slog mig när debatten
kring tv-programmet ”Det
blir bättre” drog igång bland

krönikörer och bloggare i veckan. Det
handlar alltså om TV3:s nya satsning,
där kändisar berättar om sina problem
under uppväxten för att på det sättet
ge unga människor hopp om ett bättre
liv framöver.

Problemet är att idén kommer från
It get’s better, det initiativ som

den amerikanske journalisten och sex-
rådgivaren Dan Savage drog igång i
samband med en våg av självmord
bland hbt-ungdomar i USA. Idag finns
det mer än 10 000 filmer som hans på
YouTube där vuxna – allt från okända
svenssons till president Obama – talar
till unga hbt-personer om att livet kan
ha mycket att ge även om det verkar
hopplöst när man växer upp. Men i

den försvenskade versionen som nu
dragit igång har den renodlade hbt-
företeelsen förvandlats till en allmän
Rädda barnen-kampanj om att växa
upp med trassliga familjeförhållanden.

Det här retar förstås upp folk.
Micke Kazarnowicz går så långt på
sin Åsiktstorpedsblogg att han hävdar
att Rädda Barnen stulit It get’s better-
kampanjen, och att man i dess nya
form förringar hbt-ungdomar. Bland
kommentarerna till hans inlägg finns
det de om stolt förkunnar att man från
och med nu inte tänker betala en
krona till Rädda Barnen, någon har till

och med twittrat om att avsluta sitt
givarkonto.

Det är någonstans där som det tar
stopp i min hjärna. Har verkligen
Rädda Barnen gjort sig förtjänta av en
bojkott för att de valt att ta upp fler
problem än bara hbt-problematiken?
Trots att de aldrig haft tanken att
ignorera hbt-frågor, utan bara att vidga
perspektivet. Och kanske hjälpa fler.

Om man verkligen skulle följa
Kazarnowicz tankegång till punkt och
pricka så borde faktiskt alla rättrogna
hbt:are vara emot bröstcancerkampan-
jen Rosa Bandet, aktivt motarbeta Vita
Bandet-kampanjen för säkrare förloss-
ningar och skriva arga debattartiklar
emot blåbandskampanjen för yttran-
defrihet – eftersom alla de koncepten
ju ”stulits” från de aids-drabbades Red
ribbon. Direkt pinsamt blir resone-
manget när man tänker på att hela den
internationella gayrörelsens retorik och
kampmetoder är en karbonkopia från
den svarta medborgarrättsrörelsen i
USA – inklusive begreppet Pride.
Goda idéer har en tendens att spridas,
och så länge någon tänker använda
”det blir bättre” för att hjälpa utsatta
barn så har jag svårt att bli upprörd.
Mer stötande är det att en ideell
kampanj om personligt lidande gjorts
om till känslosam kändis-tv med
reklamavbrott.

Det som var det bästa med den
amerikanska It get’s better-kampanjen
var ju att så många olika sorters män-
niskor fick berätta om sina liv, inte
bara kändisar. För när man är ung,
ensam, rädd och inte tror att man
någonsin kommer att bli älskad för
den man är – ja, då är det lite svårt att
leva sig in i att även till exempel
Magdalena Graaf haft det svårt.
Hennes livsstil är så bisarr att hennes
vittnesbörd lika gärna kunde handla
om livet på en annan planet.

Oavsett nivån i programmet så har
jag svårt att känna mig kränkt över att
inte få vara det enda offret i ett tv-
koncept. Är det inte dessutom så, att
homoproblematiken antagligen kom-
municeras till fler som en del av ett
mixat misärkoncept, än som en
undangömd subkulturrörelse på nätet
för de redan frälsta.

t

kulturpuggan: 

har homosexuella ensamrätt 
på lidande? 

[Lemonym]
månadens glosa:

Person som tycker att en bild på ett könsorgan, till exempel en lem,
är mer anonymt än en bild på ett ansikte. Se också Dasediskret,
pubesmaskerad och klittkognito.

Månadens kvarsittning...
Fegalliansen. En majoritet för laglig rätt till insemination av
ensamstående kvinnor förvandlades till en minoritet när allian-
spartierna föll till föga för Kristdemokraternas parfundamenta-
lism i en riksdagsomröstning i april. Nu ska man utreda lite till.
Är det bara jag som misstänker att motståndet handlar om att
heteromännen är rädda för att bli helt överflödiga?

se:

läs:
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guldstjärna:

”Oavsett nivån i 
programmet så har
jag svårt att känna
mig kränkt över att 

inte få vara det
enda offret i ett 

tv-koncept”

Prenumerera på qx. 
12 nummer för 340 kr. 
www.qx.se/shop
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UNNA DIG 
SKADEHANTERING

SOM DEN  
BORDE VARA.

Vi tar hand om 1,4 miljoner skador om året. Det är 
fler än någon annan och det har lärt oss en del. 

Vi vet att du hellre sysslar med annat än för-
säkringsärenden. Vi har förstått att du helst ser 
att vi tar över ansvaret för skadan direkt. Vi har 
lärt oss vilka specialister som är bra på vad. Och 
vi vet hur viktigt det är att det går så snabbt 

som möjligt och att du blir rättvist behandlad. 
Därför ser vi till att lösa mer än hälften av alla 

ärenden inom 24 timmar. Och därför får vi 4,5 av 
5 i snittbetyg av de kunder som haft en skada. 
De som råkat illa ut är helt enkelt ovanligt nöjda.

Välkommen till försäkringsbolaget med en 
skadehantering som den borde vara.

www.if.se
0771-655 655
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