
stockholm berserkers är sveriges nya rugbylag med 
närmare 50 gaykillar. vi fixade träningskläder,
de bjöd in oss till omklädningsrummet.
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KANARIEÖARNA 
SUNPRIME 
ATLANTIC VIEW 

7.825:-
AVRESA FRÅN ARLANDA 23 MARS 2012.
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER. 

1 VECKA
PER PERSON
FRÅN

AVRESA FRÅN ARLANDA 22 MARS 2012. 
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER. 

THAILAND 
SUNPRIME 
KAMALA BEACH

14.650:-2 VECKOR
PER PERSON
FRÅN

”DET ÄR SEMESTER NÄR MAN KAN ÅLA OMKRING 
I POOLEN, SIMMA SOM EN LITEN DOLFIN, 
SNURRA RUNT OCH SLINKA OMKRING.
Maria Montazami ”
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Fantastiskt
 julerbjudande!
värde ca. 400:-

Köp ett Exuviance 
serum och vi bjuder 
Dig på ögonkrämen 

Hydrating Eye Complex 
värde ca. 400:-

Exuviance presenterar ytterligare två fantastiska problemlösare: Kollagenuppbyggande 
Collagen Triple Boost Serum och pigmentreducerande OptiLight Essential 6 Serum. 
Och så älskade klassikern Vespera Bionic Serum som ger Din hud maximalt av fukt. Medicinsk 
avancerad forskning och beprövade ingredienser från växtriket gör Exuviance serum till det bästa 
Din hud kan få; Minskar ålderstecken. Ger huden nytt liv!
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NK GLAS, PORSLIN & KÖK 

EN PORSLINSGARANTI FÖR MODIGA DUKNINGAR.
Nu behöver du inte längre vara rädd för att duka med ditt favoritporslin till vardags. Med vår oslagbara porslinsgaranti 
kan du som är NK Nyckelkund alltid byta ut ditt trasiga porslin mot nytt. Välkommen till NK Glas, Porslin & Kök.

Bestickset Boston, 24-del, från WMF 1500:–.
Platinum tallrik 27 cm 370:–, djup tallrik 
21 cm 250:–. Båda från Royal Copenhagen.

Styline vattenkokare 1,5 liter 1000:– och 
Styline brödrost 1000:-. Båda från Bosch. 
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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.

Rowenta termosbryggare i silver/trä 2000:–.
Kaffebryggare Chambord Bodum från 580:–.
Kaffekvarn Gran Machinino från Isomac 3900:–. 

BYT SKÄRVORNA TILL NYTT PORSLIN.
Endast hos NK Glas, Porslin & Kök hittar du Gustavsbergs porslinsgaranti. 
Om olyckan är framme byter du enkelt det trasiga mot nytt.
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snart vet vi om det blir så
mycket bättre när andra
artister sjunger evas låtar i
”Så mycket bättre” på tv4.

sid. 54
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Som 21-åring kastades han
rätt in i sin barndomsdröm
med en roll i Mamma Mia!.
Snart lärde han sig att musi-
kallivet inte alltid går som en
dans. Några erfarenheter rika-
re drömmer Martin Redhe
Nord om en ny show – en
show om sig själv.

Att som sextonåring ställa sig
inför Idol-juryn och en mil-
jon tittare för att bli bedömd
för sitt artisteri är modigt.Att
dessutom veta att man ses
som annorlunda jämfört med
de andra Idol-deltagarna, och
stå upp för det är ännu
modigare. Idolen Linni
Barresjö är helt enkelt det
coolaste vi vet just nu.

Hur ska man lyckas med att
göra ett sportprgam intres-
sant för de som inte gillar
sport? Enkelt. Man låter tre
sköna homos med olika
grader av sportintresse
jobba med programmet.

Grindr i din I-phone, Qruiser
och Gayromeo.Aldrig har
möjligheterna till snabbsex
varit så stora. Förr i tiden var
bögar hänvisade till parker,
badhus och offentliga toaletter
för att träffalikasinnade.Trodde
du dessa mötesplatser var
passé? Inget kunde vara mer
fel! Cruisingen lever fortfaran-
de i största välmående trots
alladigitala plattformar.
QX:s Anders Backlund
berättar varför.

Peter Jöbacks nya skiva
består av franska låtar på
svenska. Och i en kortfilm
som släpps i samband med
skivan spelar han sig själv
som fransman. Men trots
det blev det varken baguet-
te, crossiant eller café au lait
när jag träffade honom över
en frukost för att prata om
”La vie, L'amour, la mort”.

Mellan den 9-20 november
pågår Stockholm Filmfestival i
huvudstaden. Där visas flera
riktigt bra filmer som vi skulle
vilja säga riktar sig till de flesta
av oss.

Hon läste Stephen King som åttaåring. Han programmerade när de andra
barnen spelade boll. Möt Linus och Emelie – hbt-samhällets sexigaste

Sveriges hetaste rugbylag är Sthlm Berserkers som består av närmare 
50 gaykillar.Vi fixade kläder från XXL. De bjöd in oss till omkläd-
ningsrummet. Här är resultatet. Och kom ihåg, bollen är inte rund...

sportkläder, omklädningsrum 
& sthlm berserkers 

killen man 
inte glömmer

idol-Linni går 
sin egen väg

p3 sport med
anton hysén

hbt-samhällets sexigaste

ragga i parker

viva la 
jöback!

hbt på stockholm 
filmfestival

månadens omslag
sthlm berserkers
bjuder in 

alltid i QX

10. Ledare: De utmanar...
14. Krönika: Sara Lövestam
24. EGO med Stefan Nilsson
30. Fitness: Jari Ketola
56. Musik: Nicola
58. Film: Maktens män
60. Böcker: Ulrika Larsson
54.TV: Så mycket bättre
72. En Person: Maria
74. Roger Wilson

Månadens citat

”Faktiskt så har mitt
lokalsinne blivit sämre
och jag har större lust
att shoppa. Fast så får
man väl inte säga?

Maria Xson
Sid 72

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
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omslagsfotograf:
Peter Knutson

38
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yra håriga män på omslaget.
Rätt befriande tycker jag själv när man på många sätt lever i en

värld där det anses som självklart att man ska vaxa både bröst och
rygg, ja helst även armhålorna. Hår på kroppen (med undantag för huvudet)
ses som ogräs och ska rakas bort på alla möjliga sätt.

Det har aldrig varit min grej så jag röstar för ett hårigare samhälle och
nynnar på Love is in the hair hela vägen till björnjakten... Dessa håriga män som
pryder QX novembernummer är medlemmar i Sthlm Berserkers, Sveriges
hetaste rugbylag.

Tolga Demir, andra killen från vänster (och som tyvärr rakat bröstet då
han förlorat ett vad), ville dra igång ett rugbylag med gaykillar och gick förra
året ensam i Prideparaden i rugbykläder och lockade till sig och värvade kil-
lar som stod längs paradvägen. QX uppmärksammade det på nätet och i tid-
ningen och intresset för laget blev stort. Idag består Sthlm Berserkers av när-
mare 50 gaykillar. De tränar tre gånger i veckan och spelade sin första match
för några veckor sedan, mot Örebro.

Resultatet blev 0-96.
Ett resultat som skulle få vem som helst att lägga ner.

Men Sthlm Berserkers stärktes snarare av det och
jag tror domaren i matchen bäst beskrev känslan
efter matchen: ”Aldrig har jag sett så många, varit
så glada, efter att ha förlorat med så mycket”.

Nu är säsongen över för i år, men i vår är kil-
larna tillbaka på Årstafältet för att träna. Och blir

det en ny match mot Örebro kommer
resultatet att bli ett helt annat lovar de.

I det här numret möter du några
av killarna i omklädningsrummet. I
ett fotojobb där de visar upp
höstens nyheter inom sportkläder.

Om grabbarna i Berserkers
utmanar normen i rugbyvärlden så
utmanar den nyss fyllda 17-åriga
Linni ensam en helt annan norm

i fredagsprogrammet Idol.
– Jag har ju alltid velat vara en kille, och jag ser mig inte som en tjej.
Linni har tagit tittarna - och Alexander Bard - med storm och är nu

vidare till de åtta bästa. Med snaggad frisyr, baseballjacka och lite för stora
byxor finns det ingen som kan tro att Linni är något annat än en kille, men
Linni refereras i programmet till som hon. I intervjun med Ronny Larsson
kommenterar hon:

– Jag känner att jag har accepterats för den jag är, så officiellt i tv och tid-

ningar kan jag anpassa mig. Jag vet ju fortfarande vem jag är,
och det är min grej. Det behöver jag inte skrika ut till hela
världen. Jag vill inte vara den som håller undan något, men jag
vill bara ha saken privat tills jag är säker på mig själv. Helt säker.

Och Linni har fått många fans inom HBT-världen.
– Jag har fått mejl från unga tjejer som inte trivs i den

kropp de blivit födda i.
Missa inte Linnis Idol-äventyr på TV4.
En annan person som verkligen utmanar normen och sin

omgivning är denna månads ”En Person”. Han var gift med en
kvinna och hade tre barn, men har idag påbörjat sin omvand-
ling till kvinna. Läs den fascinerande historien ”Jag har alltid
känt mig som min frus fru” på sidan 73.

QX november är bra läsning.

ingång

de utmanar på olika sätt

]”ingen kan tro att Linni är
något annat än en kille”
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Ulrika Lahne
Marknad 

– Boxar på landet. Halvåtta hos mig med
sonen i stan. Gillar CSI NY och längtar

intensivt efter Downtown Abbey.

Magnus Dahlberg
Annons

– Outsourced, Pan Am och
Family Guy

Desirée Nordin
Traffic 

– Den som dräper, Desperate
Housewives och Den stora 

matresan

Mats Bax
Frilans 

– It's Always Sunny in Philadelphia,
South Park och Modern Family

Ronny Larsson
Redaktör 

– Brittiska X-Factor, Downton Abbey
och The Real Housewives of Beverly

Hills.

Hej Redaktionen: tre tv-program du följer just nu

fakta: tidningen qx 

Begåvade Albin Flinkas är
överallt i höst: i Hair, Linje
Lusta, Rött, i hyllningen till
Barbro Hörberg m.m.. Heja dig!

Vasastan - Södermalm
med taxi = 224 kr. Stockholm
- London med Ryan Air =
84 kr... Något är galet!

JA. nej. Första var bra, andra änu
bättre.Tredje boken
”Eldvittnet” verkar bli höstens
sträckläsning. Scary!

JA.
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SE DE SENASTE FILMERNA FÖRST
TRÄFFA REGISSÖRERNA ALLA PRATAR OM
UPPTÄCK MÄSTERVERKEN UTANFÖR RAMARNA

STOCKHOLMS 22:A INTERNATIONELLA 
FILMFESTIVAL 9-20 NOVEMBER

I år sätter vi särskild fokus på det universella temat kärlek. Vi lyfter fram ett 
brett spektra av filmer om hur kärleken påverkar våra liv, val och handlingar. 
Ett exempel är den tyska filmen “Romeos”(ovan bild) som handlar om 
kärlek, transexualitet och identitet.

ÅRETS SPOTLIGHT: LOVE STORIES
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öndagen den 6 november har P3
Sport nypremiär. Med humor, ovän-
tade frågeställningar och egna per-

spektiv ska det nygamla radioprogrammet
fånga upp alla som inte gillar att utöva, eller
titta på, sport. Samtidigt ska programmet
även rikta sig till de riktigt sportintresserade.
Hur ska man lyckas med denna motsägelse-
fulla uppgift? Enkelt. Man låter tre sköna
homos med olika grader av sportintresse
jobba med programmet.

Som producent och reporter ska ex-fri-
idrottarna och radioveteranerna Anders
Olsson och Alexander Lundholm till-
sammans med panelmedlemmen Anton
Hysén, se till att P3 Sport bli vinterns
radiomåste. Anton kommer som fast panel-
medlem (tillsammans med OS-medaljören
Stefan Holm och gymnastesset Veronica
Wagner) att tycka till om fenomen, och ge
svar på frågor man vill ha svar på. I varje
program går de på djupet av ett nytt ämne.

– I första programmet tar vi reda på om
det ligger något i påståendet att idrottare är
mer korkade. Så vi har låtit en SAM- och
en hockeyklass ta ett IQ-test, berättar
Anders.

– Därefter kommer vi att ta upp ämnen
som fusk, världens farligaste sport och varför

det inte är okej att ha sex innan en match.
Jag har under hösten gjort inslag kring
detta, fortsätter Alexander.

Hur håller man tre idrottares
snack relevant för de icke-sportintres-
serade?

– Även om jag gillar att sporta så hatar
jag verkligen att kolla på sport, så min upp-
gift är att stoppa de andra om de blir som
statistiknördiga sportjournalister, fastslår
Anders.

– Haha, och jag älskar sport, både live
och på tv. Basket, amerikansk fotboll, friid-
rott…det är bara att välja, säger Anton.

– Och jag är sportjournalist, och har
jobbat med de flesta sporter. Däremot är jag
ingen sportnörd. Förutom friidrott och
skidskytte så släpper jag sporten när jag
kommer hem.

Ämnet homo & idrott var ett ämne som
betades av i P3 Sport i våras, så det temat
dyker inte upp i den här programserien.

– Men om det kommer upp så pratar
vi om det. Jag har inget emot att prata om

det eftersom det är ett viktigt ämne, menar
Anton. Alexander fortsätter:

– Att vi är tre bögar som hållit på, eller
håller på, med idrott speglar säkert av sig på
något sätt ändå. Lite som att en man tar upp
andra saker än om en kvinna skildrar samma
ämne. Samma ämne, annat perspektiv.

– Jag var ju aktiv idrottare och inte
öppen, och Alexander har aldrig pratat om
sin läggning tidigare, så det är klart att det
har färgat ens idrottsutövande och hur man
ser på idrottsvärlden, berättar Anders.

Är det en fördom att bögar inte är
sportintresserade, eller har ni en massa
homopolare som brinner för sport?

– Jag har absolut många homopolare
som gillar sport, säger Anders.

– Jag med, nästan alla mina gaykompisar
i USA håller på med sport, säger Anton.

– Jag har inte träffat så många. Men det
märkliga är när jag berättade på radiospor-
ten att jag var homo så fick jag bra motta-
gande. Men om man säger till bögar att
man är sportintresserad så tror de inte att
man är intresserad på riktigt. Konstigt,
avslutar Alexander.

Ronny Larsson

P3 Sport, söndag 6 november 14.03-16.00

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

ör tio år sedan var det

högkonjunktur för doku-

såpor, bodde man fler än en

person i hushållet kunde det bli

slagsmål kl 19.30 när det var Ba-

ren eller Big brother som gällde.

I Baren 2001 fick vi bland annat

följa söta killarna Jokkmokk och

Robban, deras eviga kramande

med varandra blev lite av en

snackis och rykten uppstod.

Rykten som de tog död på med

orden ”när man hittat varandra

som vänner är det skönt att få

en kram ibland och svälja sin

manliga stolthet”. På bio gick

Liza Marklunds Sprängaren upp

som film med Helena Berg-

ström med flera. QX gav filmen

högsta betyg och det var vi en-

samma om i Sverige. Humoris-

terna Anna Mannheimer och

Kajsa Ingemarsson fick vara

omslagsdamer och i tidningen

hittade vi intervjuer med flera

roliga kvinnor. Mian Lodalen

intervjuade Babben Larsson

som bjöd på ett av sina favorit-

skämt. ”Det har varit så mycket

skriverier om det här med att

Efva och Eva har gift sig. Men

jag tycker att va fan, åtta års ål-

dersskillnad är väl inget att brå-

ka om”. PL

f
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”Nästan alla mina
gaykompisar i USA

håller på med sport”

Prenumerera på qx. 12 nummer 
för 340 kr. www.qx.se/shop

Bögarna tar plats i nya p3sport
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KUNGLIGA BALETTEN

Ringaren i Notre-Dame
Nypremiär 3 november
7, 11, 12, 15, 17, 18, 22, 25 nov

Koreografi Pär Isberg
Musik Stefan Nilsson
Orkesterarr. Olov Helge
Dirigent David Björkman

I rollerna bl a 
Marie Lindqvist/
Nadja Sellrup, 
AdiLiJiang Abudureheman/
Oscar Salomonsson, 
Andrey Leonovitch/
Hugo Therkelson, 
Dragos Mihalcea/
Joakim Stephenson

Biljetter www.operan.se
08-791 44 00

KPMG • Nordea
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ellan den 9-20 novem-
ber pågår Stockholm
Filmfestival i huvudsta-

den. Där visas flera riktigt bra fil-
mer som vi skulle vilja säga rik-
tar sig till de flesta av oss.

Förbjuden kärlek (Circumstance)
berättar historien om de båda
tonåringarna Atefeh och hennes
bästa vän Shireen.Tillsammans
utforskar tjejerna Teherans
regimkritiska undergroundkultur
och inleder dessutom en lesbisk
kärleksrelation. I samma veva
återvänder Atefehs bror, som
varit på drogavvänjningsklinik,
och lierar sig med moralpolisen.

Han förkastar genast sin systers
sexualitet och blir besatt av att
försöka ”rädda” henne. Syskon-
en, som stått varandra väldigt
nära står helt plötsligt väldigt

långt ifrån varandra och dras in i
ett farligt spel.

Förbjuden kärlek är regisserad
av Maryam Keshavarz som
begår regidebut. Och filmen har
hyllats världen över.

- Det var viktigt för mig att
Förbjuden Kärlek inte bara skulle
handla om en sak. För även om
man antar att de här två kvin-
norna är queer, så är det bara en
av de identiteter de förkroppsli-
gar i filmen. De är också del av
en familj, eller av skolan, där de
tvingas interagera med omvärl-
den. Jag ville inte att filmen bara
skulle handla om flickorna utan
om en familjs kamp, och hur de
hamnar i ett svårt dilemma när
två syskon väljer olika riktningar
i livet, säger Maryam Keshavarz
till flatsajten afterellen.com.

Förbjuden kärlek går underbart
nog upp på svenska biografer
den 2 december.

En film som tyvärr inte går
upp på bio är We Were Here. Den
handlar om hur det gick till när
AIDS drabbade San Franscisco i
början av åttiotalet. Filmen
berättar om hur hårt gaycomm-
nityt drabbades och är tänkt att
ge en form av upprättelse till alla
de som stod maktlösa då den så
kallade ”gaypesten” tog deras liv,
deras familj, vänner och bekanta.
15 000 människor i San
Franscisco beräknas ha dött i
AIDS. Filmen visar en del av vår
historia som alla bör att ta del av.

Tyska filmen Romeos handlar
om tjugoårige Lukas som föddes

m
”Flera 

riktigt bra 
filmer visas”

hbt-filmer på stockholm filmfestival

We Were Here

a complete sense of beauty
Äntlingen
hos oss!

Birger Jarlsgatan 32, Stockholm
Tel. 0708-666895
www.altoego-skonhetsvard.se

Hudvårdsprodukter 
& behandlingar både 
för honom & henne!

Intropris! 
25% rabatt 
på första behandlingen.

Gratis Hudanalys 
boka din tid!

Varmt välkommen!Klaragä
lle

r 
t.

o.
m

. 
2
0
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som tjej och genomgår en hor-
monbehandling så att han äntli-
gen får leva i en mans kropp.
Han flyttar från landet till Köln
där hans snabbt blir en del i sta-
dens gaycommunity. Snart faller
han för playern Fabio och han
vet inte hur han ska berätta om
sitt förflutna då Fabio besvarar
känslorna… Romeos är från 2011
och är en humoristiskt varmt
berättad kärlekshistoria ur ett
FTM-perspektiv. Missa inte!

Sedan vill vi uttrycka vår
glädje för att festivalen valt att
visa ytterligare en bra film på T-
temat: Becoming Chaz.Vi har tidi-
gare uppmärksammat dokumen-
tären om Chers son Chaz
Bono som genomgått en resa
från att vara dottern Chastity till
att bli sonen Chaz. Filmen berät-
tar på ett starkt och rakt sätt hur
Chaz själv, hans flickvän och
familj hanterar resan med hor-
moner, bröstoperation och allt
annat som hör till Chastitys för-
svinnande och Chas tillblivande.
Till HBT-sajten pinknews säger
Chaz om sin resa:

- Jag visste inte vad en trans-
person var när jag var 13. Jag
visste vad det innebar att vara
homosexuell, och när jag kom i
puberteten och förstod att jag
drogs till tjejer så antog jag att
det betydde att jag var lesbisk.

Jag antog att många flator
kände som jag, och önskade
att de var killar. Jag var runt
30 när jag förstod att det inte
var alls så lesbiska definierade
sig. Det var så en transperson
definierade sig.
Dessutom visar Stockholm
Filmfestival The advocate for
Fagdom, en dokumentär om
den legendariske queercore-
regissören Bruce LaBruce,
konstikonen som slåss mot
fördomar i vårt samhälle, och
polska  Suicide Room, om
bisexuelle Dominik som fast-
nar i ett sektliknande nätcom-
munity där användarna planerar
självmord. Regissören och
manusförfattaren Jan Komasa

skildrar på ett vettigt sätt en stor
ungdomskultur utan att morali-
sera. Ronny Larsson

Mer info om datum, tider samt 
biljetter på stockholmfilmfestival.se

ockholm filmfestival

Boka redan idag på:
info@sjattetunnan.se
eller 08-440 09 19

495 :-

Upplev ett traditonellt medel-
tida svenskt julbord med tid-
stypisk underhållning VARJE
dag.
Välkommen ner i våra valv un-
der Gamla Stans gränder och
njut av en minnesvärd upplev-
else.

Sjätte Tunnan

Sundbyberg: Lör 15 okt, kl 14:00

Ouvertyren, Kulturcentrum Hallonbergen

Stockholm: Ons–tors 9–10 nov, kl 19:00

Teater PERO::Tyresö: Sön 20 nov, kl 14:00

Kulturcentrum Kvarnhjulet

Turné i Sörmland 6 okt – 4 dec.
För fullständig spelplan se: www.scenkonstsormland.se

en samtidssatir 
med historiska förtecken

Av Gertrud Larsson      

Svensksåld annon 85x102.indd   1 2011-09-22   15.37

Romeos

Förbjuden kärlek

Becoming ChazBecoming Chaz
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amtidigt som jag träffar One
Direction på Nobis Hotell i
Stockholm håller tusen unga tjejer

på att storma Bengans skivaffär i stan.Allt
för att komma över svarta platsband som
ger dem tillträde till en fanträff med det
brittiska pojkbandet senare samma efter-
middag. One Direction har knappt släppt
en singel i Sverige men lyckas ändå skapa
hysteri värdig vilket stort boyband som
helst. Och det bara genom att folk hittat
dem på twitter och youtube. Killarnas tid i
brittiska musiktävlingen X-Factor har näm-
ligen genererat miljontals träffar på video-
sajten, och när de nu ska släppa debutsing-
eln What Makes You Beautiful .

– Det är mest twitter tror jag, man län-
kar och tipsar varandra där. Om
OneDirection trendar på twitter i
Storbritannien blir folk i andra länder
nyfikna och kollar upp vad det är för nåt,
och sen är det i rullning, gissar Zayn.

Redan i  somras när kvintetten var här
och spelade in med bland annat med pro-
ducenten Rami (Backstreet Boys,
Britney,Westlife) blev det hysteri utanför
studion i centrala Stockholm.

– Mottagandet i Sverige har alltid varit
otroligt, säger Liam.

Harry fortsätter:
– Sverige är ju helt fantastiskt musik-

mässigt och därför är det extra kul att få
uppmärksamhet här. Ni har ju så många
bra låtskrivare och artister som kommer
härifrån. Jag älskar Swedish House Mafia

till exempel. Och under tiden i X-Factor
sjöng vi en Darin–låt.

– Jag såg Eric Saade i Eurovision i
våras och han var otrolig bra. Han ser ut
som en popstjärna och hade en bra låt så
det var kul att det gick bra för honom,
säger Niall.

Nyligen toppade ni Englandslistan
och ni syns pryda varenda poptidning
som finns. Kan ni ens gå ut i
Storbritannien?

– Ja, det är lättare att gå ut där än här i
Sverige. Där vet vi var vi ska gå, och det är
egentligen bara att ta lite bilder då och då.
Så hysteriskt är det inte, förklarar Zayn.

– Däremot kanske vi inte går ut i ett
shoppingcenter nära en skola där de precis
har rast, då kan det bli hysteri, skrattar
Liam.

One Direction sökte till X-Factor som
soloartister men blev ihopsatta av Idol/X-
factor-mannen Simon Cowell. Han såg
snabbt potential i en ung killgrupp och
efter att få hänga ihop och bara ha kul utan
att behöva jobba så hittade killarna sina rol-
ler i gruppen. Under hela X-Factorserien
låg de stadigt i toppen. De slutade på en
tredjeplats i finalen som sågs av nästan var
tredje brittiskt tv–tittare.

– Det var en besvikelse att inte vinna,
medger Liam och får medhåll av de andra.

– Men nu har vi gått vidare och Matt
(Cardle) som vann är en fantastisk kille
som förtjänade vinsten.

I samband med singelsläppet av What

Makes You Beautiful uppträdde grabbarna på
klassiska gayklubben G-A-Y i London, och
det var givetvis packat med folk.

– Ja, det var en hysterisk kväll. Det var
en otroligt bra vibe och en grymt kul
atmosfär att spela i, minns Zayn.

Visste ni om att ni hade gayfans?
– Ibland ser man killar twittra om att

de gillar oss. Men annars har vi inte varit

ute och spelat så mycket. Det är mest tje-
jerna som syns och hörs när vi varit ute på
promotion.

Vem går hem bäst av er hos
bögarna?

– Zayn och Louis! Säger Harry och
Liam i mun på varandra.

– Ja, det stämmer nog, jag vet inte var-
för, men jag verkar attrahera bögarna, ler
Zayn.

– Det är hans kindben som gör det,
ropar Harry.

Jag föreslår att vi avslutar vår
tolv–minutersträff med att jag säger ett
påståeende så får killarna peka på den i
bandet som påståendet stämmer in bäst på.
Alla är med på noterna.

Alla kända boyband har en med-
lem som är bög (Westlife, Backstreet
Boys, Boyzone, Nsync).Vem är mest

trolig att komma ut i One Direction?
– Louis är mest ”camp” , säger Zain

och får medhåll från de andra.
– Men vi säger inte att du är bög, bara

att du är mest trolig att komma ut, förklarar
Liam.

– Äh, okej, Jag kan spela dubbelt, det är
okej för mig, erbjuder sig Harry.

Vem tillbringar mest tid framför
spegeln.

– Zayn.Alla är överens, till och med
Zayn själv.

Vem kysser bäst i bandet?
– Jag skulle nog kyssa Harry, skrattar

Liam.
– Ja, Harry är nog bäst på att kyssas,

instämmer Zayn, Niall och Louis.
Vem lägger mest pengar på klä-

der?
– Zayn.Alla är återigen rörande över-

ens.
– Men jag gillar märkeskläder, ursäktar

sig Zayn.
Vem är mest poppis bland tjejer-

na?
– Harry.Alla är överens igen.
–Vi har alla olika typer av fans, och

Harry är den som drar mest rent generellt.
Vem ser bäst ut naken?
– Jag har bara sett Harry naken, ursäk-

tar sig Louis.
– Jag skulle nog säga att vi ser rätt bra

ut nakna allihopa.Vi är ett gäng schysta kil-
lar, ler Zayn.

Ronny Larsson

12 minuter med one direction
Förra hösten blev de fem brittiska grabbarna flickfavoriter i Storbritanniens tv-succé X Factor. Nu börjar (fr. v) Louis, Harry, Niall, Zayn och Liam erövra världen med
snygg boybandspop som producerats av samma svenskar som såg till att Britney, Backstreet Boys, Westlife och NSync blev världsstjärnor.    

s

”Jag verkar
attrahera 

bögarna” (Zayn)
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      data & it        teknik   
människa & samhälle 
ekonomi & ledarskap
media       lärare & språk                
      hälsa & vård

Utbildning inom alla intresse- 
områden hittar du på  HV.SE
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en om du fick en miljon,
säger han. ”Skulle du
ligga med en kille då?”

Alla flator som fått frågan,
räck upp en hand.

”Hundra miljoner”, säger han
med höjda ögonbryn. ”Om du
säger nej då, så hycklar du.Allt
har ett pris.”

Jag kollar på honom, yngling-
en som tror att han pratar om en
teoretisk situation som i slutän-
den ska visa att jag är lika möjlig
att ligga med som alla andra tje-
jer i lokalen. Fastän det inte alls
är en kul teoretisk möjlighet han
pratar om. Han pratar om att
kompromissa bort min kropp
som om den i stället för att till-
höra mig egentligen tillhörde, tja,
till exempel honom.

Så tänker jag i alla fall, i två
harmsna (och säkert, enligt
många, uptighta) minuter, tills jag
övergår till att göra en generell
analys och genom att göra det
hela till antropologi undfly min
egen inblandning. Det går ganska
lätt, för mönstret är tydligt: Det
finns många heterokillar som
hanterar lesbianism genom att
börja deala.

En variant på temat är den
här: Men om det bara fanns killar
kvar på jorden, vem skulle du ha
sex med då? En annan är denna:
Men om du kunde vara med kil-
lar innan du kom ut så skulle du
väl kunna vara det igen, rent teo-
retiskt? Eller modellen jag fick i
Tanzania: But have you ever been
with a black man? 

Om du blundade och låtsades
att det var en strap-on? Om du
fick kolla på bilder av tjejer
under tiden? Om jag pratar om
nakna tjejer, blir du kåt då och
betyder inte det i så fall att det är
jag som gör dig kåt? (Nej, jag
hittar inte på. Jag har verkligen
fått alla ovanstående frågor.)

Man frestas att undra varför
så många heteromän så gärna vill
ha möjligheten att ligga med fla-
tor. Själv har jag aldrig frågat en
heterotjej hur mycket hon skulle
ta betalt för att ha sex med en
kvinna, och om jag skulle få ett
svar skulle det antagligen göra
mig illa till mods.Vill man bli så
radikalt nobbad att det inte på
något sätt kan misstolkas? Är det
en typ av självplågeri?

Jag tar bekantskapskretsen till
hjälp. ”Se det i ett socialt sam-
manhang”, får jag till svar. ”Du
vet hur en del ställer de där frå-
gorna trots att deras fruar står
precis bredvid dem? Det är det
lesbiska frikortet. Så hypotetiskt

att det blir legitimt.”
”Det är den vanliga trekan-

ten”, är ett annat svar. Jag behö-
ver inte utveckla det mer i den
här krönikan, jag säger ”lesbisk
porrfilm” och ni kan bilden. På
bokmässan fick jag frågan av en
författare jag inte tänker sliska till
det genom att namnge: ”Men
händer det inte att ni som les-
biskt par ibland går ut och letar
reda på någon kille att ta hem
och ha lite kul med?” Spridd
villfarelse alltså, bör beaktas i
sammanhanget.

Här måste jag kanske ta och

besvara de invändningar som
säger att herregud, om någon
ställer en hypotetisk fråga om sex
på till exempel en fest så hör det
väl för bövelen till vanlig social
kutym, tyder möjligen på humor
och handlar inte alls om att alla
snubbar vill ligga med diverse
lesbiska krönikörer! Visst är det
så. Jag har ställt tusen hypotetiska
frågor om sex på tusen fester och
är helt införstådd med den socia-
la funktion de fyller. Med den
skillnaden att just de här frågorna
förr eller senare börjar inkludera
just den snubbe som ställer dem,
och just den flata som får dem.

”Som mig”, smilar ynglingen
och ger mig en blick som jag
själv har skickat över både ett
och två dansgolv i mina dar.
”Skulle du verkligen inte ligga
med mig för hundra miljoner?”

Det beror på hur mycket jag
behöver hundra miljoner, svarar
jag, och hur det behovet väger
mot det självföraktande eko som
skulle följa av att ligga med
någon jag inte vill ligga med. Jag
har tak över huvudet, mat och
det mesta annat jag behöver. Han
skrattar.

”Är jag så ful?”

Jag förkastar trekantsteorin,
frikortet och den själsliga maso-
chismen som förklaringsmodel-
ler. Inser att detta bygger på en
mycket enklare teori, en som vi i
själva verket kan koppla till ett
stort antal andra beteenden om
vi hade plats för ännu en kröni-
ka. Djupt där inne ligger den och
marinerar hos en liten del av det
manliga släktet: Flator finns
egentligen inte.

saralövestam

”Själv har jag aldrig frågat 
en heterotjej hur mycket 
hon skulle ta betalt för 
att ha sex med en kvinna”

m

KRÖNIKA

”skulle du ligga med en 
kille för hundra miljoner?”
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agnus Fredriksen är illustratö-
ren bakom Erotisk Ritbok, en
minst sagt sexuell färgläggarbok

för alla fetischer och sexuella läggningar.
Idén till boken föddes då en klasskompis
på grafiska utbildningen på Forsbergs skola
inte klarade av titta på de nakna krokimo-
dellerna.

- Jag tänkte att hon skulle behöva en
färdigritad bok som hon själv i sin ensam-
het kunde öva på. Så från början var det
ganska oskyldiga motiv på nakna kvinnor
och män, men ganska snart tyckte jag själv
att det blev tråkigt. Så jag började googla
på bilder att bli inspirerad av.

Det resulterade i en bok som sålde slut
på skolans julmarknad, två år i rad. Nu, tre
år senare, har Magnus slagit sig ihop med
förlaget Vertigo och CM Edenborg som
bad honom göra en 80 sidor tjock bok, där
han fick ta ut svängarna ännu mer. Så han
letade på ”webbens mörkare kvarter” för
att hitta bilder värdiga boken.

Boken visar ett brett spektra av
olika sexuella preferenser, är det saker
du drömmer om eller saker du redan
prövat på?

- Nej, det här är mer mitt sätt att visa

att vi alla gillar olika. Jag är väldigt nyfiken
av mig och måste hela tiden "förstå" min
omgivning. Som fisting, det skulle jag vilja
veta mer om.Varför, vem, hur? osv. Sen så
finns det såklart sånt som jag själv gillar
mer eller mindre i boken, självupplevt och
icke självupplevt. Under resans gång har
jag blivit väldigt nyfiken på saker som jag
aldrig tänkt på tidigare men jag har även
konstaterat att jag är mer av en betraktare,

behöver inte få fysiskt utlopp för allt som
jag stöter på som jag gillar…

Vem är boken tänkt för?
- Jag tror ju att den här boken passar

alla som har en gnutta humor. Perfekt att
ge bort när någon ska gifta sig (krydda
natten lite), en bra konkurrent till de obli-
gatoriska röda underkläderna som många
snubbar och snubbor köper till sina part-
ners vid jul, för ensamma kvällar, förfesten,
uttråkade föräldrar eller till ens polare - när
som helst.

Magnus har ritat alla illustrationerna
själv men de bygger på eller är inspirerade
av bilder han hittat på nätet.

- Jag tyckte det var viktigt att det fanns
en "sanning" i bilderna. Jag ville kunna rita
dem så naturtrogna som möjligt för att
också vara tydlig med att det är en ritbok
endast för vuxna samtidigt som den ska få
det att rycka lite i underkläderna när man
färglägger…

Ronny Larson

EROTISK RITBOK
M

”Som fisting, det
skulle jag vilja

veta mer om”
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å köksbordet ligger Shakespeare
på engelska och en introduktion till
filosofen Friedrich Nietzsche. På

en stol sitter Linus Ericsson: lång och
verbal i vit skjorta och manschettknappar.
Han är programmerare, politiker och en av
landets mest åtråvärda bögar. Linus Ericsson
är nämligen intelligent.

– En fysisk attraktion kan uppstå mellan
två, men intelligensen gör att relationen
består. Jag tycker det är sexigt med intelli-
gens för det skapar en grund för attraktion
på flera plan, säger signaturen Majsan, grun-
dare till gruppen ”Intelligens är sexigt” på
hbt-communityt Qruiser.

Med drygt 3800 medlemmar är den
portalens största – snäppet före ”Nude
male celebrities”.

Att Linus Ericssons hjärna var snabba-
re än andras märktes tidigt. På dagisut-
flykterna utanför Göteborg kunde han
redan namnen på alla blommor. I andra
klass började han läsa om elektronik.
Tempot i skolan förblev för långsamt och
Linus tröttnade. Istället för att gå på lek-
tionerna arrangerade han festivaler och
lärde sig programmera.

– Som liten ville jag vara intresserad
av det andra var intresserade av, som tv och
fotboll, men det gick inte. I början mådde
jag dåligt för att jag inte passade in.Att vara
intelligent har mycket gemensamt med att
vara homosexuell. Man märker att man är
avvikande men försöker vara normal.

Själv såg han inte att utanförskapet
berodde på intelligens.Tvärtom trodde han
att han var dum i huvudet.

– Det var därför jag gjorde inträdespro-
vet till Mensa, för att få det på papper att
jag inte var efterbliven. Det stärkte självför-
troendet.

Mensa är en förening för högintelligen-
ta. På medlemsmöten träffas man över en öl
och lyfter frågor som gäckat hjärnan sen
sist. Linus liknar sitt första möte vid att
komma ut.

– För första gången var jag i ett sam-
manhang där jag inte behövde anpassa mig,
utan kunde prata fritt om allt från artificiell
intelligens till äppelträd. Det var väldigt
befriande.

Kravet för ett medlemskap i Mensa är

en IQ på över 132, något som bara två pro-
cent av landets befolkning kan stoltsera
med. Inträdesprovet går ut på att läsa av en
serie figurer och avgöra hur nästa figur ser
ut. Det som mäts är så kallad flytande intel-
ligens: förmågan att lösa problem.

Emelie Åkerman klarade inträdes-
provet redan som 15-åring. Det gjorde inte
hennes äldre pojkvän, som då pluggade på
KTH.

– Han hade lite svårt att hantera att jag
var smartare än honom. Jag har alltid dragits
till äldre personer. De jämnåriga förstod
inte ens orden jag använde, förklarar Emelie
Åkerman.

Som åttaåring hade hon Stephen

Kings böcker Vinterverk och Vårbedrift i
skolbänken. Idag är hon 25 år, vice redaktör
på Mensas medlemstidning och nybliven
vegetarian med rädda-världen-komplex.
Precis som Linus tröttnade hon på grund-
skolan och blev en ”stökig elev”. Först när
hon börja studera vid universitetet slog det
henne:

– Jag hade aldrig lärt mig hur man
pluggar. Det var frustrerande att andra hade
det så mycket lättare, eftersom jag var van
att vara kunnigast i klassen.

Samtidigt fick hon diagnosen adhd – en
ytterligare förklaring till varför hon haft
svårt att göra sådant hon inte själv intresse-
rade sig för.

– Då var det bara att ta tag i situatio-
nen. Jag hade ett hjärndött jobb som jag
verkligen behövde komma ifrån.

Med grundskolan som undantag verkar
det gå bra i livet för högintelligenta.
Psykologiprofessorn Richard Nisbett, som
skrivit boken ”Intelligence and how to get
it”, menar att personer med hög IQ lyckas

bättre i allt från arbetsliv till känsloliv och
livslängd.

Emelie Åkerman liknar det vid att ha
en bra grundkondition i idrott.

– Eftersom jag kan se orsaker och sam-
band är jag bra på att hantera kriser och
nya situationer. Jag får ofta vara hobbypsy-
kolog åt mina vänner, även om just känslor
inte alltid är helt logiska.

Den kontroversiella studien ”The Bell
Curve” från 1994 föreslår att personer med
hög IQ till och med skiljer sig mer sällan
än andra.

– Där är jag i så fall ett undantag efter-
som jag är frånskild, säger Emelie.

Men vad gör intelligens attraktivt?
Enligt medlemmarna i ”Intelligens är
sexigt” är det inte förmågan att gissa
figurer, utan allmänbildning, självständig-
het, mognad, empati och förmåga att
uttrycka sig som står högt i kurs. Både
Linus och Emelie passar in rätt bra på
den beskrivningen.

Men i hbt-världens ytliga ankdamm
av internetragg och krogliv vinner man
sällan på att flasha sina sexiga synapser:

– Det är svårt. Därför går jag sällan
ut på gaykrogar, säger Linus Ericsson.

Det är varken intressant musik eller en
särskilt kul miljö. Jag träffar andra genom
vänner, vilket minskar en redan liten värld.

Har du dejtat någon från Mensa?
– Nej. Det finns säkert fler bögar där,

men det skulle nog kännas konstigt – man
är lite som en familj.

Emelie Åkerman menar att hon som
bisexuell har större urval, men att hon
behöver utmanande konversationer för att
tända. Hon liknar det vid att boxas: man
kan anpassa sig efter motstånd, men det är
mer givande med en sparringpartner på
samma nivå.

– Jag behöver se lite hjärna först. Jag
kan sitta på en gaykrog med kompisar som
gapar över ögongodiset i baren, utan att jag
ens lagt märke till henne. Därför har jag
aldrig haft några ”kändis-crushes”. Jag kän-
ner dem ju inte.

Så den som vill få någon av Sveriges
sexigaste på kroken, får nog agna med
något smakfullare än ett: ”hej. kåt? söker?”

p
AV mats bax FOTO peter knutson
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”Att vara intelligent
har mycket gemensamt

med att vara homo-
sexuell. Man märker
att man är avvikande

men försöker 
vara normal”

sexigast
i hbt-sverige
Hon läste Stephen King som åttaåring. Han programmerade när de andra barnen spelade boll. 
Möt Linus och Emelie – hbt-samhällets sexigaste.

Vad är 
intelligens?

ntelligensforskningen skiljer på
flytande och kristalliserad intel-
ligens. Kristalliserad intelligens

är inlärda saker som matematik och
språk, den flytande är förmågan att
lösa nya problem utan förkunskaper.
Ett IQ-test är det vanligaste sättet att
mäta flytande intelligens. Hälften av
landets befolkning har ett IQ på mel-
lan 90 och 110.

Hur smart är du? Gör Mensas
provtest: http://www.mensa.se/provtest

Du är mer än 
en IQ-siffra!

an Alm är psykolog och spe-
cialist i neuropsykologi med
lång erfarenhet av begåvnings-

tester. Han menar att man inte ska lita
för mycket på vad IQ-testet säger om
en person.

– Jag hade en kille som presterade
väldigt högt på test, men inte kunde
hantera jobb och skola på grund av
en lågintensiv depression. Jag har
också en vän med normal IQ, men
som är en oslagbar chef med god
personkemi och snabb beslutsfattning.
Ambition och vilja är svårt att mäta i
en testsal.

Hur blir man intelligent?
– Runt 50 procent är gener, res-

ten är miljö och stimulans. Datorspel
och godnattsagor för barn kan ge
effekter på problemlösning, abstrakt
tänkande och ordförråd. En bra kost
och motion spelar också in, på samma
sätt som med allmänhälsan.

j

i
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Emelie Åkerman

Ålder: 25. Bor: Stockholm. Gör: Studerar till journalist.
Civilstånd: Dejtar. Intressen: Skriva, träna och fantisera

om zombieapokalypsen. Skrattar åt:Verkligheten.
Tittar på:TV-serien Spaced. Läser: Haruki Murakami.
Lyssnar på: Joy Division. IQ: Över 132. Högskoleprovet:

1,7 (2.0). Gymnasiebetyg: 16,46 (20)

Linus Ericsson

Ålder: 28. Bor: Stockholm. Gör: Systemutvecklare och aktiv i Liberaldemokraterna. Civilstånd: Singel.
Intressen: Klättring, cykling politik och programmering. Skrattar åt: BBC:s pratande djur på Youtube..
Tittar på:Teater. Läser: Böcker om framtiden. Lyssnar på:Allt från Monolake till Kronoskvartetten

tolkar Philip Glass.. IQ: Över 132. Högskoleprovet: 1,8 (2.0). Gymnasiebetyg: 14, 88 (20)
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månadens mesta

MÅSTEN
novemberSju saker vi

älskar och
en vi dissar

Unit Portables (väska)
Under ledorden funktion och stil har den här supersnygga dataväskserien tagits
fram. Med avtagbara fickor, rymligt inre och snygg design är Unit Portables vår

viktigaste väska i höst. Finns i svart, militärgrön, röd, gul & beige. unitportables.com
1

Briska Vinter (vinterdryck)
Ciderfavoritens nya är äppelcider
som smaksatts med smaskig kanel.

Juligare kan det ju inte bli. Den funkar både
varm och kall, och det gör ju den till ett fest-
ligt alternativ till glöggen (som man antagli-
gen tröttnat på innan julkalendern ens bör-
jat)....

Oleg - En liten cola tack
Alltså...det här Idol-buset var kul i en
kvart.Vem fan köper en hel skiva med
rysspopparen Oleg nu? Det suger ju att
tänka på alla talanger som aldrig kom-
mer i närheten av en skivstudio medan
den här jönsen får chansen. Urk.

x
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Out goes Sweden (tidning)
Ni missar väl inte den ameri-
kanska bögtidningen Outs
Sverigenummet? Med Alex

Skarsgård på omslaget och en stor
Sverigehyllning i tidningen. Köp!

2
NEJ tack!

F
O
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O
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Bara drinkar (drinkbok)
Vad sägs om en drinkbok med lättklädda hunkar? Drinkarna är regnbågs-
mässigt uppdelade i sex färger, och dessutom lätta att blanda hemma.
Skribenten Michael Krantz och fotografen Håkan Apnäs är männen bakom

denna fantastiska gå-bort-present. Kommer den 10 november

7

The Tap (mobilapp)
Brukar du sätta på kranen
för att dölja toaljud? Nu
behöver du inte slösa vat-

ten! Genom den här appen kan du
välja vattenljud som döljer bajsan-
det.Appen visar också hur mycket
vatten du sparat. Smart!

Versace for H&M (klädhysteri)
Hur ska man orka slåss med pöbeln
om Donatellas samarbete med den
svenska klädfavoriten? Den italiens-

ka blingjättens kollektion känns ju som gju-
ten inför nyårsfesten! Den 17 november
släpps kollektionen i butiker runt om i
världen.

5 6

icebreaker (viktigt spel)
Höstens bästa gå-bort-present är spelet där man lär känna sig själv och sin omgiv-
ning genom frågor man inte brukar svara på. En perfekt isbrytare för middagen,
eller jobbkickoffen helt enkelt. 150 kr hos bl.a House of Hedda

4

3
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Hotel Skeppsholmen
Gröna gången 1, P.O. Box 1616
SE- 111 86 Stockholm
www.hotelskeppsholmen.se

Hotel Reservations: +46 8 407 23 50
reservations@hotelskeppsholmen.se
Restaurant Reservations: +46 8 407 23 05
events@hotelskeppsholmen.se

Telephone: +46 8 407 23 00
info@hotelskeppsholmen.se
facebook.com/hotelskeppsholmen

TRADITIONELLT 
SVENSKT JULBORD 
PÅ HOTEL 
SKEPPSHOLMEN.

Pris 695 kr.

20 kronor per gäst går till World 
Childhood Foundation. Under varje 
sittning lottar vi ut  en övernattning 
på hotellet.
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ego
med stefan nilsson

Månadens 
vampyr 
Amerikanska Peter Thomas Roth gör
hudvårdsprodukter som är magiska. Jag
har under en period testat hans
drakblod, ”Dragon’s Blood”, som
kommer från en exotiskt växt i
Amazonas. Och jag vet inte om det är
höstens skimmer som gör det, men jag
har sällan haft en så spänstig hud med
lyster.Används morgon och kväll.

www.peterthomasroth.com

Månadens gilla
Designföretaget Plenty har tagit fram
ett silversmycke med tumme. Nu kan
du ”gilla” någon i verkliga livet också.
Funkar även för de som bara hänger på
Qruiser. www.plenty.se

Månadens spray
Svenska hårvårdsmärket Waterclouds
lanserar en limiterad upplaga av sin tra-
ditionella hårspray Fixing hairspray, i en
extra stor flaska på hela 650 ml.
Produkten finns hos utvalda frisörsa-
longer i hela Sverige. Älskar namnet...

www.waterclouds.com

Månadens värme
Marcus Larsson har designat en fantas-
tisk vinterjacka för märket Ljung. Jackan
klarar vilken blöt snöstorm som helst. Se
till att matcha med ett par färgglada
handskar.

www.ljung.net

Månadens 
nej nej nej 
Visst får man hasa omkring i tofflor hemma, men
skippa de könsöverskridande varianterna, eller för all
del åldersrelaterade. Jag vill inte se ett par barntofflor
i form av gulliga ”tigertassar” på en vuxen kille. På
ett tolvårigt brorsbarn funkar det, men är du 25+ så
skippa det.

-24-

Månadens 
kvist
Finska hudvårdsmärket Lumene har lan-
serat en egen serie för herr. Produkterna
innehåller kvistnötsextrakt från finska
Lappland och är faktiskt en ekologisk
restprodukt från träindustrin. Perfekt för
oss skogshuggare.

www.lumene.com

Månadens glamour
Lee Broom har seglat upp som en av Englands mest intressanta formgivare. Han älskar
glamour och den nya möbelkollektionen har inspirerats av 20-talets cocktailfester. Lee
Broom spelar också helt öppet i ”vår” liga. www.leebroom.com

Månadens underkläder
Mer finskt. Jag vet inte hur vanligt det är att ansa sig mellan benen i Finland, men tjej-
duon Nutty Tarts har tagit fram roliga underkläder med ”extra” hår. Det finns hår för
båda killar och tjejer.

http://nuttytarts.myshopify.com

Månadens 
hår
Franck Provost har valt glamour som
tema för sin höst och vinterkollektion.
Den präglas av en förförisk, fängslande
”femme fatale”. I den kommande
säsongen finns två olika stilförebilder: en
cool blond look med strukturerat slar-
vigt, lockigt hår och en livfull kastanje-
look med en flikig, eller slarvigt lockig
frisyr. www.franckprovost.com
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När den lokala odlaren Matt Mili från Brooklyn har slutat 
jobbet låter han sina gröna fingrar bli lite mer kreativa 
och förvandlar dolda delar av sitt grannskap. Så, oavsett 

om det rör sig om jobbet eller om håret finns det alltid möjlighet 
att sätta sin egen prägel på rutinerna. När du känner för att raka av 
allt kan du använda hudvänliga Philips SensoTouch 3D som följer dina 
konturer, som kan användas torr eller med skum och ger den där 
superfräscha looken. 

Get inspired. Get involved. 
Philips.com/Grooming

När den lokala odlaren Matt Mili från Brooklyn har slutat 
jobbet låter han sina gröna fingrar bli lite mer kreativa 
och förvandlar dolda delar av sitt grannskap. Så, oavsett 

om det rör sig om jobbet eller om håret finns det alltid möjlighet 
att sätta sin egen prägel på rutinerna. När du känner för att raka av 
allt kan du använda hudvänliga Philips SensoTouch 3D som följer dina 
konturer, som kan användas torr eller med skum och ger den där 
superfräscha looken. 
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ha sex som bögarna på 1900-talet
Parkragg
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et är en sen vardagskväll i Göteborg.
Höstluften känns redan av och parkbelysning-
en lyckas bara skapa spridda ljuscirklar vid

gångvägen där en och annan hundägare passerar. I
dunklet, bland träden och buskarna går andra flanö-
rer. Hit kommer män för att ragga. ”Fredrik” är 28
år och upptäckte cruisingen för cirka fem år sedan:

– Här i stan vet ju ”alla” att det finns parker där
det förekommer bögragg. Bland kompisar så sägs
sånt lite föraktfullt, men jag var nyfiken på det.
Första gången jag gick dit var en stor besvikelse för
det var inga andra där. Sedan började jag leta upp
klubbar på Qruiser om parkragg, och då insåg jag att
jag varit på fel ställe. Andra gången jag gick dit, på
rätt ställe, var det helt annorlunda. Nästan direkt
mötte jag en kille i som var lite äldre än jag. Jag
minns att jag skakade av nervositet men det var häf-
tigt. Det hela var över ganska snabbt.

Varför parkraggar du, när
det finns gayklubbar och träffstäl-

len på nätet?
– Chansen till sex är större i parken

än på nätet, för där får killar plötsligt kalla fötter
eller så är man inte den dom letar efter. Det jag gil-
lar med parkragg är att det är stunden som gör till-
fället. Jag bryr mig inte så mycket om killen inte har
tvättbräda eller är mycket äldre än jag. Jag gillar att
man möts i kåtheten. Det blir inte avancerad sex,
men jag tycker den är äkta. Bara det att runka med
en okänd kille utomhus ger mig en kick.

Internet har revolutionerat killars möjligheter att
träffa killar för sex. 1999 startade sajten Sylvester,
som det första framgångsrika communityt för bögar
i Sverige. Ett år senare startade qx-förlag Qruiser.
Samhället har blivit mer öppet, hbt-rättigheterna har
blivit fler och det finns ett växande antal föreningar
och gayklubbar.Trots det lever en ”gammaldags”
cruisingkultur vidare, även i yngre generationer.
Farao Groth är 26 år och det var i de tidiga tonåren
han upptäckte den dolda bögvärld som fanns i
omklädningsrum, på stränder och i badhus. Hans
första cruisingupplevelse var i simhallen i Borlänge:

– Jag var ensam i bastun och in kom en kille
som började stretcha framför mig. Efter det gick han
in på toaletten och gjorde det där klassiska, stängde
dörren utan att låsa. Jag förstod inte riktigt, men
gick efter. Jag smet in fort, vi runkade i handfatet
och jag var i sjunde himlen. För honom var det kan-
ske bara töm och glöm. Jag såg honom inte mer.

Vad är det som lockar dig med cruising i sport-

anläggningar?
– Det är spänningen

jag vill åt! När man raggar i
verkligheten är det inte sexet som

är det viktigaste, det är vägen dit! Sedan är
omklädningsrum en spelplan för heterosexuella

män, sådana som inte ser sig som bögar men som
vid tillfälle kan tänka sig ha sex med en annan kille.
De är ”trysexuella”, sådana som provar att ha sex
med andra män. Det är sådana som inte skaffar sig
en profil på ett gaycommunity. Sen finns det dom
som gillar att visa upp sig. Nakenbaden som Kärsön
och Frescati blir en arena för sådana som vill bli
betraktade av andra män.

Men hur går det till rent praktiskt att ragga?
– Framför allt måste man fråga sig själv varför

man besöker ett gym eller badhus. Jag tränar ju fak-
tiskt så jag är försiktig med ragg där jag tränar. Man
vill inte bli känd som bögen i bastun. När tillfället
dyker upp är det som att sitta på ett älgpass och
plötsligt kommer tiotaggaren och då måste du skjuta
på en gång. Ibland blir det inte action utan bara
fluktning. När det handlar om ragg måste man vara
tydlig med vad man vill.Tumregeln är att bara
använda kroppsspråk. Absolut inget snack! Är det en
”hetero”-kille måste jag vara den som styr, det är
begränsad tid man har på sig på begränsad plats. Jag
är den som ska ha koll.

Hur undviker du då bastubögstämpeln?
– Jag reser mycket i jobbet, och Sverige utanför

storstäderna är en guldgruva! Ute i landet erbjuds en
annan anonymitet för en sån som jag. Där har bögar
och semibögar koll på varandra på samma sätt som
vi kan ha i Stockholm, men jag kommer som en
främling som dom inte möter igen. Här i Stockholm
kan det bli lite konstigt om man står på Zipper
bredvid någon och sjunger med i Linda Bengtzings
”jag ljuger så bra” och så har vi runkat ihop på
gymmet veckan innan.

Vad är vett och etikett, de flesta går ju på gym för

”När tillfället dyker 
upp är det som att sitta

på ett älgpass och 
plötsligt kommer 

tiotaggaren och då 
måste du skjuta 

på en gång.”

ragg

d

Grindr i din I-phone, Qruiser och Gayromeo. Aldrig har möjligheterna till 
snabbsex varit så stora. Förr i tiden var bögar hänvisade till parker, badhus 
och offentliga toaletter för att träffalikasinnade. Trodde du dessa mötesplatser
var passé? Inget kunde vara mer fel! Cruisingen lever fortfarande i största 
välmående trots alladigitala plattformar. QX:s Anders Backlund berättar varför.

FOTO christian hagward
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SENTRY.nu roar, informerar, förklarar och svarar på dina frågor.

Ännu en tidningsanka 
eller har forskningen 
vaccin och bot mot hiv?
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att träna?
– Omklädningrummen tvingar oss

till nakenhet och man kan bli ett objekt
utan att man bett om det. Det förstår jag
och det ska man ha respekt för. Duschen
är en spelplan som bögar skapat, det har
inte skapats för bögar och det är inte
någon homosexuell rättighet att titta. Det
som är viktigt är att märker man att
någon inte är intresserad så ska man
avbryta direkt, och gärna förstärka det.
Tittar han konstigt på dig ska du gärna
titta konstigt tillbaka. Det finns en gräns-
löshet i cruisingen men samtidigt en
enorm respekt som är ovärdelig och nöd-
vändig. Det finns regler och koder som
styr vad som gäller, bryts dessa skulle inte
dessa träffställen existera. Ingen annan ska
drabbas, man kan ju bli dömd för förar-
gelseväckande beteende.

Vad säger du till dom som ryn-
kar på näsan åt cruising?

– Jag märker att det finns bögar som
ogillar att andra bögar spanar i duschen.
Jag fluktar numera bara, eftersom jag har
pojkvän, men det finns dom som ger mig
onda ögat på gymmet, och menar att
”Farao, you give gay people a bad name”.
Det handlar nog om att alla är rädda för
att avslöjas. Jag snackar aldrig i omkläd-
ningsrum och det som händer i bastun,
det stannar i bastun.

Den nya tekniken gör att vi har mer

flyktiga kontakter, och statistik från
Brottsförebyggande rådet visar att våldtäk-
ter ökar mellan personer som är obekanta

och i en annans bostad.Vissa som raggar
på nakenbad eller i parker upplever det
som säkrare än när man tar hem någon
man chattat med på nätet, eftersom vissa
kan utge sig för andra än de är. Å andra
sidan finns risken för hatbrott från
bögknackare vid uteragg. Den risken är
betydligt mindre vid cruising på gym. En
annan orsak till hastiga park- eller bastu-
möten är att man lever i en relation eller
ett socialt sammanhang där sex mellan två
killar inte är accepterat.

Robert Jacobsson är socionom och
sexualrådgivare på radioprogrammet
Ligga med P3. Han tror att crusingens
starka ställning kan vara en reaktion mot
den utseendefixerade kultur som delvis
genomsyrar Qruiser och Grindr, där man
värderas utifrån torsos och kukar:

– När man raggar handlar det mer om
att utbyta kåta ögoninviter och personke-
mi om det blir ett knull eller inte.Vid
cruising skippas allt nonsenssnack och det
är lättare att få till snabba kravlösa knulls-
tunder, konstaterar Robert Jacobsson.

Är det en myt att bögraggandet
dödats av internet?

– De som är äldre i gemet och även
en del äldre gnälliga bögforskare hävdar
att cruisingen är död. Det skylls bland
annat på kommuner som rivit buskage
eller cruisingplatser som ”försvunnit”.

Men, som allt annat som rör sexualiteten,
bögcrusingen är ju flytande och något vi
konstruerar. Nya platser skapas, såsom på
badhus, parker eller på gymmet, men det
sker också genom anonyma snabbträffar
via nätet.

Vad har du för tips till killar som
cruisar?

– Ett självklart råd är att ha med kon-
dom, glid och gärna en buttplug instop-
pad, så du kan rövknulla i parken bekym-
mersfritt. Cruising kan vara ekivokt här-
ligt, roligt och spännande. Men med risk
för att vara en moralkärring så handlar det
om att ha koll på sig själv. Sex kan som
allt annat användas destruktivt, där jakten
på knull handlar om bekräftelse för att
dämpa en dålig självkänsla eller en rädsla
för närhet. Det gäller att fråga sig själv vad
ens motiv är.

Är det ok att ragga i offentliga
sammanhang som på badhus tycker
du?

– Absolut! En queer revolution hand-
lar bland annat om att vara en sexuell
varelse offentligt. Oavsett om det handlar
om att politiskt hålla i hand på stan, häm-
ningslöst flirtande eller knulla bekym-
mersfritt i bastun på gymmet. Mer offent-
liga knull så länge det är gottigt, spännan-
de och något som förgyller livet!

”Vid cruising skippas
allt nonsenssnack
och det är lättare
att få till snabba

kravlösa knull-
stunder”

Robert

”Tumregeln är att bara använda
kroppsspråk. Absolut inget snack! Är
det en ”hetero”-kille måste jag vara

den som styr, det är begränsad tid man
har på sig på begränsad plats.”
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Fråga Jari
Har du frågor och funderingar om
träning, hälsa och motion, sänd din
fråga till: jari@qx.se

Jag cyklar till jobbet varje dag, det är
14 km tur och retur. Är det skadligt för
mig att cykla så mycket? 

/Christer W
Svar:
Om du väljer att cykla varje dag kan
du försöka variera tempot så att du trä-
nar på full intensitet endast två till tre
gånger i veckan. Hög intensitet innebär
att du satsar och verkligen pressar dig
själv, för att sedan cykla lugnt de andra
dagarna.

Då kommer du att känna träning-
en i benen dagen efter de tuffa passen
och återhämta dig på de lugna dagar-
na..

- Hela mitt liv är ute, som
den nyblivne triathlet jag är.
Löpning, cykling, simning, styr-
ka och inlines tillhör vardagen.
Det mest utmanande är en oba-
nad skogslöpning.

- Jag älskar naturen och att
inte vara på samma plats.

Andreas Weckfors
Linköping
Säljare & Personlig Tränare

Jag sticker ut och springer, det är enklast
och mest lättillgängligt, Jag är hellre ute
framför allt på vår, sommar och höst, det är
härligt att vara ute i naturen och få frisk luft.

Pierre Renkonen
Undersköterska
Stockholm/ Sköndal
Qruiser namn:Tjingen

- Ute så klart... Jag tränar löpning minst 1 gång i
veckan. Att träna utomhus innebär för mig en fri-
hetskänsla som jag inte kan få på gymmet samt så är
det ett effektivt sätt att få din träning när du har tids-
brist.

Michael Ottosson
Socionom.
Göteborg
Qruiser namn: Maskulingbg

renden att träna utomhus
bara ökar i alla åldrar.
Tittar man på alla stora

motionslopp från Stockholm
maraton och Vasaloppet till tjej-
milen så är antalet deltagare
”fullt” flera månader innan
säsongen ens börjat.

Att träna utomhus fungerar
för alla oavsett om det handlar
om att delta i olika motionslopp
eller att du vill träna för hälsan
och förbättra din kondition, eller
för att bli starkare, kanske gå ned
i vikt eller varför inte som en del
av transport till och från jobbet.

Motionsformer utomhus:
• Löpning
• Gång/ stavgång
• Styrketräning med din egen

kroppsvikt
• Cykling
• Inlines
• Skidåkning utför och på

längden
• Klättring
• Simning

Utomhusträningslokalen:
Fördelarna med att träna

utomhus är många, utomhuslo-
kalen är tillgänglig året runt för
säsongsanpassade aktiviteter och
sporter och du kan träna när du
vill. För det mesta är naturut-
rustningen enkel som till exem-
pel backar, snö, terräng, vatten,
gräs, sand, trappor, träd,och skog.

Andra positiva fördelar är att
du får frisk luft och du slipper

alla trånga lokaler och konstiga
maskiner och du får se den
vackra naturen i sin helhet,
känna solens strålar, vindarnas
smekningar och uppleva växter-
nas färger och naturens dofter.

Variera dina utomhuspass
Lägg upp dina utomhuspass

lika dag för dag.Variera mellan
styrka och kondition och variera
även tidslängden på passen.

Exempel
Måndag Löpning 20- 30

minuter raskt
Tisdag

Kroppsstyrketräning; knäböj,
rumplyft, push-ups, ryggresning-
ar, magchrunches

Onsdag Långpromenad
alternativt stavgång 45-60 minu-
ter

Torsdag Cykling
Fredag Simning,

klättring,längdskidor/rullskidor
Lördag Backträning 6-10

gånger 100 meter raskt uppför
och gång tillbaka

Söndag Vila

Höstpusha med 4 stycken
Outdoor-övningar

Jägarställning
Du tränar:

Ben och rumpa
Utförande:

Stå upprätt i höftbredd intill ett
träd med en god hållning och
blicken riktad framåt. Placera
händerna vid höften. Sitt lutad
mot trädet med benen i 90 gra-
der. Håll övningen 1 minut upp-
repa 2-3 gånger

Bänkdips
Du tränar:

Överarmens baksida samt axlar

Utförande:
Med god kroppshållning placerar
du händerna på varsin sida av
kroppen bakom dig på bänken.
Armbågarna pekar bakåt lätt
utåt. Fötterna är placerade i
höftbredd med lätt böjd knäled.
Böj armarna bakåt lätt utåt till
cirka 90* i armbågsleden, arbeta
upp igen till lätt böjda armbågs-
leder. Utför 15-20 stycken, upp-
repa 2-3 gånger

Räckrodd
Du tränar

Den breda ryggmuskeln, axelns
baksida samt bål

Utförande:
Greppa stången med ett axelbrett
grepp, håll blicken riktad uppåt
och placera kroppen så att övre
delen av magen är under stången
och fötterna är i höftbredd. Lyft
upp höften så att kroppens håll-

ning är likt en planka och möt
stången med den övre delen av
magen med armbågarna intill
kroppen. Utför 15-20 stycken,
upprepa 2-3 gånger

Trädcrunches
Du tränar:

Mag- och höftböjarmusklerna,
Utförande:

Ligg ner på rygg med rak kropp
med lätt böjda ben placerade i
höftbredd mot ett träd.
Sträck upp armarna rakt framåt
uppåt mot knäna. ”Sug” in bäck-
enbotten och spänn magmusku-
laturen. Lyft upp överkroppen
med hjälp av magens muskler så
högt du kan och håll övningen 1
minut upprepa 2-3 gånger

t

TRÄNAR DU HELST INOMHUS ELLER UTOMHUS?

fitness
F
O

T
O

: 
P

E
T

E
R

 K
N

U
T

S
O

N

&hälsa
med jari ketola

det är inne att 
vara ute

Räckrodd
jägarställning Bänkdips

Trädcrunches

Fitness  11-10-23  18.47  Sida 30

       



PRE X-MAS 

PARTY

26 
NOVEMBER

LADY DIAMOND
MISS RUBY & MISS PANDORA 

SITGES

DJ DI & DJ DOG
JONAS L & BERNHARD
ANDERS SEWERINSONDJ’S

BAD SANTA 
ROVANIEMI

HOT
SURPRISES  ALL THRU  THE NIGHT

PRE X-MAS

PARTY

NOVEMBER

LADY DIAMONDLADY DIAMOND

DJ DI & DJ DOG
JONAS L & BERNHARD
ANDERS SEWERINSONANDERS SEWERINSON

262626
NOVEMBERNOVEMBER

DJ’SDJ’SDJ’S

T-SLUSSEN • GULA GÅNGEN • STOCKHOLM
WWW.KOLINGSBORG.SE

 

23–05
20+

Annonssidor nov 10.indd   31 2011-10-21   17.48



AV ronny larsson FOTO christian hagward

lltså, jag vet ju själv att jag är annor-
lunda, säger Linni.

– Det är ingen konstig grej för
mig, och jag tycker människor ska få vara
annorlunda. Det är en jävligt bra grej. Jag
upptäckte tidigt att jag inte var som alla
andra och accepterade det. Och det är vik-
tigt att man accepterar sig själv, och inte
går och håller något inom sig, säger Linni
och lutar sig tillbaka i skinnsoffan där vi ses
på Idol-hotellet.

Annorlunda är för de flesta i det här
fallet att Linni ser ut som en kille, men
refereras till som hon. En etikett som Linni
har valt själv.

– Jag har jag alltid velat vara en kille,
och jag ser mig inte som en tjej. Men jag
känner att jag har accepterats för den jag
är, så officiellt i tv och tidningar så kan jag
anpassa mig. Jag vet ju fortfarande vem jag
är, och det är min grej. Det behöver jag
inte skrika ut till hela världen. Jag vill inte
vara den som håller undan något, men jag
vill bara ha saken privat tills jag är säker på
mig själv. Helt säker.

Så, nog sagt om det. Linni är Linni, en
nybliven sjuttonåring som redan ses som en
banbrytande Idol, och älskas av tusentals
tv-tittare för sin androgyna stil, egna scen-
språk och självsäkra attityd. Går man in på
TV4.se och kollar kommentatorsfältet på
Linnis Idol-profil så blir man helt varm
över all kärlek Linni får. De unga fansen
öser support över sin idol, och Linni är
”superglad” över sina fans, och läser myck-
et av det som skrivs.

– Men ser jag något dåligt så klickar
jag ner sidan. Sådant behöver jag inte läsa.
Det jag behöver är bra respons från de som
gillar mig, mina fans.

– Och som tur är så har folk fattat att
jag inte är så lätt att trycka ner. Om de
skriver typ ”är det en tjej eller är det en
kille?” så bryr jag mig inte. Jag har alltid
struntat i vad folk haft för fördomar. Jag
har ju själv valt att se ut som jag gör. Och
jag förstår ju människor, det är klart de blir
förvirrade. Hade jag varit tjejig och sett
någon som jag ute på stan så hade jag själv-
klart också blivit förvirrad. Så det är ingen-
ting konstigt alls. Det viktiga är ju att jag är

nöjd med den jag är.
Linni känner att många av hennes fans

finns inom HBT-världen, och flera unga
har hört av sig till Linni på Facebook.

– Jag har fått mejl från unga tjejer som
inte trivs i den kropp de blivit födda i. De
tackade mig för att jag är jag och för att jag
vågar stå upp för den jag är. Jag tycker att
det är jätteviktigt att de hör av sig och det
tar jag på allvar. Jag förstår ju att jag har
blivit en förebild för unga tjejer som klär
sig som grabbar, och jag önskar att jag
också haft det stödet när jag var yngre.
Ibland kände mig som den enda i världen
som kände sig så här. Men steg för steg hit-

tade jag stöd genom mina fantastiska vän-
ner och min familj. Deras support har gett
mig min styrka och trygghet.

Särskilt nittonåriga systern Emelie
betyder mycket för Linni. Såg man Linnis
Idol-audition med kidnappningen, som
arrangerades av Emelie och Idol-redaktio-
nen, så förstod man att Linni har ett väldigt
nära band till sin storasyster.

– Hon har alltid funnits där för mig,
och det är otroligt skönt att känna det.
Och även om hon ibland säger att hon inte
alltid förstår mig så vet jag att Emelie
innerst inne fattar.

– Överhuvudtaget stöttar hela min
familj mig i allt jag gör, även om de ibland
har svårt att acceptera vissa saker. Men de
finns alltid där för mig, och det är otroligt
skönt att veta.

Varje vecka sitter Linnis mamma, låtsas-
pappa och storasyster Emelie i Idol-publi-
ken i tv-studion för att heja på familjens
stjärna.

– Mamma har bestämt sig för att över-
raska mig med en ny hemlig gäst i publi-
ken varje vecka, och senast var det min
bästa kompis Markus. Det är alltid lika

Att som sextonåring ställa sig inför Idol-juryn och en 
miljon tittare för att bli bedömd för sitt artisteri är modigt.
Att dessutom veta att man ses som annorlunda jämfört
med de andra Idol-deltagarna, och stå upp för det är 
ännu modigare. Idolen Linni Barresjö är helt enkelt 
det coolaste vi vet just nu.

”Innan hade 
jag varit rätt 

förvirrad och inte
vetat vilket håll
jag varit lagd åt”

a

”jagsermiginte
somentjej”
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spännande att se vem hon tagit med sig,
skrattar Linni.

Förutom alla unga fans så har Linni
sedan sin första audition haft ett annat
stort fan. Jurymedlemmen Alexander
Bard tog direkt Linni till sitt hjärta, och
den annars så samlade Bard fällde till och
med ett par tårar när Linni sjöng Bruno
Mars Grenade under en slutaudition på
Oscarsteatern.

– Han har sagt att det är en personlig
grej för honom att följa mig.Alexander
tar mig personligt, och jag känner att jag
har bäst kontakt med honom av de fyra
jurymedlemmarna. Han har verkligen en
intressant personlighet, och jag tycker om
folk som är egna. Bard är en otrolig män-
niska, och hans support gör mig glad.

Som liten var Linni en av grabbarna.
Som klättrade i träd, var ute på äventyr
och slog sönder knäna.

– Jag hängde bara med killar och vi
hittade på massor av bus. Jag klädde mig

också alltid som en grabb, så det var inte
alltid helt lätt att accepteras för den jag
var i skolan, och i lågstadiet var jag lite
utstött. Men i högstadiet så började jag få
mer vänner och folk började accepterade
mig för den jag är.

– Idag är det lite annorlunda. Nu är
jag med en massa tjejer istället, för det

känns bekvämare. Jag verkar inte gå ihop
med killar på det sättet, även om jag fort-
farande är grabbig själv… Många killar är
mycket för att supa och ragga brudar, och
jag är inte sån som person. Jag är den
lugna typen som har respekt för tjejer,
säger Linni och ler blygt.

Första flickvännen blev Linni ihop
med i sjuan, och det var då hon också
kände att det var just tjejer hon attrahera-
des av.

– Då märkte jag att jag var helt åt det
hållet. Innan hade jag varit rätt förvirrad
och inte vetat vilket håll jag varit lagd åt.
Men sedan dess har allt varit väldigt själv-
klart.

Idag har Linni flickvän och dagen
efter den här intervjun firade paret två
månader som par.

– Hon har varit här hos mig på
hotellet hela veckan och det känns jätte-
tryggt att ha henne på plats.Vi träffades
genom gemensamma vänner och var

kompisar först. Sen började vi SMS:a lite
grann och sen träffades vi på en fest. Ja,
och nu är vi ihop, ler Linni.

När detta skrivs har Linni klarat sig
genom tre fredagsfinaler, och två av hen-
nes framträdanden har hyllats av jury och
tittare. Men under veckan då Idolerna
skulle sjunga på svenska, då Linni sjöng
Eric Amarillos sommarhit Vill du ligga
med mig då, tappade hon bort sig helt.

– Jag vill inte skylla på att jag var
sjuk, men när man är sjuk så tappar man
energi och då kan man inte fokusera helt.
Jag vet inte riktigt vad som hände, och
har aldrig hänt förut. Så det ska inte
hända igen, jag lovar.

Just nu lever Linni sin dröm och nju-
ter av varje sekund. Hon har drömt om
att vara med i Idol sedan den allra första
Idol-omgången 2004. Men först i år var
hon i rätt ålder för att delta i program-
met. Däremot var det ingen spikrak väg
in i programmet.

– Jag gick först på en vanlig audition
fast då gick jag inte vidare. Men jag har
fått höra från olika håll att det var upp-
gjort.Att det bestämdes att jag inte skulle
gå vidare så att jag skulle kunna kidnap-
pas i tv senare….

– Jag är så glad att jag är med, för jag
var jävligt redo. Jag har hållit på med
musik sedan jag var liten och velat
komma ut och sjunga för en publik. Nu
vill jag bara fortsätta med det här.

Den dagen Idol-äventyret tar slut så
hoppas Linni få chansen att åka ut och
spela. Musikaliskt vill hon gå åt Lady
Gaga och housepop-hållet. Covern på
superstjärnans hit Edge of Glory under
kvalveckan gav mersmak.

– Min musikaliska stil har alltid varit
akustiskt åt Melissa Horn-hållet men jag
vill nog ge mig på housepopstuket. Det
kändes så bekvämt och rätt när jag gjorde
det i kvalet, så jag kände att det var något
för mig.

Och i en inte alltför avlägsen framtid
vill Linni sätta fötterna på amerikansk
mark för att satsa på en karriär där.

– Los Angeles, Hollywood och allt
det där är ju drömmen. Det är där man
vill slå igenom. Och det är ju lite lättare
att sticka ut där än i Sverige där saker ofta
är tillrättalagda och man inte alltid tillåts
vara annorlunda, avslutar Linni och gör
sig redo för att plåtas.

Vi tycker att Linni ska stanna här i
Sverige. För att fortsätta visa den svenska
tillrättalagdheten fingret.

Annorlunda är ju ett jävligt fint ord.

”Jag har fått
mejl från unga
tjejer som inte

trivs i den kropp
de blivit födda i.
De tackade mig

för att jag är jag
och för att jag

vågar stå upp för
den jag är”

Linni Barresjö
Ålder: 17
Bor: Rimbo, två mil utanför

Norrtälje
Förebild: Min kusin Madde, en

härlig person som skiter i vad folk
tycker.

Senast lästa bok: En biografi om
Michael Jackson

Favoritfördom: Fuck it
Favorit på TV:Two & a Half

Men
Favoritlåt: Human Nature Michael

Jackson
Käraste ägodel: Gitarren
Det första jag gör när jag

vaknar:Tar en kopp kaffe, lagom
med mjölk

En artist vars karriär jag skul-
le vilja ha: Lady Gaga och Usher

Favorit av de andra i Idol: Jag
skulle vilja ha Mollys guldstrupe. Jag
fattar inte att man kan sjunga som en
jävla gudinna.
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020–319 000
Ring oss innan din katt får tag på fel leksak. Så slipper du ringa banken efter att det har hänt. Vårt nummer hittar du ovan eller på 
dina.se/katt.
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mindre 
bitter...

odis och choklad
finns ju inte längre i
mitt nya liv men

räddningen blir ju den med
hög kakaohalt som har fun-
nits en tid. Många med mig
tycker säkert att det  är just
lite bittert men nu lanseras
lösningen på för mycket bit-
terhet. Hög kakaohalt, men
med en mildare smak.
Supergoda! De heter helt
enkelt bara Mild och finns i
både 70% och 85% kakao-
halt. Från Schweiziska Lindt
kommer nyheterna och kos-
tar cirka 22kr för 100gr.

i har säkert sett ”självplocksmuslin” i de större
mataffärerna. Det är Risenta som har dessa och
för dig som inte vill plocka själv har de nu

lanserat tre paket med olika frukostblandningar baserat
på statistik hur självplocket har sålt. Smart idé och tre
riktigt goda blandningar. Om man nu som jag följer
GI råd när det kommer till mat så är det nog lite för
mycket russin och torkad frukt i alla tre blandningarna
men förutom det är det uteslutande nyttigheter i
påsarna. Min favorit blev den med 50% frukt nötter
och kärnor.Alla tre heter ” Musli- din favoritbland-
ning” så det gäller att läsa på förpackningen vad de
innehåller. Min favorit innehåller bland annat  dinkel-
puffar och det  är riktigt gott! När jag växte upp fanns
det bara Kalaspuffar men detta är den moderna och
nyttiga varianten på dom. Dinkel visste ingen vad det
var på 70-talet… Pris cirka 30kr i butik.

med håkan svensson

ör ett tag sedan berättade
jag om Armani Casa som
ligger i centrala Milano där

man hittar hela utbudet från Armani.
Kläder och övrigt mode tar upp det
mesta av ytan men här finns också en
avdelning med ätbart. Vid detta
besök kom jag hem med en tjusig
burk Armani te i resväskan. Är ingen
tedrickare själv men tycker att det var en
kul och användbar present men lyxig käns-
la. Det fanns ett brett utbud av olika typer av te och jag köpte
ett klassiskt svart te med  citron. Lite dyrare än Earl Grey men
bara påsen du får till är värt pengarna. En ”gå bort” present som
kommer att göra succé.
.

u har jag varit igång i två
månader med träning och
nya matvanor. Det har

gått betydligt bättre än vad jag
trodde och jag mår riktigt bra.
Utmaningen är all god mat och
dryck som jag nu måste tänka lite
mer på vad den innehåller och
hur mycket jag stoppar i mig. Ni
som har följt mig på bloggen vet
att jag är nöjd med Olas
Lauritzsons GI-boxar och tycker
att de har fungerat utmärkt.Att
laga mat är inte heller ett problem
för mig, det är ju ett av mina stora
intressen. Det jag saknar mest, och
har svårast att vänja mig av med,
är allt det där lilla extra goda, som
drinktilltuggen, ostbågarna, chip-
sen och godiset… Framförallt på
helgen och när jag ska ha gäster
eller själv gå på middag.

Jag ringde upp Ola och fråga-
de om han kunde ge lite tips till
fredagsmyset när det inte känns så
spännande att knapra på en morot
eller en selleristjälk framför Idol.
Det kunde han, så jag åkte till
affären med Olas inköpslista och

drog sedan hem till hans lägenhet
på Östermalm för lite TV-mys.
Nyttiga tilltugg och snacks behö-
ver absolut inte vara tråkiga och
det finns mer än råa grönsaker att
duka fram på fredagen, det var
något som Ola snabbt bevisade.

En flaska rött italienskt vin
öppnades och sedan satte vi igång
med de varma snacksen.Överst  på
min inköpslista stod det parma-
skinka och getost. Skinkskivorna la
jag på ett bakplåtspapper och
sedan en liten skiva getost ovanpå.

Lite färsk rosmarin som krydda
och sedan rullar du ihop skinkan
och sätter i en tandpetare. Dessa
ska sedan in i ugnen i 5-6 minu-
ter på 200 grader. Ut kommer
ljuvligt doftande tilltugg.

Nästa snack bestod av grov-
riven parmesan, chiliflakes och

pinjenötter. Lägg små ”högar” av
den rivna parmesanosten på ett
bakplåtspapper och lägg på några
pinjenötter och avsluta med att
strö lite chiliflakes över. (Dessa har
du redan hemma om du har gjort
Olas nötter i ugn med salt och
chili som också är ett av mina
favorittilltugg.) In i ugnen i cirka
5 min eller tills de fått lite färg,
osten smälter och det blir ett litet
chips med het smak. De blev mina
favoriter, sååå goda! Det bästa av
allt, om man följer GI-dieten, är
att det inte finns några  kolhydra-
ter i dessa snacks vilket innebär att
du kan äta mer än en… Det gjor-
de jag och jag tycker att ”fredags-
mys” har fått en ny innebörd efter
dessa tips från Ola. Om du inte
vill eller har tid att fixa med
varma tilltugg är oliver och goda
ostar andra bra GI-tips att ställa
fram på bordet, gärna tillsammans
med knäckebröd bakat på råg.

Jag kommer nog alltid att älska
ostbågar men idag kände jag att de
har fått konkurrens.

”det känns inte
så spännande
att knapra på

en morot 
framför idol”
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n

F

va Solo  gör designpro-
dukter för hemmet och
köket som har skördat

stora försäljningsframgångar i
Sverige. Enkel och funktionell
design som tilltalar oss. Jag hade
förmånen att få vara med på en
vinprovning i samband med att
de lanserade sin nya vinserie som
består av ett flertal produkter.
Den kanske största nyheten är
deras Catalyzer, en både snygg
och funktionell produkt som
faktiskt gör att vinet smakar bätt-
re! Låter galet men under prov-
ningen var det en märkbar skill-
nad om det var vinet med
Catalyzer dekanterinspropp eller
utan i glaset.

e
danskdesign

frukostnyttigtte från den 
fina världen
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Fighters
AV anders öhrman FOTO Peter Knutson 
Tack till xxl i bromma för lån av kläder
MODELLER sthlm Berserkers: Orom, Tolga, Semir, Calle, Daniel & Anders

Från vänster:
Orom, Tolga, Semir och Calle.
Shorts från Adidas 299 kr

Sveriges hetaste rugbylag är Sthlm Berserkers som består av närmare 50 gaykillar. Vi fixade 
kläder från XXL och knackade på till lagets omklädningsrum. De bjöd in oss. Här är resultatet.

Och kom ihåg, bollen är inte rund...

Sveriges hetaste rugbylag är Sthlm Berserkers som består av närmare 50 gaykillar. Vi fixade 
kläder från XXL och knackade på till lagets omklädningsrum. De bjöd in oss. Här är resultatet.

Och kom ihåg, bollen är inte rund...
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Daniel:
Stormberg Vidda 
bälte byxor 399 kr

T-shirt från Nike,
SS Cruiser Run the City
239 kr

Tolga:
Alprausch
Widmer Ferdi
Stickad Jacka
1499 kr

Semir:
Adidas TS Basic
3s träningset
689 kr

Orom:
Nike Squad
Letterman jacka
699 kr
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Adidas shorts 299 kr
Sockar från Bola 89 kr

Orom: 
Nike Squad Fleece Crest 
PO Hoody 499 kr
Stormberg Vidda 
bälte byxor 399 kr

Semir: 
The North Face 299 kr
Adidas shorts 299 kr

Tolga:
Naken

Anders:
Adidas TS Basic 3s 

träningset 689 kr

T-shirt Alprausch 
Tobi Kamera 349 kr
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Meet with a beautiful crowd
from all over the world and

experience Arosa Ski at its best 
10 gay-friendly partner hotels and

holiday apartments �tting any budget
70 km fantastic ski & snowboard  runs

non-skiers always welcome in Arosa
cultural events & great theme parties

�ne dining, apres-ski & wellness spa

Europe’s favourite Ski Pride Festival, from 8th to 15th January,  2012

New
website

with easy onlinereservation
system

www.gayskiweek.ch
Email: arosa@gayskiweek.ch
Infos & Reservation Center
% +41 21 560 70 20
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Calle: 
Naken
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Board Shorts Puma 399 kr
Skor  (övre) 

Nike Free run+2, 1099 kr
(nedre)  Nike Zoom 

Structure + 15, 1399 kr 
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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

Biljettbokning Tel 08 - 784 18 00, berwaldhallen.se

Läs mer på berwaldhallen.se
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Calle (t.v.)
Stormberg Vidda 

bälte byxor 399 kr
Mössa: Ashton Beanie 349 kr

Orom (t.h.): 
Stormberg Vidda 

bälte byxor 399 kr
Mössa: Bula Beanie 149 kr

bersekers  11-10-23  18.40  Sida 45



ill man jobba som frilansande
inredare får man vara beredd
på att det tar tid att etablera

sig. Branschen är svår att komma in i,
den är konjunkturskänslig och jobben
växer inte på träd.

Dennis Valencia är frilan-
sande inredare. Han har gått en
dekoratörsutbildning och arbetat
som inredare på Ikea, men det var
först efter en avslutad tjänst som
assistent till inredarna på tidningen
Sköna Hem som tog det fart
berättar han.

När började ditt intresse
för inredning?

– Min familj kommer från
Chile och pappa ville lära oss så
mycket vi kunde om svensk histo-
ria när vi var barn.Vi kuskade
runt och gjorde en hel del utflyk-
ter till olika slott i Göteborgs-
trakten där vi bodde. Jag var väl

runt fem år och det var då jag
började intressera mig för inred-
ning.

Vilket inredningsprogram
får dig att stänga av tv:n?

– Alla inredningsprogram
gör att det kryper under skinnet
på mig så jag kollar aldrig på
dem.

Har du någon speciell
inredningsstil som du gillar?

– Jag gillar futuristisk 60-
talsinredning, lite ”spaceage”,
som i filmen 2001 med herrar i
snygga kostymer och för korta
byxben och där kvinnorna har för
mycket eyeliner. Regissören
Almódòvars knasiga färger och
inredningar älskar jag. Jag har en
faiblesse för övermöblerade rum
och intensiv färgsättning.
Inredningar som känns ingrodda
och inbodda är en annan favorit.

Hur ser det ut hemma hos
dig?

– Det är mycket färg, jag gillar
inte vitt men måste erkänna att vi

har vitmålade golv och vita köks-
luckor med blåbrunrandigt kakel.
I vardagsrummet är det gulgröna
väggar med en stor väggfast hylla i
jakaranda. På den har vi samlat
alla småsaker, böcker och tavlor
för att ge mer luft åt andra ställen.
Ytterdörren är orange medan hal-
lens väggar och tak är rosa.

en här lilla oljelampan hittade jag i buti-
ken La Maison du Design.Vid första
anblicken ser den mest ut som en vanlig

kub med en brinnande tändsticka på, som ald-
rig slocknar.Tittar man lite närmare ser man
att stickan, enormt verklighetstrogen, är själva
hållaren till tråden som suger upp lampoljan.

&homo
hus,hem

”folk är för försiktiga”

ag orkar inte se en pumptvål
till med blaffiga logotyper
och text! Fram för vackra

och diskreta tvålpumpar istället. Om
det mot förmodan skulle finnas en
text på förpackningen måste den
vara subtil och vacker.

olitärer är ju aldrig
fel, jag älskar dem.
Helst ska de vara

dyra, sköra och ömtåliga,
då är det som bäst. Döm
om min förvåning och
stora glädje när jag fick se
de Asieninspirerade vitrin-
lådorna av trä som vilar på
små delikata fötter. I dem
kan man samla sina vack-
raste saker som skyddas
mot damm och klåfingriga
barn med kladdiga fingrar,
om de skulle komma på
besök.

med per wennberg

”Vita soffor
säger mig

ingenting, de
blir osynliga

för mig.” 

v

pers bästa

-46-

s

Sovrummet har blågröna väggar
med lejongula sammetsdraperier.
Jag är supernöjd med färgkombi-
nationen i hela lägenheten. Herre-
gud, skulle man ångra sig är det ju
bara att måla om. Folk i allmänhet
är alldeles för försiktiga.

Vem är det som bestäm-
mer hur det ska se ut hemma
hos dig och din sambo Yonas?

– Jag tar de flesta initiativen.
Till en början säger Yonas oftast
nej, men när han får se slutresulta-
tet brukar det lösa sig. Han köper
småsaker, senast igår, och jag place-
rar ut dem och adderar till det vi
redan har. Sedan plockar han bort
saker som han inte tycker passar
och jag plockar fram… (skrattar)

–  Vi tycker båda om färg,Yonas
drar mer åt turkos-blåfärger och
jag åt orange och rosa.

Bästa inköp?
– Hmmm, det är nog mattan

vi ropade in på Bukowskis Market.
En gammal sliten ullmatta med
romber, liknande Viola Gråstens
mönster Oomph. Den är stor och
tar upp större delen av vardags-
rummet. Vi var två som budade
på mattan vars pris aldrig tycktes
sluta stiga. Jag ringde min kompis
Hanna, som har samma smak som
jag, och frågade om det var hon
som budade, och det var det!.
Gentleman som man är fick hon
köpa den för jag vet att hon trött-
nar på saker och ting ganska
snabbt. Så nu ligger mattan
hemma hos oss.

Nästa inredningspryl ni
kommer att köpa?

– Vi måste ha en ny soffa! Om
den vi har inte hade sett så ned-
sutten och sliten ut skulle vi ha
haft den kvar, men den måste
bort. Den nya soffan blir antingen
orange, turkos eller gråbrun.Vita
soffor säger mig ingenting, de blir
osynliga för mig.

Blir du någonsin trött på
inredning?

– Det är så dubbelt det där, jag
gillar inte saker och framförallt
inte att köpa. Paradoxalt nog är det
hur roligt som helst att titta, kläm-
ma och arrangera dem fint i bild.

Vad är det värsta du vet
inom möbler och inredning?

– När det blir för tillgjort och
stylat. Stjärnor, flaggor och New
england-looken är en typisk sådan
stil. En annan skräckis är
Memphis-stilen. Möblerna är
hemska har konstiga dimensioner
och gräsliga färgkombinationer,
men vem vet, vi kanske har den
typen av möbler innanför vår dörr
fortare än vi tror.

Är du nyfiken på Dennis, gå in på
hans hemsida, dennisvalencia.se

det lilla extra

dagarna har Pierre
Hagströmer och
Peter Ravén öppnat

butik! De vill att det ska
kännas som att man kom-
mer hem till dem och deras
bostad. Det gör det vill jag
lova. I den eleganta och
hemtrevliga butiken blandas
allt med en twist. Kopuler-
ande damer och herrar är
inte det första motivet man
tänker på när det kommer
till desserttallriken, men det
hittar du här. Här finns
även, möbelklassiker, antik-
viteter, mattor och möbler,
textiler och tapeter från
bland annat Ralph Lauren,
Designers Guild och
Christian Lacroix.

Riddargatan 66, Stockholm

iF
O

T
O

: 
P

E
T

E
R

 K
N

U
T

S
O

N

j d
gäsp...

et är få saker i ett hem som gör ett
sådant starkt intryck på mig, som
just stilleben. Stilleben är mitt

absoluta favoritsätt att göra det
hemtrevligt. Ofta blir det vackert
oavsett material, form eller färg. Ett
stilleben signalerar också att det är
någon som engagerat sig i
sitt hem, tagit sig tid och
samlat ihop några väl
utvalda saker. Det gillar
jag. Flaskorna kommer
från Venini formgivna
av Tapio Wirkkala.

to die for

d
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IPHONE-APP
(LÄSA IN QR KODEN)

ANDROID-APP
(LÄSA IN QR KODEN)

     Ladda ner vår App genom att     läsa in QR koden här bredvid!

www.ahome4u.se

A Home 4U 

  I vår exklusiva marknadsföring 

   ser vi till a
tt ditt hem sticker 

               
      ut och s

yns! 

www.ahome4u.se

Vi på A Home 4U 
kan garantera dig 
ett engagemang 
utöver det vanliga
och en modern
mäklartjänst av hög
kvalitet. Ditt hem är
det viktigaste du har 
– låt oss få förtroendet 
att föra det vidare.

Välkommen att kontakta
oss eller kom in till
vårt nya kontor på
Scheelegatan 1 
på Kungsholmen!

Lena Reistam
Reg. Fastighetsmäklare

0760 166 166  
lena@ahome4u.se

www.ahome4u.se

Inte till salu
Har du inte 
tänkt sälja?

Det kanske är det 
perfekta tillfället!

I vårt kundregister
fi nns det ständigt köpare 
som är intresserade av 

specifi ka objekt och
de är inte  särskilt

priskänsliga. De kanske 
letar e� er just en

bostad som din? 

Denna tjänst är till 
för dig som har ett 

exklusivt objekt som 
många e� erfrågar.

Vill du veta mer ring 
0760 166 166!
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sexperterna kan nog inte ge dig tips på hur 
man knyter den perfekta slipsknuten men väl 
vad du ska tänka på när du väljer kondom och 
glidmedel. Du hittar oss på qruiser.com och på 
rfsl-chatten. / sexperterna might not be able to 
provide a tutorial on how to tie the perfect Windsor. 
But we can give you some guidelines on how to choose 
the perfect combination of condoms and lube. Find us
on qruiser.com and in the rfsl chat room.

HUR PÅKLÄDD ÄR DU NÄR 
DU HAR SEX? SVART KOSTYM, 
KORSETT ELLER BARA KONDOM? 
/ HOW DO YOU DRESS UP FOR 
SEX? A BUSINESS SUIT, CORSET 
OR JUST A CONDOM?
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mrleather 
europe2011

”Jag tvivlar på att
läderbögar har mer

sex än en bög som till
exempel går på zipper.” 

-49-

9-årige Alexi är fetischcommunityts
nya posterboy, och han är inte bara en
ovanligt het sådan. Han har dessutom

ett mål med sin roll som representant för
SLM-kulturen.

– Jag vill förespråka respekt mellan olika
bögkategorier och öppna folks sinnen. Det
finns så mycket fördomar i alla grupper, och
jag vill bryta ner dem. Dessutom vill jag få
in unga människor i läderbögskulturen. Jag
vill se till att den här kulturen lever vidare,
fast med respekt för alla de fantastiska äldre
människorna som redan finns här. Jag vill
skapa en gemenskap där alla får plats. Man
kan komma ner och bara ta en öl och det är
helt okej att snacka om Lady Gaga ifall man
vill det. Ingen kollar snett för det. Man
behöver inte gå in i ett darkroom bara för
att man är på SLM.

Vad tänker du på när du menar att
det finns fördomar?

– Att fetischkulturen är så översexuell.
Jag undrar om den verkligen är mer sexuell
än andra delar av gaykulturen? Visst, det
finns en tydligare antydan till sex, men jag
tvivlar på att vi har mer sex än bögar som
till exempel går till Zipper.

Alexis grej är läder, men gillar även latex
och militärt. Fast helst föredrar han naket.

– Less is more. Jag gillar en helnaken
man med en liten läderdetalj. Fast jag är inte
så mycket för yta och medvetna män, utan
går igång på en personlighet. ”Utsidan ger
insidan en chans, insidan ger utsidan sin
glans. Men nåt jag gillar är större björnakti-
ga män mellan 28-55 år. Gärna med lite
mage, jag är inte så mycket för magrutor.

Alexi upptäckte tidigt en fascination för
läderkulturen och tyckte det var spännande
med farfaderns förflutna som polisofficer
under Andra Världskriget, Det ledde i sin tur
att han kollade upp Tom of Finland på
nätet.

– I femtonårsåldern bröt intresset ut
rejält när jag fick farfars välbevarade gamla
svarta kängor. Sen har jag skaffat mer och
mer grejer, säger Alexi och poserar med en
svart läderpiska.

När Alexi inte svingar piskan iklädd
läderharnesk och kängor gör han egna fil-
mer, tränar wrestling, och tar uppdrag som
poledansare och krokimodell.

– Jag gillar att vara fysisk och har inget
emot nakenhet, ler han.

– Jag är väldigt sexuell, men inte så kåt
som folk tror. Jag går inte hem med vem
som helst. Jag gjorde det rätt mycket när jag
var 15-16 år, och har tröttnat på sånt. Jag är
lite mer selektiv idag, skrattar Alexi.

Ronny Larsson
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I mitten av oktober utsågs
svenske Alexi Carpentieri till
Mr Leather Europe, och i vår
ska han till USA för att tävla
om titeln Mr Leather
International.  
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Klassiskt Julbord

Norrtull - Kungliga Hagaparken
www.stallmastaregarden.se

08-610 13 03, julbokning@stallmastaregarden.se

Julbord på Stallis!

Den 25 november är det premiär för Stallmästaregårdens 
berömda julbord. Vi dukar upp en dignande bu�é med 
alla traditionella godsaker som hör julen till och givetvis 
våra rökta specialiteter. Julbordet serveras som vanligt i 

Tingshusets vackra historiska matsal. 

Kom lite närmare

Må bra hos 
oss i höst!

Kom och sitt utomhus i våra varma källor. Njut av års-
tidens sprakande färger och krispiga luft. Simma till 

tonerna av rogivande japansk musik i vår vackra pool. 
Ät en god och energigivande måltid i någon av våra 

restauranger. På Yasuragi är det lätt att må bra.

BOKA PÅ
www.yasuragi.se/boka

eller 08-747 64 00

SÖNDAGAR FRÅN1390 kr(med övernattning)
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axig, orädd och full av engage-
mang är den 43 åriga författaren
Irshad Manji. I oktober kom hon

till Stockholm för att tala om sin nya bok
Allah, Liberty And Love, inbjuden av organi-
sationen Glöm aldrig Pela och Fadime. När
öppet lesbiska Irshad Manjis första bok, The
Trouble With Islam Today översattes till arabis-
ka och lades ut på hennes hemsida för gratis
nedladdning blev den snabbt populär. Fram

till nu har över 2 miljoner laddat ner den. I
boken går hon till storms mot dogmatiska
tolkningar av Islam.

I sin nya bok frågar hon sig hur man
kommer åt dogmatismen och hennes svar
är genom att använda sig av ett av islams
viktigaste bud, ijtihad; att ifrågasätta, debat-
tera och omtolka Koranens texter och bud.

– Det är dags för oss att komma ut ur
skuggan nu, sa hon vid sitt besök i

Stockholm och syftade på liberala troende
muslimer.

Förutom en möteskväll hann hon med
en presskonferens, en träff med riksdagsle-
damöter (alla i riksdagen hade fått inbjudan
men som endast två (2!) hörsammat) och så
inte minst medverkan i Skavlan. När så DN
även recenserade hennes bok på en helsida
så kan man nog konstatera att detta, hennes
fjärde besök i Sverige, blev hennes genom-
brott här.

Irshad Manji är född i Uganda, familjen
flydde diktatorn Idi Amins utrensningar och
hamnade i Kanada. Idag är hon baserad i
NewYork där hon skriver och undervisar
om moraliskt mod och mot politisk kor-
rekthet.

– Fråga nästa gång du avkrävs att
respektera en kultur vad denna respekt gör
mot de mest utsatta, rekommenderar hon
svenska politiker och massmedia apropå
hederförtryck i ”kulturens” eller ”religio-
nens” namn.

Varierande grader av dödshot får hon
såklart. Men det berör henne knappt.

– Jag har inget problem med att folk
säger att jag kommer hamna i helvetet för
att jag är gay. Jag är självsäker nog att hante-
ra det.

Jon Voss

www.irshadmanji.com

-72-
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irshad
manji

”Jag har inget problem
med att folk säger 

att jag kommer hamna 
i helvetet för att 

jag är gay”
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en stora höjdpunkten i barndo-
mens Borlänge var alltid när årets
Disney-film kom på bio. 1995

hette den Pocahontas, och det var den som
Martin Redhe Nord tog med sin första
tjejdejt på. Efter att Pocahontas höjt sin
hand i ett dramatiskt farväl satt tolvårige
Martin med tårar längs kinderna. Det gjor-
de inte hans sällskap.

Det blev inga fler tjejdejter. Det blev
inte heller så många fler år i Borlänge.
Martin ville nåt mer än leva småstadsliv.
Första steget var musikalgymnasiet i
Sandviken.

I dag bor han vid Telefonplan i
Stockholm. I vardagsrummet står hans pla-
tinaskiva för musikalmusiken till Mamma
Mia! Veronica Maggios ”Välkommen
in” spelas från en Macbook. Mot väggen
står musikalaffischer i ram.

– Jag håller på och rensa ut gamla gre-
jer, säger Martin medan han går i snabbs-
polad skytteltrafik mellan köket och soffan
med alla tillbehör en kopp te kan tänkas
behöva.

Orden trillar av tungan med dalmålets
mjuka konsonanter.

– Jag har samlat på mig så mycket saker
genom åren och behöver få ny luft. Jag
hade hela travar med QX i förrådet som
jag sparat sen gymnasiet. De var ju som en
helt ny värld då! Det är först nu jag haft
hjärta att slänga dem – och direkt kommer
ni in genom dörren istället.

Han ler så att de spetsiga hörntänderna
syns och verkar med ens yngre än sina 28
år, en spjuver full av energi som spiller
över. Abba-legenden Björn Ulvaeus har
beskrivit honom som en kille man inte
glömmer. ”En profil”. 2004 ville Ulvaeus
se just Martin Redhe Nord i rollen som
Peppar’n när Mamma Mia! sattes upp på
svenska. Martin hoppade genast av sista
terminen på Balettakademin i Göteborg.
Omställningen blev enorm. Sju föreställ-
ningar i veckan, 500 totalt, och alltid 1600
pers i publiken. Oftast gick han från
applåder och jubel till en tom tunnelbane-
vagn mot ensamheten.

– Det var så många starka intryck, från
eufori till vakuum.Trots att det var under-
bart var det inte det lättaste förstajobbet
för en 21-åring.

Han var noga med att inte dricka på
vardagar, ett annars vedertaget sätt att döva
teaterstress. Efter 300 föreställningar kom
ändå bakslaget.

– Jag blev förkyld, och så stressad av
det att jag till slut fick en panikångestattack
av tanken på att gå tillbaka till jobbet. Det
var inte roligt längre. Lyckligtvis fanns en
psykolog kopplad till produktionen som
lärde mig att även musikalyrket måste få
vara tråkig vardag. Men det var svårt att
inse – det var ju min dröm som jag äntli-
gen fick leva ut.

Han ställer ned tekopparna han hämtat
från köket, med motiv från Mary Poppins,
Wicked och Billy Elliot.

– Jag har ju stått längst bak på Kristina
från Duvemåla som finnig tonåring och för-
sökt fota Helen Sjöholm som en diffus
fläck i fjärran.Att stå på röda mattan på
Mamma Mia!-premiären var ett stort steg
för mig professionellt, samtidigt som jag
kände starkt med de tyskar som rest hit för
att fota på andra sidan repet. Jag är ju själv
en shownörd.

Numera samlar han på musikaler i
form av manus, koreografier och poster på
CV:t – inte som koppar i ett skåp. Det är
en bransch full av bananskal. Man känner
någon som känner någon och vips gör
man något nytt, allt från dans till dubb-
ning. Förra året frågade Bounce-koreo-
grafen Benke Rydman om Martin ville
jobba med Lena PH på Cirkus, passande
nog i rollen som hysteriskt fan.

– Att just han frågade var till en början
det största, eftersom Benke alltid varit en
förebild. Jag trodde inte att jag hade någon
starkare koppling till Lena, men det visade
sig att jag hade fel. Stjärnorna var ju en av
de låtarna jag mimat till framför spegeln
hemma.

Så besattheten av Lena fanns inte

där på riktigt?
– Jag är rätt långt ifrån den rollen, sam-

tidigt som de dragen finns hos mig – jag
vrider bara upp volymen rejält. Det blir en
klyscha av mig själv.

Men det var alltså inte PH som stod
högst i kurs hemma i pojkrummet. Istället
fascinerades Martin av det coola tjejgänget
från TV-serien Ebba och Didrik som mima-
de: ”Vill du ha mig, så får du va mig, och inte
ha dig – med Filippa”. Martin kunde hela
dansen. Men att vara Betula var inte lika
tufft i Borlänge som på tv.

–Visst blev jag retad, men samtidigt
hade jag en tydlig talang att stödja mig på.
Det där har nog mest fungerat som den
där klassiska drivkraften och en vilja att
visa dem, även om jag har märkt att små
ärr sitter kvar.

Så fort han började tjäna egna pengar
blev han medlem i Friends.

– Mobbning blev min hjärtefråga. Det
värsta är när någon bara väljs ut på måfå,
för att det måste finnas ett mobboffer.

Hur är det nu att komma hem?
– Folk har vuxit till sig, så det är mest

ryggdunkningar och gratulationer. Långt
ifrån Klassträffen med Björn Kjellman,
där alla faller tillbaka i gamla spår.

Martins bakgrund var en av anledning-
arna till att Pär Johansson bad honom
vara med i Glada Hudikteaterns före-
ställning Elvis. Det är en två år lång resa
som nu slutar med en föreställning på
Globen.

– Pär visste att mina föräldrar jobbat
med utvecklingsstörda hela min uppväxt.
Det var viktigt för honom eftersom den
sociala biten är lika viktig som det som

händer på scen. Det har varit ett fantastiskt
projekt att vara en del av.

Vad har du lärt dig?
– Att inte ta mig själv på för stort all-

var. Som normalstörd kan jag älta felsagda
repliker i dagar. Den självmedvetenheten
finns inte hos utvecklingsstörda. Det är rätt
ut med känslorna, som att vara den där lille
pojken igen som satte på sig en kjol och
bara körde.

Veckan innan vi ses har Uppdrag
Granskning gjort en dokumentär, där Pär
Johansson beskrivs ha utnyttjat funktions-
nedsatta för egen vinning. För första gång-
en blixtrar Martin till.

– Jag har tappat all respekt för det pro-
grammet. Det var en vidrig häxjakt där de
gjorde allt för att vinkla Pär till något slags
Joakim von Anka. Jag kan prata länge om
allt han gör för skådespelarna. Han är en
bra människa. Punkt.

Hittills har Martin Redhe Nords
många uppdrag haft en sak gemensamt.
Trots att han i Björn Ulvaeus ögon är en
profil har han alltid fått spela den käcka
birollen. Han förstår varför han inte castas
som förste älskare: han är mer en Lefou än
en Gaston och trivs bra så – även om han
helst vore Belle.

Men i hans huvud har en idé börjat ta
form.

– Jag vill göra en enmansföreställning:
”Drillpojken från Borlänge”, om en små-
stadspojkes nörderi och kärlek till musika-
ler.

I hörnet av vardagsrummet står en
keyboard där han skriver egen musik.
Länge har han suttit med en elak recensent
på axeln som sagt att hans dramapop aldrig
kommer att slå, och att hans texter om kil-
lar blir för queera. ”Du är född till musi-
kalartist, och kommer att dö som musikal-
artist.”

– Förut har jag skämts för det, men jag
vill ju inte inte vara någon annan, även om
det vore creddigare på Debaser. Jag älskar
Maggio och Linnros, men det är inte jag.
Han tvekar en stund.

– Det här är så gay att du gärna får
omformulera, men drömmen är en Liza
Minelli-karriär med musikaler, krogsho-
wer och popalbum om vartannat.

Och kanske kommer en finnig tonå-
ring någon gång att sitta på salongens billi-
gaste platser och försöka ta en bild av
Martin Redhe Nord som en diffus fläck i
fjärran.

killenman 
integlömmer

”Visst blev jag retad, men samtidigt hade
jag en tydlig talang att stödja mig på”

AV mats bax FOTO peter knutson

Som 21-åring kastades han rätt in i sin barndomsdröm med en roll i Mamma Mia!. Snart lärde han sig att musikallivet inte 
alltid går som en dans. Några erfarenheter rikare drömmer Martin Redhe Nord om en ny show – en show om sig själv.

d
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”Jag trodde inte att jag hade någon 
starkare koppling till Lena, men det 

visade sig att jag hade fel. Stjärnorna
var ju en av de låtarna jag mimat 

till framför spegeln hemma”

Nils Martin
Redhe Nord

Ålder: 28
Bor:Telefonplan
Civilstånd: ”Sex and the

city”
Äter helst: Husmanskost och

godis
Skivtips: Jenny Wilson

”Hardships”
Filmtips: Notes on a scandal
Boktips: Rensa i röran med feng

shui
Den musikalen är mitt liv:

Billy Elliot
Karriär i Urval: Mamma

Mia!, Cats, Elvis, High School
Musical,West Side Story och
Romeo & Julia

Aktuell: Lena PH:s ”Min
drömshow” och Jackson Stewarts
svenska röst i Hannah Montana.

Martin om Lena
Philipsson: Det finns inte
många som hon i Sverige, med
järnröst, pissnygg kropp och en
syrlig självdistans. Så backar hon
det med 25 år av hits. I varje
topp 10-lista över schlagerlåtar
finns minst en PH-låt med.
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ntligen är förra årets stora succé till-

baka! Så mycket bättre ser på pappret

också ut att bli så

mycket bättre.

Med Eva D,

Lena Ph,

Timbuktu,

E-type,Tomas

Ledin, Mikael Wiehe, och Laleh kan vi

vänta oss en magisk bra musikhöst.Vad artis-

terna tolkar är så klart en väl bevarad hemlig-

het men vi kan avslöja att Lena ger sig i kast

med Evas klassiker Jag klär av mig naken och

E-type tolkar Wiehes

Titanic.Men gör nå-

gon en hit i samma

klass som Mikrofonkåt?

Hur klarar sig en rap-

pande E-type bland

de andra? Vem gör Det gör ont? Och vem blir

(ännu mer) folkkär? Snart vet vi.

Så mycket bättre, 29 oktober, 20.00,TV4

ronnys

Så mycket bättre
är tillbaka!

“Lena ger sig i kast
med Evas klassiker

‘jag klär av mig
naken’” 

Ä

sätt på...

Låt Gå...

Men hallå...

Idol-Alex (TV4)
Jag fortsätter
min hyllning av
den enda doma-
ren som levere-
rar sanningar.
Men sluta skoja
om hans avant-
garde klädval.
Ingen garvar ju
åt Baggarnas
kackiga blingstil
med dödskallar & Ed Hardy-tryck.

4 stjärnors
middag
(Kanal5)
Jag gillar grep-
pet med kändi-
sar som äter
middag hos
varann och pra-
tar om livet.
Men varför en
så sorglig upp-
ställning C-
namn? Synd på en så bra idé.

Pengarna på
bordet (TV4)
Men har vi inte
fått nog av
hysteriska täv-
lingsprogram
med folk som
tävlar i en kall
rymdstudio
uppbyggd av
plexiglas och
neonljus? Och
därpå Jihde? Usch.

vill se i
tablån

Glee-skaparen Ryan Murphy ger sig på
skräckthrillergreppet i den här nya serien
om en familj som flyttar in i ett hus som
har ett obehagligt förflutet. De förra
husägarna var bögar och redan i avsnitt
ett spelar en latexklädd man en stor roll.
Jessica Lange dyker dessutom upp som
en sydstatsslirig granne med en otäck
Downs Syndrom-dotter som förutspår
dödsfall. Dessutom är übersexiga Dylan
McDermott naken väldans mycket...

American Horror
Story (FX)

Homeland
Claire Danes är den psy-
kiskt instabila CIA-agen-
ten som misstänker att en
nyligen hemkommen sol-
dat har terroristplaner. En
grymt spännande thriller-
serie för alla oss som
tyckte att 24 var fantas-
tiskt de första säsongerna.

TV

Suburgatory
Ensamstående far tar med
sig cynisk dotter och flyt-
tar till idyllisk förort. Den
här serien driver med för-
ortslivet i ett högre
medelklassområde och
den gör det bra. Smart
manus och kul karaktärer
är alltid en vinnare.

Revenge
Emily VanCamp (Brothers
& Sisters) spelar en ung
kvinna som flyttar till lyx-
iga Hamptons och hämnas
på alla som skadat hennes
far. Madeleine Stowe är
även med i den här såpiga
serien där varje avsnitt är
en ny hämndaktion.

TV-trissen: De tre bästa serierna från höstens nya USA-skörd

3 tv-tider i
november!

Glee
Sångserien är tillbaka, och nu får
bögparet Kurt & Blaine problem.
Körbögen Sebastian siktar nämli-
gen in sig på Blaine...

TV11, 30 nov, 20.00

The Walking Dead
Den fantastiskt läskiga zombieseriens
andra säsong kickar äntligen igång.
Vilka av överlevarna stryker med
den här gången..? 

TV11, 6 nov, 22.00

Grimm
En sprillans ny äventyrs/thrillerse-
rie om ett par specialpoliser som
jagar övernaturliga sagoväsen i en
amerikansk småstad.

TV6, 10 nov, 20.00

Ny Glee-bög, färska zom-
bies och en övernaturlig
serie om onda sagofigurer.
Klart vi sitter klistrade
framför tv:n i november.

-54-
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VÄXJÖ VIDA ARENA 3-4 FEB
GÖTEBORG SCANDINAVIUM 10-11 FEB
LEKSAND TEGERA ARENA 17-18 FEB
MALMÖ MALMÖ ARENA 24-25 FEB

NYKÖPING ROSVALLA EVENTCENTER 2-3 MARS
STOCKHOLM ERICSSON GLOBE 9-10 MARS

BILJETTER:
ticnet.se 077-170 70 70, Ticnetombud, sj.se/upplevelser, 0771-75 75 75 el i SJ Resebutik. 

Till finalen säljs biljetter endast via ticnet.se och 077-131 00 00. För VIP-paket 08-665 01 65 el 
vip@livenation.se. För hotellerbjudande elite.se

MELODIFESTIVALTURNÉNS SPONSORER

DELICATO   GLACÉAU VITAMINWATER  METRO  SAMSUNG   SANTA MARIA  SJ

SVERIGES TELEVISION I SAMARBETE MED LIVE NATION OCH BLIXTEN & CO PRESENTERAR
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nder sin tid i Girls Aloud, Storb-

ritanniens stora tjejgruppssuccé

med fler hits på Englandslistan än

Spice Girls, hånades stackars Nicola Ro-

berts kontinuerligt av den brittiska pres-

sen. De kallade henne för gruppens fula

ankunge och tyckte hennes utseende inte

alls höll jämna steg med de fyra bandkolle-

gorna. Ingen kul sak att höra för någon,

och kanske allra minst för en 19-årig tjej

med hela landets ögon på sig. När Nicola

nu går solo är därför lite extra roligt att

kunna konstatera att hon med den här ski-

van visar både mobbare och (de tidigare

solosatsande) kollegorna Nadine Coyle

och Cheryl Cole hur man 2011 gör en

personlig, quirky och modern popplatta

utan att tappa bort sig själv eller känslan

för snygga refränger på vägen.Allt är kan-

ske inte lika listvänligt som Diplo-produ-

cerade förstasingeln Beat of My Drum eller

underbara lyckopillret Lucky Day, och här

och där blir det kanske lite väl konstigt för

att det skall vara kul, men på det stora hela

är det här ändå en skiva med lysande, kom-

mersiell popmusik när den är som allra

mest intressant. Lyssna på nya singeln Yo-Yo
eller den otroligt vackra Sticks + Stones
(som handlar om just utseendemobbingen

i pressen) och ni kommer också förstå att

Girls Alouds fula ankunge utvecklats till

gruppens mest intressanta solo-svan.

Ken Olausson

fokus

MUSIK

Nicolas revansch
Nicola Roberts
“Cinderellas Eyes”

U

1.The Sound of Arrows
"Wonders"
Ännu en underbar singel från grab-
barna som gjort höstens mest fantas-
tiska elektroskiva. Musikalisk briljans
och ett måste på varje spellista.

2. Steps "Dancing Queen"
OK. En lite tam cover på en uttjatad
låt.Visst. Men vi har velat lägga nytt
Steps-material på listan i tio år och
står såklart längst fram i O2 i april.

3.War of Words "Panic"
Otroligt snygg liten popdänga med ny
brittisk tjejduo, pennad av Ben
Langmaid från La Roux.

4. Adrian Lux feat.The Good
Natured "Alive"
När svenske DJ:n Lux låter The Good
Natures Sarah McIntosh lägga sång på
nya låten blir resultatet alldeles lysan-
de.

5. Hafdís "Pop Song"
Den här förtjusande lilla låten (som
heter det den är) är skriven av isländs-
ka Hafdís och 80-talsidolen Nik
Kershaw. Mys!

6.The Saturdays "My Heart
Takes Over"
Ännu en snygg singel från det heta
brittiska tjejbandet. Denna gång en
skön ballad i Higher-klass.

7. Lana Del Rey "Video Games"
Indie-omdebatterade Lana (googla så
får ni se) gör höstens singersongwri-
terhit som vi först hörde i nya TV-
serien Ringer.

8. Olly Murs "Dance with Me
Tonight"
Skönt pop-stomp från killen vars tajta
byxor får #bulge att worldwide-tren-
da på twitter varje lördag när han
leder Xtra Factor.

9. Icona Pop "Nights Like This"
Ni har väl inte missat den här coola,
svenska tjejduons senaste singel? Eller
dem, för övrigt?

10. One Direction "Gotta Be
You"
Grabbarna som skapade kaos i
Stockholm i oktober (utan att ha
släppt något i Sverige) släpper nu
singel två i hemlandet.

Sammanställd av Ken Olausson

QX speldosa

-56- -57-

“En skiva med
lysande kommer-
siell popmusik
när den är som

allra mest
intressant”

Ladda ner:

Beat of My Drum, Lucky Day &

Sticks + Stone
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Jag har aldrig tyckt Coldplay varit speciellt
intressanta, något som tyvärr inte ändras av
“Mylo Xyloto”.Visst, här finns några sköna
refränger, några snygga arenavältare som Every
Teardrop is a Waterfall och en vacker ballad i Us
Against the World. Men även om Chris
Martin fortfarande har en skön röst och
Rihanna-duetten Princess of China ger mers-
mak på ett nytt sound så är det hela bara så
sjukt ospännande. Lyssna på remixarna istället.

Ken Olausson

Coldplay
Mylo Xyloto

Den franska elektroduon Justice lägger till
extra allt i ljudbilden och skapar med skiva
två ett elektroniskt arenarockalbum.
Utan att skämmas det minsta lånar de inspira-
tion från Daft Punk, Queen, Jethro Tull,
ja till och med Bach. Det blir storslaget,
överproducerat och egentligen löjligt spretigt.
Samtidigt är det så genialt att jag mest sitter
med ett stort leende på läpparna när jag lyss-
nar på det och bara vill ha mer!

Johan Alexed

Justice

Shut the 
fuck up, 
please

En julsång i grisfest-reaggestil på
listorna i oktober? Enough with
the Bieber-fever!

En låt, 
En historia
Britney Spears
“Criminal”
Fansen röstade fram den här svensk-
skrivna Max Martin/Shellback-låten
som singel på Brtneys FB-sida. Hon gil-
lade den från första lyssning och flera
recensenter har påtalat likheter med
Madonnas Dont Tell Me. Låten skrevs
redan 2008 och i musikvideon spelar
Britneys riktiga boyfriend Jason Trawick
rollen som hennes farlige älskare.

Justin Bieber
“Mistletoe

Audio, Video, Disco

Du och jag. Njutomlands.
G Ö T E B O R G – F R E D E R I K S H AV N • VA R B E R G – G R E N Å

Det finns en plats där det är enkelt att njuta. Där du kan 
koppla av, leva gott och upptäcka hemligheter överallt. 
Den platsen ligger närmare än du tror, och färjan går 
flera gånger om dagen. Välkommen Njutomlands!

Lillsemester Color Hotel Skagen++++ fr 1394:-/pers
I priset ingår båtresa t/r med 1 bil fr 1290:- och boende 
2 nätter i dubbelrum fr 1498:-. Totalpris för 2 pers 2788:-. 

Fler boenden och tips på upplevelser 
hittar du på stenaline.se/njutomlands

Lillsemester2 nätter
fr1394:-

/person

Boka på stenaline.se, 031-704 00 00 eller 
din resebyrå. Boende i samarbete med Sembo. 
Bokningsavgift vid personlig service.

Jöback tar sig an den franska chansonsskatten
och låter Annika Norlin och Andreas
Mattsson skriva svenska texter till. Resultatet
är stundtals sagolikt pampigt och vackert som
i Häromdan när jag var ung eller snyggt som i
Vad gör en man till en man.Men ibland blir det
aningen för kärvt som i De desperata. Men ski-
van har liv. Den har kött, blod och amour.
Singeln Jag har dig nu är elegant pop och
nyskrivna Släpp in mig kan jag inte sluta
nynna på. Merci beaucoup, Peter! AÖ

Peter Jöback
Livet, kärleken & döden - La Vie...

Jonathan Johansson skulle kunna beskrivas
som resultatet om Ratata och Lustans
Lakejer fick ett kärleksbarn. Han vårdar med
sitt andra album den svenska synthpopen på
ett förträffligt sätt. Nu tar han ett stort steg
fram från debuten vad det gäller melodier och
helhet, samt att den väsande rösten levererar
texter som skulle få även det största Kent-
fanet att känna sig hemma. Höstens mest pas-
sande soundtrack på svenska!

Johan Alexed

Jonathan Johansson
Klagomuren

www.qruiser.com
Skandinaviens största HBT-community

mobile.qruiser.com

Surfa till mobile.qruiser.com
Logga in och ange din position
Hitta andra närmast dig

Inget krångel – snabbt och kul.
Du når hela Qruiser med ett klick.

Höstragg i Råsunda?
Nå hela Qruiser med
ett klick.
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3-bögen Henrik Torehammar

har sagt att politik är som Holly-

wood för fula. Därför blir det till

en början riktigt intressant när några av

Hollywoods stiligaste vässar armbågarna

och smörjer munlädret i Maktens män.

George Clooney

både regisserar och

spelar biroll i detta

drama som öppnade

Venedigs filmfestival.

Baserad på pjäsen

Farragut North av Beau Willimon, som ti-

digare jobbat med demokraten Howard

Deans valkampanj, ger filmen en realistisk

inblick i smutsen bakom politikernas

bländvita leenden.

I centrum står demokraternas primärval i

Ohio, där guvernör Mike Morris (Cloo-

ney), vill bli partiets man för Vita huset

med vänsterfrågor som samkönat äkten-

skap och alternativa bränslen.Vid hans sida

står filmens huvudperson: pressekreteraren

Stephen Myers (Ryan Gosling), en ung,

smart idealist i karriären och alla reportrars

bästa vän.

Men Stephen lär sig

snart att vänskap är

kortvarig och att

han kanske inte är så

smart som han trott.

Tyvärr är inte heller filmen lika smart som

den tror: efter en originell och fängslande

första hälft kommer en Monica Lewin-

sky-twist som tar handlingen i en alltför

välbekant riktning. Storyn tappar tempo

och vindlar sig ner bland allt mörkare

gångar för att tillslut landa i en axelryck-

ning.

Den stora behållningen är skådespelarna.

George Clooneys breda leende är som

gjort för att rösta på, Ryan Gosling brilje-

rar som påläggskalv och Paul Giamatti

och Philip Seymour Hoffman är hel-

gjutna som härdade kampanjrävar.

Mats Bax

”George Clooneys
breda leende är

som gjort för att
rösta på“ 

P

fokus

film

Warrior
Två bröder kämpar sig med olika syfte
upp mot toppen inom kampsporten
marterial arts. Tom Hardy är den ena av
dessa, och efter att ha sett honom stjäla
uppmärksamheten i Inception så är vi helt
klart sugna på det här actiondramat.

Eating Out:
Drama Camp (2011)
Ännu en film i serien Eating Out. Som
vanligt är det mycket hunkigt, lagom
tramsigt och rätt roligt. Den här gång-
en utspelar sig bögkomedin på ett
“dramacamp” där skådisarna vill betyd-
ligt mer med varandra än att bara agera
ihop...

Steven Soderbergh tar sig an en världs-
katastrof och hotar att utrota människoar-
ten med ett effektivt, dödligt virus som
liksom panik och paranoia sprids tumul-
tartat världen över. Eftertänksam, intelli-
gent thriller (och skräckfilm för hypo-
kondriker) offrar trovärdigheten för stora,
namnkunniga filmstjärnor i huvudrollerna
och envisas med tveksamma, Disney-lik-
nande moralkakor i finalen samt ett förut-
sägbart fokus på jänkarna och (trots några
fåtal europeiska och asiatiska ansikten i
rollistan).

Andreas Samuelson

Contagion
Matt Damon, Kate Winlet, Jude Law,
Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard

Vi Importerar!

VI LÄNGTAR!
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Maktens män
George Clooney, Ryan Gosling, Paul Giamatti, Marisa
Tomei, Evan Rachel Wood, Philip Seymor Hoffman 
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Mortimer Granville, en ung doktor, får  anställning 
hos en specialist på kvinnosjukdomen Hysteria. 
Botemedlet är intim, manuell lättnad… Efterfrågan 
är stor och tiden knapp. Snart är den första vibratorn 
född och succén ett faktum.

Samtidigt faller Mortimer för sin arbetsgivares 
dotter som inte är helt lätt att handskas med…

www.sf.se

maggie gyllenhaal 
hugh dancy 

rupert everett

BIOPREMIÄR 25 NOVEMBER

en romantisk komedi 
med bra vibrationer

En ung läkare uppfann en liten pryl 
till många kvinnors lättnad…
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Burman tar sig an Gösta Ekman d.ä.
Gösta Ekman var svensk film- och teaters

första superstar, flickorna svimmade – poj-
karna svärmade och ryktena florerade. Han
var så vacker, så androgyn och så glamorös.
Framför allt var han en gudabenådad skåde-
spelare som gav teatern allt. Han offrade sin
familj, sin hälsa och till sist liv för att stå på
scenen. Gösta Ekman d.ä. brände sitt ljus i
båda ändar och i Burmans medryckande

och välskrivna biografi får vi följa pojkvas-
kern som blir teaterkung genom sorger och
triumfer. Med hjärtat i halsgropen läser jag
hur han börjar ta kokain i Berlin. Historien
känner vi till, men det är så väl gestaltat och
den här boken kan läsas som vilken roman
som helst. Ekmans liv var ett sant öde. Sånt
som stora berättelser görs av.

Djävulspakten är rikt och vackert illustre-
rad och bör finnas i varje böghem. Basta!

är min pappa kom till Uppsala i slu-
tet av 1950-talet berättade hans
hyrestant att hon sett Gösta

Ekman i Hamlet – och hur Ekman framsade
de berömda orden ”Att vara eller inte vara
...” samtidigt som han rörde sig över ett
schackbräde på scenen. Gösta Ekman dog
1938, ändå var han fortfarande 20 år efter sitt
frånfälle den störste.

Carina Burman är också hon en fix-

stjärna – fast på den akademiska himlen.
Prisad avhandling har följts av deckare i den
högre skolan och biografier som får andra
svenska författare att framstå som amatörer.
Det är bara att tacka och ta emot när

”pojkarna svärmade
och ryktena 
florerade”
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”Djävulspakten – Gösta Ekmans liv och konstnärskap”
Carina Burman (Albert Bonniers förlag)

Ja till Liv! Liv
Strömqvists
ABC
Liv Strömqvist
(Galago)

Det här är den
roligaste ABC-
boken någonsin.
Från A till Ö får
vi följa med i Strömqvists sjukligt
smarta och festliga värld.Vet inte vad
som är roligast, men lutar år
A/Arbetslinjen eller Q/Queerposör.
Annars är Månadens manshora små
godbitar som passar till kaffet vilken
dag som helst.Tack, Liv! 

Dagarna med
Kerstin
Åsa Mattsson &
Caroline Roosmark
(Norstedts)

Kerstin Thorvall
var rebellen som inte
valde att stå på barri-
kaderna, hon kunde
bara inte låta bli.
Genom att vara sann
mot sig själv, sitt
konstnärskap och drivkraften bakom – Begäret –
hamnade hon i skottlinjen.Thorvall var helt
enkelt före sin tid och vi som fått förmånen att
skörda de erotiska framgångar hon sådde med sitt
blod, bokstavligen, har all anledning att vara vörd-
samma mot denna besvärliga tant. Dagarna med
Kerstin är en intervjubok att sträckläsa. Bilden av
författaren/konstnären Thorvall stämmer till efter-
tanke. Han hon varit man, hade ingen lyft på
ögonbrynen när hon jagade unga älskare eller
rymde från sin familj. Hade hon varit karl, hade
hon blivit geniförklarad under sin livstid.

et goda
livet.
Den hem-

lige kocken, Mats-
Eric Nilsson, har
gett ut en kokbok,
Smakernas återkomst
– När maten följer
årstiderna. Den är
inte bara otroligt
snygg och rolig att bläddra i, här finns
matnyttiga tips om hur du äter bra och i
fas med både djur och natur. Det här
kan vara en av de härligaste höstpresen-
terna till dig själv.Vem vill inte äta E-
fritt? Att omslaget är lesbiskt lila, gör det
inte sämre.

månadens pryloch så några boktips:

-60-

Cowgirls
Karolina Bång
(Galago)

Lite lesbisk
porr i tecknad
förpackning
piggar alltid
upp. Karolina
Bång bjuder
på en samling
erotiska serie-
noveller i en
westernvärld
där flatorna regerar och biomän inte
ens finns. Det är roligt, sexigt och
kinky. Dessutom bjuder Cowgirls på lite
klassisk folkbildning, som hur du byg-
ger din egen dildo, vägen till fist-fest
och en trekant.Trivsamt, helt enkelt.

d
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Konst, passion & dubbelliv
– höstens homoläsning på adlibris.com  

Den döende dandyn – Om konstsamlaren Fredrik Roos 
av Karin Grundberg Wolodarski

I Den döende dandyn ges för första gången ett porträtt i 
helfi gur av fi nansmannen och konstsamlaren Fredrik Roos. Han 
gjorde karriär i den överhettade fi nansvärlden under 1980-talet 
och var som konstköpare en del av ett internationellt jet-set. 
Han vågade satsa på okända konstnärer och hade blick för nya 
konstnärskap. 

Samtidigt levde han ett dubbelliv som homosexuell. Affärsim-
periet började vackla och Fredrik Roos dog i aids 1991, endast 
40 år gammal. 

Boken bygger till stor del på intervjuer och berättar en fasci-
nerande historia om ett liv fyllt av konst, affärer och väl dolda 
hemligheter.
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tt Tel Aviv skulle visa sig vara en
sådan semesterpärla var inte riktigt
vad jag hade förväntat mig, även om

jag har fått entusiastiska omdömen från flera
bekanta – bland andra Micael Bindefeld
som närmast ser staden som sitt andra hem.
När jag och min man ville resa dit redan
2005 blev vi avrådda av våra vänner som
oroade sig för att vi skulle bli bombade eller
utsatta för attentat. Så vi valde Beirut istäl-
let... När vi hade varit där ett par dagar
sprängdes vårt hotell i luften av samma
bomb som dödade Libanons förre premiär-
minister Hariri. Så mycket för det valet av
”tryggare” semesterort.

Även om jag kan säga mycket gott om
Beirut, så känns ju faktiskt Tel Aviv betydligt
tryggare, men kanske även en aning mindre
exotiskt. Jag kan ärligt säga att jag kände mig
mindre orolig som ”nattvandrare” där än här
hemma i Stockholm, och när vi kollar med
lokalbefolkningen bekräftar de detta.

Tel Aviv är en förvånansvärt tolerant
stad, där ingen höjer på ögonbrynen om två
killar går hand i hand. Judar festar på samma
ställen som araber, och ingår i samma kom-

pisgäng, åtminstone i gaysvängen. Jag hoppas
detsamma gäller för Tel Avivs hetero-com-
munity.

Skillnaden mot det polariserade klimatet
i tursiststressiga Jerusalem bara en timme
bort är anmärkningsvärd. Självklart måste du,
om det är ditt första besök i Israel, även
besöka Jerusalem – för att känna historiens
vingslag. Men mitt bestämda råd är – bo i
avslappnade Tel Aviv. Det finns ett lokalt ord-
språk som sammanfattar skillnaden städerna
emellan perfekt: ”In Jerusalem they pray, in
Tel Aviv we play”.

Israel är för övigt ett så pass litet land att
det är enkelt att göra även längre utflykter
från Tel Aviv över dagen – som till Herodes
fascinerande ökenpalats Masada, eller till
Döda havet där du kan vältra dig i välgöran-
de gyttja och flyta som en kork i den mätta-
de saltlösningen (Obs! Glöm inte badskorna
– saltavlagringar är vassa!). Din hud har
garanterat aldrig känts så len som efter ett
dopp i Döda havet. Ett annat ställe du bara
inte får missa att besöka är det gripande för-
intelsemuseet Yad Vashem utanför Jerusalem
– går inte att beskriva, måste upplevas.

Men – tillbaka till Tel Aviv (som för
övrigt betyder ”vårens kulle” på hebreiska).
Ska man säga något negativt om Tel Aviv så
är det kanske att det inte är en så värst vack-
er stad. Många byggnader är lite slitna, och
längs den fantastiska strandremsan står de
själlösa höghushotellen på rad. Fast det finns
såklart även arkitektoniska pärlor. Framför
allt då den så kallade ”vita staden” med
Bauhaus-inspirerade hus byggda på 30-talet
av från Nazityskland emigrerade judiska
arkitekter, numera på UNESCO:s världs-
arvslista.

Den äldsta stadsdelen i denna blott
hundraåriga stad heter Neve Tsedek. Där är
det mysig att vandra omkring och det finns
många trevliga restauranger och butiker.
Betydligt äldre hamnstaden Jaffa, faktiskt en

av världens äldsta, är numera sammanväxt
med Tel Aviv. Besök den myllrande basaren
och njut av utsikten mot Tel Avivs centrum
och över de milslånga stränderna.

På tal om myller och vacker utsikt så får
man absolut inte missa Tel Avivs gaystrand
precis nedanför Hilton-hotellet. Det är som
att befinna sig mitt i medelhavseditionen av
en Abercrombie & Fitch-katalog (finns en
sådan?!). Snygga, vältränade killar så långt
ögat når. Och inte är de särskilt svårflirtade
heller.

Men skulle du mot förmodan ha kon-
taktproblem så finns ett oslagbart hjälpmedel:
Atraf. Du kanske känner till smartphone-
applikationerna Grindr och Scruff? Atraf är
som en kombination av båda, och har du väl
loggat in på Atraf kan du lugnt luta dig till-
baka och låta andra göra jobbet. Du har
garanterat aldrig varit så populär…

Kvällen börjar du såklart med en solned-
gångsöl på någon av alla strandbarer. Sedan
en god – och lång – middag. I Tel Aviv finns
ett överflöd av bra restauranger i olika pris-
klasser. Har du varit i exempelvis Turkiet
känner du igen en hel del av den östmedel-

Som förstagångsbesökare i Tel Aviv blev jag verkligen överraskad. Positivt överraskad. Eller vad sägs om kilometer-
långa stränder som i Rio de Janeiro (fast trygga), nattliv som i Barcelona (men inte lika sent), shopping som i London
(fast billigare), restauranger som i Nice (ja rentav bättre) och solnedgång som i Los Angeles (men utan smog) – allt i
en och samma stad! Och då har jag inte nämnt killarna – möjligen Medelhavets läckraste.
AV pär jonasson

a ”har du tur prick-
ar du in ett Big
Boys-party på

gigantiska
Theatre Club”

telaviv
Mellanösterns gaypärla
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havska maten, men frågan är om du hittar
godare hummus, falafel eller lamm-shawarma
någon annanstans.

Det kostar förhållandevis lite att äta en
gourmetmiddag eller att bo på ett lyxigt
boutiquehotel i Tel Aviv. En kombination av
båda dessa saker, men på den dyrare skalan,
är Hotel Montefiore med sin läckra koloni-
alkänsla, inte förvånande Micael Bindefelds
favorit när han gästar staden. Restaurangerna
Yavne Montefiore, som ligger tvärs över gatan,
och Herbert Samuel precis vid stranden med
samma namn, är andra tips för den sanne
gourmeten. Och jag vet att jag skulle få onda
ögat av herr Bindefeld om jag inte nämner
hans favoritkrog:Tapas 1.

Missa inte heller att beställa en färskpres-
sad fruktjuice i någon av alla juicebarer längs
gatorna, eller att testa ett gott israeliskt vin
till middagen. Och är du en frukostfantast
har du kommit till himmelriket – vissa
restauranger, som Benedict på gatan Ben
Yehuda, serverar frukost dygnet runt. Den
israeliska frukostspecialaren ”shakshoka” – en
kryddig grönsaksgryta med ägg och gärna en
matig korv – går inte av för hackor.

Oj, hur lyckades jag komma till frukos-
ten innan jag berättat om Tel Avivs nattliv?
Gayscenen är inte gigantisk, men kan absolut
mäta sig med Stockholms – bara mycket
trevligare (inte för att jag vill dissa
Stockholm, men…). Det naturliga stället att
börja kvällen på är baren Evita (Yavne street
31), där man med fördel minglar på uteser-

veringen. Inne finns en liten scen där det
ofta är dragshow och karaoke.Varning utfär-
das för schlageröverkänsliga individer!

Föredrar du lite mer hardcore-dansmusik
rekommenderasThe Oman 17 Club
(Habarbanet street 88), och har du tur prick-
ar du in ett Big Boys-party på gigantiska
Theatre Club (Jerusalem boulevard 10). Gillar
du barhäng med lite SLM-touch så får du
inte missa ”björnklubben” The Beef Bar (Ben
Yehuda street 32) – inhyst i en diskret belä-
gen lokal mitt i en kontorsbyggnad. Men
bakom den björnflaggsbeklädda dörren en
bit in i korridoren får du garanterat ett

varmt välkomnande. Dock bara öppet på tis-
dagar.

Ytterligare en rekommendation är ons-
dagsklubbenThe Dreck på Storage Bar (hörnet
Disengoff/Esther hamalka street), och är man
tjej lär måndagsklubben Seven Eleven på
Gilda Bar vara het. De två sistnämnda tipsen
har jag fått från vår guide i Tel Aviv, Amit
Margalit, som vi fick kontakt med genom
Israeliska statens turistbyrå i Stockholm.Amit
hälsar att man gärna får kontakta honom via
mejl på Margalit.Amit@gmail.com.

Nämnde jag att Tel Aviv är Dana
Internationals hemstad? Och dessutom en
av Madonnas favoritstäder, där hon studerat
kabbalah, det vill säga judisk mystik.
Ytterligare två anledningar att åka dit…

Bara ett sista tips – du måste ha stort
tålamod med, och mycket tid för, säkerhets-
kontrollerna på flygplatsen när du ska åka
hem. Men – tveka inte – åk! Varför inte
möta våren i Tel Aviv, typ i mars, eller festa
loss på deras Pride i juni?

” ingen höjer på
ögonbrynen om
två killar går
hand i hand”

aviv
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Peter Jöbacks nya skiva består av franska låtar på svenska. Och
i en kortfilm som släpps i samband med skivan spelar 
han sig själv som fransman. Men trots det blev det varken
baguette, crossiant eller café au lait när jag träffade
honom över en frukost för att prata om 
”La vie, L'amour, la mort”.

et är en ny Peter Jöback som sitter fram-
för mig. En pratsam och harmonisk
Peter. Jag har säkert intervjuat honom

fem gånger tidigare, men aldrig har det gått så
enkelt  som nu. Det är som om någon skjutit
bort en skiljevägg mellan oss och svaren kommer
oftast snabbt och rappt.

- Såna här intervjuer var jättejobbiga för mig
att göra för några år sedan. Men nånting har hänt
i mig, jag känner mig trygg, jag hade så många
issues förut med mig själv men nu är allt ute och
jag har tagit tag i allt som tyngde mig.

När Peter fyllde 40 i somras hade han en stor
fest och bjöd in nästan alla han jobbat med
genom åren och firade ett slags avslut.

– Jag sa liksom till alla att ”jag går vidare

nu”. Jag ville fira att jag blivit vuxen, det var dags
att byta viktklass. Jag är ju inte ung och lovande
längre, nu kan jag mitt jobb, och det ville jag
markera.

En del av den nya Peter kom nyligen ut i
form av en skiva med gamla franska örhängen,
med texter på svenska av Andreas Mattsson
och Annika ”Säkert” Norlin.

- Jag har velat göra dessa låtar länge men inte
känt mig mogen, nu känner jag att jag kan bära
dessa låtar, jag fyller ut den kostym de kräver. Jag
har livserfarenheten, det hade jag inte förut.

På skivan hittar man låtar man förknip-
par med artister som Charles Aznavour
och Jacques Brel.

–Vi lyssnade mycket på dem hemma, framför
allt Charles Aznavour, som min mamma älskade,
och när jag förstod att han spelat in en sångcykel
på fem låtar som handlar om homosexuella blev
jag nyfiken och sjöng bland annat in What makes
a man a man till skivan,Andreas Mattsson över-
satte den och har titeln Vad gör en man till man.
Charles är ju inte gay själv, men ändå skrev han
de här låtarna för många år sedan. Jag undrar var-
för.

Har du träffat honom?
- Nej, men jag hoppas få göra det en dag. Då

får jag väl fråga. Hans fru är ju svensk och heter
Ulla, så vem vet, man kanske springer på honom
en dag.

Jag fick några bilder häromdagen från
den film du spelat in i samband med ski-
van, på dig och Izabella Scorupco…
”Jöback och Scorupco i het sexscen”, hur
låter det som rubrik?

- (skrattar) Ja du, där gick det hett till.
Berätta!
– Den scenen är hämtad från filmen. Det är

en fejkad dokumentär om mitt liv som frans-
man. Jag hittas i ett cellofodral av två skäggiga

föräldrar och min ”mamma” säger
till mig att ”ditt hjärta kommer
sluta slå om du slutar sjunga”, så
jag sjunger och sjunger och
sjunger… Jag blir en stor stjär-
na i landet och gifter mig
med Emm (Emma
Wiklund) men har älska-
rinnor som Iza (Izabella
Scorupco) och hon äls-
kar mig sönder och sam-
man (skrattar).Alla mina
straighta killkompisar var
helt avundsjuka och sa
”fan vilket jobb du
har…”. (skrattar). Filmen
är så bra, jag är sååå stolt.

Och du gör skåde-
spelardebut?

- Ja, det är jättekul. Jag
skulle gärna göra mer av det,
men det är tufft när man är en
känd sångare. Men får väl visa att
man är sugen.

När jag själv såg den 30 min långa filmen
imponerades jag av att den var så snygg och
exklusiv. Den var dessutom både rolig, vacker
och sorglig. De franska låtarna från albumet fick
ett helt annat liv och Peter säger själv att han
tycker det är skönt att slippa sjunga om sitt eget
liv.

– Jag gjorde ett slags avslut med min egen
historia i och med den senaste turnén, liveskivan
och min medverkan i “Det blir bättre”. Nu vill
jag berätta andras historier.

Och det kommer han få göra. Peters agenda
är fulltecknad. Och det har den i princip alltid
varit. Nu närmast väntar konserter i
Berwaldhallen och sedan rollen som
”Fantomen” i London.

Men Peter berättar även att hans fram-
gång har en baksida.

– Att umgås med vänner är det som
det finns minst tid till. Och det kan
kännas tungt ibland. Jag har ju tackat
nej så många gånger när kompisar
ringt och bjudit in till spelkvällar eller
vad det kan vara så till slut slutar de ju
att ringa. Och det är ju inget konstigt
med det. Men då sitter man där framför
TV:n en fredagkväll och ingen ringer.
Men jag förstår ju att det blir så. Så är
det för de flesta i den här branschen.
Och jag ska absolut inte klaga, jag
tror faktiskt aldrig att jag mått bättre
än vad jag gör nu.

Anders Öhrman

d

VivalajöbackVivalajöback

Från filmen ”La vie, L’amour,
La mort” och videon till låten

”Jag har dig nu”.
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”när jag förstod att han
spelat in en sångcykel 

på fem låtar som handlar
om homosexuella blev 
jag nyfiken och sjöng

bland annat in 
‘What makes a man a man’”
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BAR/
RESTAURANT

    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, 
Cortyard by Marriott, 
Rålambshovsleden 50 
Restaurang, bar och lounge
     Roxy, Nytorget 6, Tis-
tors 17-00, Fre-lör 17-01 
sön 17-00. Restaurang och 
bar.
    Monarki, Tulegatan 10, 
Mån-sön 17-01. Restaurang 
& bar, dj`s, liveband, music 
quiz.
MoonCake. Bergsg. 33. 
Må- Lö 17-23, Sö 17-22. 
Lunch Mån-Fre 11-14.
Bistro Sjöstad, Ljusslingan 
17. Mat, café och vinotek. 
Ons-Lör 17-00.
Side Track, Wollmar 
Yxkullsg 7, ons-lör från 
18.00. Gaybar & restaurang
Zink Grill, Biblioteksgatan 
5,  Restaurang, Bar. Klubb 
helgerna. 11.30-01. Lör 
13-01, sön 12-23.
Guldankan, Hornsg. 136,  
Restaurang. 11-14 & 17-22 
mån-tors, 11-14 & 17-23 
fre och 12-23 lör.
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. 

KLUBBAR/CLUBS
    Paradise, Kolingsborg, 
fredagar 22-03, pop och 
schlager och The Ba(s)
sment med house och tech-
no. Garage, Kolingsborg, 
lördagar 23-03, Bögklubb 
för alla, 23 år. House, 
techno, pop. Sthlm Night 
Fever, ons 23-03.
     SLM, Wollmar 
Yxkullsg 18, ons 19-23, 
fre-lör 22-02.  Läderbar för 
killar. Medlemsklubb.
    Lezzie Friday, Judy’s, 
Närkesg. 8, Fred. 20-01
Patricia, Stadsgårdskajen 
152, sön 18-03. Mat, bar 
och klubb.
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-
den för kvinnor intresserade 
av fetish och S/M.
Zipper Stockholm, 
Lästmakargatan 8. klubb-
kväll lördagar 22-03.

3
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bring out the
roxy in you.
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MERDE
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www.slmstockholm.se
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CRUISING AREA, CABINS, 
DARK ROOM, GLORY HOLES, 
NON STOP VIDEO

STOCKHOLMS NO1 SPOT

MON-FRI 11 - 06AM / SAT-SUN 12-06AM

HANTVERKARGATAN 49 - (08) 653 92 10
WWW.MANHATTAN.NU
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Björnpub, Amsterdam 
Café, Blecktornsgr. 9. Pub 
och Fester se qx.se/gaymap
Mega Bear Party, King 
Town, 4/11, 20-03
Flow, Nürnberghuset, 
Björngårdsg. 14b, 26/11 
22-03. 
Lagerlunden, Café Opera, 
torsdagar från 22.
Kling & Paymans 
Gloryhole, Berns, Berzelii 
Park. Lörd, 00.00-04.30 

CAFÉ
    Chokladkoppen, Stor  
torget 18, alla dagar 09-23. 
Annons sid 18
    Golden Ladies, RFSL, 
Sveav 59, tisd. från 17-19.  
För kvinnor i mogen-
lder. Seniorcaféet, ons 
från 14.30.  För gaymän 
i mogen ålder. Egalia 
Ungdomshäng, Månd. 
och Torsd. 17-20
Copacabana, Hornstullsstr. 
3. Mån-tor 09-21, Fre, 
09-19, Lör-sön 10-19

ÖVRIGT
    Freys Hotel, 
www. freyshotels.com
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. 
    Hallongrottan, 
Bergsundsgatan 25, Queer 
och feministisk shop.

EROS
    Manhattan, 
Hantverkargatan 49,  
Dagligen 12-06. Stor video-
klubb med shop.
    H56, Hagag. 56. Sön-
Tor 12-04, Fre-lör 12-06. 
NonStop. Dark room.
    US Video, 
Regeringsgatan 76. Öppet 
dygnet runt. Non Stop 
Crusing Area, Sex shop, 
Dark rooms
     Basement, Bondeg. 1 
Non-stop, Backroom, crui-
sing, sexshop, uthyrning
må-to 12-06, fr-lö 12-08
sö 12-06 
     San Francisco, 
Roslagsg. 25, cruising, 
video och sexshop. 
Blue Vision, Fridhemsg. 
46, cruising och sexshop.

DAILY UPDATED GAY 

GUIDE IN ENGLISH/

DEUTSCH/DANSK/

NORSK/SUOMI/

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

FÖR EN  
TRYGGARE RESA
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STIG SÖDERLING KARTOR & DIAGRAM

6

BAR/CLUB

4

     Bee Kök och Bar,  
Kungstorget 13-15, Öppet varje dag 
- www.beebar.se. Fred. BusyBee, 
lörd. Club BarBee
Club Milk, Lagerhuset, Heurlins 
plats 1, 5/11. 22-03.
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 Långg, 32. 
Info via slmgbg.nu, 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
Feed the Horse, Jazzhuset, Eriks 
Dahlbergsg. 3, 19/11, 22-03.

ÖVRIGT
      RFSL/Träffpunkt HaBiT, 

Stora Badhusgatan 6. Café onsdagar 

18-21, söndagar 17-20. 

     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, 

Chapmansgatan 6. 031-7661922.

     Kondomeriet, Lilla Drottning-

gatan 1, Mån-tor 10.30-18, Fre 

10.30-19, Lör 11-17, Sön 12-16.

QITCH, Korsgatan 4, klädbutik

      

  EROS
     Nyhavn Shop, Lilla Drottning-

gatan 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

Gbg:s privata samtalsmottagning 
för hbtq-personer

Välkommen att boka ett  
kostnadsfritt förstasamtal

Marcus Erlandsson, leg psykolog
031-766 19 22

hbtq-mottagningen.se

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

För dig som är 
homo, bi eller transperson

Läs mer på hemsidan eller ring oss:
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GÖTEBORG GAY GUIDEGÖTEBORG GAY GUIDE

BEE KÖK & BAR
Hjälp oss att hjälpa!

Torsdag 1/12 - World Aids Day
Vi samlar in pengar till PG Väst!

QX GayMap 
- your daily updated guide 

to Scandinavia -
In Danish, English, German, 

Finnish, Norwegian and Swedish

www.gaymap.eu

7

Öppettider
Vardagar 11-18
Lördagar 11-16

www.JensK.se
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Bra att veta: Ditt introduktionserbjudande gäller under 2 månader. Därefter betalar du ordinarie pris 79:-/mån. För att undvika kostnader helt måste du avsluta din prenumeration inom 2 månader från och med ditt registreringsdatum. Erbjudandet 
gäller endast hushåll som inte tagit del av ett introduktionserbjudande tidigare och du ska ha fyllt 18 år. Erbjudandet är giltigt t.o.m. 31 december 2011. Ångerrätt i 14 dagar gäller. Vi reserverar oss för ev. feltryck.

Du förtjänar nåt bättre än 
det som sänds på TV!

Med LOVEFiLMs hyrtjänst får du under-
hållning direkt hem i brevlådan. Välj bland 
Sveriges bredaste hyrfilmsutbud med över 
20 000 titlar på DVD & Blu-ray.

Just nu bjuder vi på 8 hyrfilmer på DVD 
eller Blu-ray och 1 streamad film i veckan 
under 2 månader helt utan kostnad!

Gå till: www.lovefilm.se/QX11 för att starta 
din prenumeration.

en del av

Film & TV-serier
Över 20 000 titlar

DVD, Blu-ray & Streaming
Spel till PS3, Xbox 360, Wii

Inga förseningsavgifter
Inget porto

Några av de filmer & TV-serier du kan hyra 

LOVEFiLMs 4 vägar till underhållning

BLU-RAY MED POSTENDVD MED POSTEN STREAMING

PS. Du får dessutom 1 streamad film i veckan!

www.lovefilm.se/QX11

Vi bjuder på
8 hyrfilmer på
DVD eller Blu-ray
under 2 månader!

Värde
158:-

SPEL MED POSTEN

NYHET
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MALMÖ GAY GUIDEMALMÖ GAY GUIDE
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STIG SÖDERLING KARTOR & DIAGRAM
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BAR/CLUB
    Wonk, Amiralsgatan 23.

Lördagar 23-05. Gay dans/partyklubb. 

     G-Bar, Mando Bar, Skomakareg. 

2. Onsdagar 21-01 

     SLM, Ystadsgatan 13.  Klubbkväll 

lörd från 22. Specialfester se slmmalmo.

se, qx.se/gaymap

     Moccasin, Fersens väg 14

Mötesplats för LGBT människor

TomBoy, Bodoni, Bergsgatan 20. 

Queer rockklubb. Se qx.se/gaymap.

Club Berlin, Fester då och då, se 

QX.se/GayMap

Club XoXo, Fester då och då, 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. Lördagar stängt juli och 
augusti. Designbutik. 
   

ÖVRIGT
     RFSL-Rådgivningen, Drottning. 
36. Mottagning Mån-tors 09-16, Fre 
09-12. 040-6119950
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. 
Astoria Hotel, Gråbrödersgatan 7, 
Tel:040-786 60
Hotel Mäster Johan, Mäster 
Johansgatan 13. 040-664 64 00
    

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

Öppet 
varje lördag

slmmalmo.se

7

8

QX GayMap 
- your daily updated guide 

to Scandinavia -
In Danish, English, German, 

Finnish, Norwegian and Swedish

www.gaymap.eu

M

Bli vän med oss
på Facebook

Moccasin Mat & Vin
Fersens väg 14, 211 42 Malmö

040-631 08 80

info@moccasin.se

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MoccasinTriple62x135.pdf   1   8/26/2011   9:41:00 AM

Din HBT-resurs
rfslskane.se

Rådgivningen Skåne

roligare presenter,

galnare inredning

miss juniversum

www.missjuniversum.se

4
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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 ska�a 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.

Beställ dina varor på www.qx.se/shop

Tom Of Finland

STARK NAKED
179:-

Calendar 2012

I LOVE CAREER GIRLS
120:-

RICK DAY

PLAYERS
179:-

Calendar 2012

CLEAN BOYZ
170:-

159:-

Cristina de la Madera
L-Calendar 

Kalendrar 2012 
i QX shop

QX.SE/SHOP

QX-shop-MALL2.indd   1 2011-10-21   13:01
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Brukar du då och då komma på olika talare som vore roliga att lyssna på, 
eller någon work-shop du tycker borde organiseras? Kanske har du hållit i 
seminarieverksamhet någon gång förut eller kanske har du helt enkelt lust 
att bli en mer aktiv del av hbt-communityt?

RFSL Stockholm har under det senaste året haft öppet på onsdagskvällar 
med aktiviteter som bildvisning med Elisabeth Olsson Wallin, diskus-
sionskväll med Föreningen för Surrugatmödraskap och work-shop om 
vithetsnormer. Hittills har det varit personer i styrelsen som har jobbat 
med programmet men för att engagera fler vill vi nu införa en program-
grupp. Tanken är att du och några till träffas med jämna mellanrum för att 
diskutera lämpliga talare och sedan samordnar de olika kvällarna.

Är du intresserad? Svara: anna.carlsson@stockholm.rfsl.seÄr du intresserad? Svara: anna.carlsson@stockholm.rfsl.seP
ro
gr
am

gr
up
p:

rfsl_sthlm_annons_qx.indd   1 2011-10-13   16.01

manligt 
UR GUSTAF V:S GARDEROB

17/2
–8/1

LIVRUSTKAMMAREN.SE

GÖTEBORGS KONSERTHUS
8, 9 & 10 DECEMBER

JulJubel!

BILJETTER TEL 031-726 53 10. VARD. 12-18, LÖRD 11-15. WWW.GSO.SE

Göteborgs Symfoniker Claes Malmberg Elin Rombo

G
öteborgs S

ym
foniker – en del av
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”jag har alltid känt mig som min frus fru”

– JAG HAR ALLTID KÄNT MIG som min
frus fru. Känslan av att vara född i fel kropp
har varit svår att förklara, till och med för
mig själv – trots att jag som biolog borde
kunna ha något slags svar. Utåt sett har jag
alltid varit en man. Det var först i år som
jag bestämde mig för att leva fullt ut som
kvinna.

Vad väckte det för reaktioner
hemma?

– Det blev en massa strul.Vi har tre
barn och har varit gifta i 16 år, men jag
kunde ju inte tvinga min fru att ändra sin
läggning lika lite som hon kan tvinga mig
att leva som man. Därför håller vi nu på att
separera. Min son har nog tagit det hårdast.
Han är 14 och har fullt upp med sin egen
tonårstids identitetssökande.

När kände du för första gången att
du var född i fel kropp?

– När jag var 13 kände jag att jag borde
vara flicka. På den tiden hade man inte hört
talas om transsexualism så jag utgick från att
alla killar ville klä sig i tjejkläder, men att de
var mycket bättre än jag på att dölja det.
Många går igenom en homosexuell fas,
innan de kommer fram till att det är könsi-
dentiteten och inte läggningen som är
”annorlunda”.

– Det gjorde aldrig jag. Jag har alltid
varit säker på att jag inte är en homosexuell
man. Idag definierar jag mig som bisexuell
kvinna.

Varför är det först nu som den
kvinnan kommer upp till ytan?

– Ja säg det. Det kan ha en biologisk
förklaring. Mannens testosteronproduktion
minskar efter 40, så jag slutade väl spjärna
emot. Såhär i efterhand borde man kanske
sett tecknen tidigare.

Vad för tecken?
– Som att det sexuella i mitt äktenskap

aldrig riktigt fungerat.
Du har ju tre barn?
–Vem som helst med rätt könsceller kan

göra en kvinna gravid, rent tekniskt. Men
lusten fanns inte där.

Idag får en person som ändrar sin
könstillhörighet inte kunna fortplanta
sig. Om du skulle fryst ner spermier
innan övergången skulle de enligt lag
förstöras. Hur ser du på det?

– Jag förstår inte varför man väljer att
motarbeta det. Mina barn är jätteviktiga för
mig och genom mina döttrar har jag dessu-
tom kunnat uppleva en del av min förlorade
barndom. Jag förstår inte varför man ska
nekas den möjligheten.Tvärtom borde ju
samhället hjälpa till på samma som för cell-
giftpatienter vars könsceller skadas. Man kan
liksom inte rå för vilka könsceller man fått.
Innan du ens har en tarm har du könsceller
– långt innan du utvecklar en könsidentitet
och sexuell läggning.

Du forskar på fosterutveckling, hur
ser du på manligt och kvinnligt?

– Hjärnan avgör vem du är, kroppen
vem du ser ut som. Grundmodellen av
människa är kvinna, sedan styr Yy-kromoso-
men utvecklingen mot det maskulina. Hos

en del djur bestäms kön genom temperatur
på ägget, andra anpassar sitt kön efter livssi-
tuation.Vi människor råkar ha könskromo-
somer.

Hur har det påverkat dig personli-
gen att börja leva som kvinna?

– Mina sociala fobier har försvunnit och
det känns som att hjärnan äntligen blivit
vuxen. Det speciella med att komma ut som
transsexuell är ju att det syns utåt, till skill-
nad från homosexualitet. Den största tanken
var nog om man skulle kunna passera som
kvinna. Och det verkar jag kunna göra!
Min chef hanterade det så bra att det nästan
blev ett antiklimax. Jag hade nästan hoppats
på en större reaktion.

Du har tjuvstartat med hormoner-
na, beskriv din andra pubertet!

– Jag är i det närmaste helt upptagen
med att vara kvinna! För första gången i
livet känner jag att jag har en kropp. Jag har
aldrig sett mig i spegeln förr, men nu kan
jag göra det och känna att det är jag. Och
tydligen har jag fräknar på axlarna.

Händer det något i huvudet också?
– Faktiskt så har mitt lokalsinne blivit

sämre och jag har större lust att shoppa. Fast
så får man väl inte säga?

Hur lever du hemma?
– Av respekt för min fru går jag klädd i

mina manskläder. Jag byter om på jobbet
som kompromiss. Man får vara lite pragma-
tisk.

en
person

text & foto mats bax

Namn: Maria Xson. På Qruiser: Maria Xson Ålder: 44 Bor: Solna Gör: Doktor i biologi och aktiv inom 
transföreningen KIM (www.kim.nu) Familj: Snart frånskild med tre barn. 

”Vi har tre barn
och har varit

gifta i 16 år, men
jag kunde ju inte

tvinga min fru att
ändra sin läggning
lika lite som hon

kan tvinga mig att
leva som man” 

-73-
-72-

En Person  11-10-23  18.44  Sida 73

     



Fagzinet Little Joe är
rena drömmen för en

nördig filmbög. John Cameron
Mitchell, John Waters, Wayne
Koestenbaum, en ledare om Myra
Breckinbridge och ett omslag från
Taxi zum Kloo. Kolla genast in www.litt-
lejoemagazine.com. Grattis filmbögar!

När bögarnas motsvarighet till Real Housewives nu
utspelas i Texas så blir det genast lite roligare. Folk är

mindre medievana och, framför allt, väldigt mycket oskulds-
fullare. Dokusåpekitsch om cowboys, sprit och Gud är höstens
hit. Grattis dokusåpejunkies!

Rikard Wolffs Rikitikitavi är riktigt bra läsning. Plötsligt inser
jag hur tvådimensionell bilden jag haft tidigare av honom är.
Istället träder en person fylld av passion (och neuroser) fram.
Välskrivet, smart och känsligt. Grattis Rikard!

et är upplagt för höstens stora
litterära battle i homovärlden.
Vem är kungen av bögsjälvbio-

grafier – Rikard eller Rickard?
Jag pratar förstås om Wolff och
Engfors. Författare till Rikitikitavi
respektive Allt eller inget.Två bögrepre-
sentanter i den allt stridare strömmen
av svenska memoarer.Alla yrkesgrup-
per verkar skriva om sitt liv: Thomas
Bodström, Frank Andersson,

Patrik Sjöberg, Kikki Danielsson,
Bingo Rimér. Listan blir bara längre
och längre… 

Jag hade tidigare den lite konserva-
tiva uppfattningen att man egentligen
borde vara ganska gammal för att
kunna ge ut en självbiografi.Att det
var en lämplig uppgift att pyssla med
efter att man gått i pension, eftersom
det borde vara en fördel om man haft
ett liv innan man sammanfattar det i

bokform. Men i dag är den sortens
tänkande helt passé.

I Storbritannien räcker med att
man varit med i en säsong av en
dokusåpa för att man ska vara författ-
armaterial. Och varför nöja sig med en
enda bok om sitt liv? Den avdankade
Beverly Hills-skådisen Tori Spelling,
38, har redan hunnit med att skriva
tre. (Just när jag skriver det här kom-
mer jag på att Carolina Gynning
både varit med i Big Brother OCH
skrivit två självbiografier – vi kan väl
komma överens om att trenden ÄR
etablerad i Sverige, okej?). Sett ur det
perspektivet är både Rikard Wolff
(född 58) och Rickard Engfors (född
76) i det närmaste lastgamla när de nu

ger ut böckerna om sina liv och kar-
riärer.

Wolff berättar om teatern, sången
och hur det var att bli riksbög efter
den första Änglagårdsfilmen. Medan
Engfors bok till stor del handlar om
dragshowkarriären, arbetet bakom
kulisserna i melodifestivalen och hur
det var att bli kallad ”sveriges snyggas-
te tjej”.

För en bögnörd som jag är bägge
böckerna talande tidsdokument för
hur homovärlden i Sverige utvecklats.
Både Rikard och Rickard är nästan
övertydliga representanter för respekti-
ve böggeneration.Vare sig det gäller
populärkulturella referenser eller hur
de ser på sig själva och samhället.
Wolff skriver om sin fascination för
Edith Piaf, Maria Callas och
Barbara. Engfors om Hannah
Graaf, Pernilla Wahlgren och
Carola.Wolff skriver om hur aids
slog mot homosamhället, medan
Engfors skriver om sin panikångest.
Wolff sjunger på frigörelseveckan och
paraderar emot homosexförtrycket
under parollen ”Happy gays are here

again”, medan Engfors aldrig gått i en
prideparad – delvis för att han tycker
att den är för sexualiserad och utklädd.

Bägge är barn av sin tid, men om
tiderna har förändrats så verkar de pri-
vata problemen inte ha gjort det. Både
Rikard och Rickard kämpar med sina
demoner och skildrar frikostigt sina
svagheter. Rikard Wolff skriver till
exempel om hur han skolvägrade som
barn, och hur han sumpat förhållanden
på grund av sin ångest över att bli
lämnad. Engfors skriver om sexmiss-
bruk, terapi, antabus, healing och
adhd-diagnosen – allt delar av hans
sökande efter en bot emot ångesten
som ibland slår till och paralyserar
honom.

Rikard och Rickards berättelser är
två delar i ett ständigt pågående histo-
rieskrivande kring de icke-straightas
liv. För jag tror att självbiografier är
viktigare för hbt-personer än andra.
Antalet öppna förebilder i samhället är
fortfarande pinsamt få, och homoför-
hållanden levs ofta i skymundan och
hemlighet.Visst har vi ett helt gäng
kändishomofiler i Sverige, men det
finns mer att lära sig kring hur andra
levt sina liv än vad som ryms i hemma
hos-reportage och bildtexter i vim-
melreportage i den glansiga veckopres-
sen.

d

kulturpuggan: 

”’rikard vs rickard, höstens 
litterära battle i homovärlden”

[cmyk-familj]
månadens glosa:

Heterofiler som så gärna skulle vilja vara lite mera homofiler. Straighta
kärnfamiljer med queerwannabeambitioner. Regnbågsfamiljer utan hela
färgskalan – det bidde visst bara fyrfärg istället för hela regnbågen.

klassiker
Mitt i deadline snubblar jag över den alldeles nya utgåvan av Giovannis Rum på redaktio-
nen. James Baldwins homolitteraturklassiker från 1956 kommer alltså ut på svenska! Ett
av de få amerikanska homolitterära verken innan Stonewall. Och ett mästerverk, förresten.
Grattis Sverige!

läs:

se:

-74-

rogerwilson

FO
TO

 C
H

R
IS

TI
AN

 H
AG

W
AR

D

guldstjärna:
”jag tror att själv-

biografier är viktigare
för hbt-personer 

än andra”

Bli fri från åderbråck! Erfarna kirurger på Sveriges 
enda helspecialiserade åderbråcksklinik. Vi behandlar 
med metoder som gör att du går hem samma dag. 
Välkommen! www.scandinavianvc.se
Läkarhuset Odenplan Stockholm- och Uppsalakliniken;
tel 08-587 101 33
Läkarhuset Ellenbogen Malmö- och Göteborgskliniken;
tel 040-20 80 92

scandinavian centre
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Boka på Fritidsresor.se eller ring 0771–84 01 00. Besök din närmaste resebyrå.

Bara hos
Fritidsresor!

Paradis med egen ö.
Evason Phuket & Bon Island, utanför Rawai, hör till Thailands mest paradisiska 
hotell och är med sin miljöprofil unikt i sitt slag. Du bor avskilt på en sluttning 

mot Andamansjön med naturligt vacker lyx och inredning av naturmaterial som 
trä, bomull och linne.  Från piren går longtailbåtarna ut till den privata stranden 

på ön Bon Island. Läs mer och boka på Fritidsresor.se. 

Deluxe Evason Phuket & Bon Island FFFFF 
2 veckor 13 048:-*

Fritidsresors Thailand

Pris per person med del i dubbelrum inkl. frukostbuffé på Evason Phuket & Bon Island på Rawai beach, 2 v fr Arlanda 25/11. Begränsat antal platser.
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MÅNDAG –FREDAG 10.00 –20.00. LÖRDAG 10.00 –18.00. SÖNDAG 12.00 –17.00. HAMNGATAN. 08–762 80 00. NK.SE.

VÅRT HUS, DINA REGLER.
Väg inte på Smoke Dining Chair från Moooi, som det brukar heta. Men i höst blåser 

förändringens vindar på NK, med en respektlös blandning av gamla material, sinnrika 
detaljer och vågade konstruktioner. Och hemma hos oss är det alltid dina regler 

som gäller. Välkommen till höstens mest banbrytande inredning på Plan 3. 
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