
33 saker att se fram emot i höst. de stora 
filmpremiärerna. Skivreleaserna. showerna.
pjäserna. tv-programmen. böckerna. 
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nk GLAS, PORSLIn & kÖk 

ÖGAt hAR det SkARPASte SmAkSInnet.
Det spelar ingen roll att du lyckas med maten om köket är ett nederlag. På NK Glas, Porslin & Kök hittar 
du juicepressen till fördrinken, grytan till långkoket, eller kaffemaskinen till espresson. Allt för att du själv 
och dina gäster ska trivas och njuta med varje sinne. Välkommen.

Barset 6 delar 1300:– från WMF. Råsaftcentrifug 
3200:– från Magimix. Alessi citruspress 600:–.
Kulinara burk med lock 180:– från Rörstrand. 
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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.

Staub gjutjärnsgryta rund 3,8 liter 1800:–. 
Rivjärn 300:– från Cuisipro. Nespresso 
Latissima+ från 3099:– .

Flower                                             279:-

Flower round                                 379:-
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Mr Gay sweden 2011 
har något att berätta.
30-31.

foto peter knutson
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lin Ek, älskad som Grynet
och välkänd förkämpe i hbt-
frågan, är tillbaka! Nu som
författare till en ny kultbok,
Supertanten.

Thomas Beatie har i media
blivit känd som den gravida
mannen. I augusti invig-
ningstalade han på Pride.
QX Mats Bax har träffat
honom.

I september har filmen
Apflickorna premiär. QX Ken
Olausson har sett den.

Shanghai har med sitt vibre-
rande nöjesliv och sin impo-
nerande skyline beskrivits som
2000-talets New York. QX har
kollat in gayscenen.

Hon blev Sarah med hela
danska folket och debutski-
van sålde bäst i landet. Ändå
får 16-åriga Sarah Skaalum
Jørgensen oftast bara svara
på en fråga: hur är det
egentligen att vara ung och
lesbisk?

Han blev Årets bagare 2005
och Årets konditor 2010. Nu
syns han i SVT:s Go'kväll på
lördagar där han bakar kakor
och lagar efterrätter tillsam-
mans med Ebba von Sydow.
Möt Sveriges hetaste gottegris,
Roy Fares.

Ovan ser ni några av de artister som är med i  den andra säsongen av Så
Mycket Bättre. Det och 32 andra saker att se fram emot har  vi listat.

QX ”Köket & en bög”-redaktör, Håkan Svensson, ska på 100 dagar
nå sina högt ställda mål med hjälp av en kostexpert och en personlig
tränare. Häng på du också!

Operation 100 dagar - Ola och Jari
hjälper håkan i form

Elin ek - aktuell 
med supertanten

Den gravida 
mannen

Apflickorna 
på bio

33 saker att se fram emot i höst

ShangHai

Danska 
x-factor vinna-
ren sarah

Roy
Fares

månadens omslag
Roy Fares - 
aktuell i Go´kväll

alltid i QX

10. Ledare: Höstpepp
14. Krönika: Sara Lövestam
34. Fitness: Jari Ketola
64. Musik: Melissa Horn
46. EGO med Stefan Nilsson
78.TV: Magiskt i SVT
76. Film:Apflickorna
80. Böcker: Ulrika Larsson
96. En Person: Isak
98. Roger Wilson

Månadens citat

”Jag vill få fram saker om
homosexualitet utan att
det blir en homobok. Jag
står till hundra procent
för att jag är bög, men jag
vill inte lanseras som 
bögförfattare” Elisas Palm. Sid 15

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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58

54

omslagsfotograf:
Peter Knutson
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aha... Det var det.
Nu är sommaren 2011 förbi.
Nationaldag, midsommarafton, semester, nattbad, jordgubbsplock-

ning, utlandsresor och Pridefestival. Det tillhör numera det förflutna i år.
Och jösses vilket liv det blev om Stockholm Pride. Helt plötsligt hade

alla en åsikt. Både om Prideparks flytt till Kungsträdgården och om den
slopade entréavgiften.

Det bloggades, skrevs krönikor och gjordes upprörda uppdateringar på
facebook.

För och emot.
Heterosarna tog över, Pridekänslan försvann,Vattenfestivalen hade

gjort comeback.
Så lät de negativa.
Och de var rätt många. Nån räknade ut, med hjälp av statistisk och

uppgifter om antalet besökare, att bara var femte person i Pridepark under
veckan hade varit HBT - kan det verkligen stämma?

Påhejarna tyckte dock att det var toppen att det
låg mitt i stan och att heterosarna kunde komma

på besök. Och framför allt, att man slapp betala.
Jag skrev i min ledare i julinumret att det

kanske vore idé att låta parken vara gratis mån-
dag till onsdag och sedan kräva dogtag torsdag
till lördag.

Det tror jag fortfarande på.
Och skulle Stockholm stad inte till-

låta att man tar entréavgift till
Kungsan så får vi väl vara någon

annanstans. Nu har vi testat Södermalm, Östermalm och mitt i stan, står
Vasastan på tur eller längtar vi tillbaka till Tanto?

QX Förlagschef Jon Voss skrev upprört på sin blogg om varför QX
inte sponsrade årets Pride, Roger Wilson ger sin syn på Pride längst bak i
tidningen och QX gästkrönikör i sommar, den populära bloggaren Daska-
Dasen-i-Bordet hänger även han på ämnet.

Ingen verkar tycka lika.
Jag gissar att diskussionen kommer att fortsätta hela hösten. Men något

som känns angeläget att reda ut är väl vad Stockholm Pride
ska ha för roll och vad dess uppgift egentligen är. Och stäm-
mer Prideledningens bild av festivalen överens med den
genomsnittlige festivalbesökarens?

To be continued.

Nu tar vi ett grepp om hösten och fyller numret med
saker att se, göra, läsa, uppleva och lyssna på i höst. Kom inte
här och säg att hösten är trist. Den är ett startskott, en chans
till nystart. Kolla till exempel in Håkan Svensson på sidan
64. Han har antagit utmaningen ”Operation 100 dagar” och
ska med hjälp av Ola Lauritzson och Jari Ketola komma i
form till jul. Vill du haka på? Kolla in Håkans blogg på qx.se

Nu kör vi!

ingång

Operation 100 dagar

]”Kom inte här och säg 
att hösten är trist.”
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Ulrika Lahne
Marknad 

– Svampplockning på landet, fyra extra
roliga middagar samt att resa med 

familjen till Paris.

Magnus Dahlberg
Annons

– Höstens vackra färger, Bob Dylans
konsert i Globen den 4 november

och en weekenresa nånstans i Europa.
.

Desirée Nordin
Traffic 

– Träna med min hund, sedan
blir det bio,Apflickorna och

Försvunnen.

Mats Bax
Frilans 

– Se föreställningen ”Ljust & fräscht”,
se Melissa Horn live samt pröva kung

fu och undvika att få stryk.

Ronny Larsson
Redaktör 

– Emmygalan, Le Kids release-fest
& mina vänners fantastiska omröst-

ningskvällar med musikteman.

Hej Redaktionen: tre saker du ser fram emot i höst?

fakta: tidningen qx 

Stadsteatern i Stockholm. Jag har
aldrig sett så mycket teater som under
de senaste åren.Varje år är programmet
lika fantastiskt. Så även i höst! GÅ!

Får ont i magen av att lyssna
på de som kan bli republikanernas
presidentkandidat i USA. Så mycket
vansinne. Så mycket okunskap.

JA. nej. I september ska jag se killen
jag längtat efter i 14 år - Luis
Miguel som uppträder på Caesars
Palace i Las Vegas. Can’t wait! 

JA.
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höst är Gaygalavinnaren och ost-
kroksfanatikern förutom säsong fyra
av Svenska Hollywoodfruar aktuell med

en egen bok Välkommen hem till Maria
Montazami. QX ringde upp vår älskade
Maria i Los Angeles.

Vad innehåller boken?
– Det är en livsstilsbok med lite olika

teman: Barbeque, familjemiddag, tjejlunch
och cocktail. Jag tipsar om alltifrån dukning
till recept. Och givetvis finns det ostkrokar
med i bilden.

Vad händer den här säsongen i
Svenska Hollywoodfruar?

– Åh, det är mycket! Det blir winetas-
ting, lite om mitt boksläpp, när jag besökte
Formex-mässan och så dansar jag zumba
och gör bort mig totalt.

– Och jag vill bara säga att lunchen i
första avsnittet var jättetrevlig.Vi är inte alls
osams eller nåt sånt. De ställde bara lite klu-
riga frågor som gav kluriga svar.

Du är ju den bästa Hollywoodfrun,
borde du inte få en egen serie nu?

– Det har pratats om det men jag tar en
sak i taget. Men vi spelade in en grej i Los
Angeles i förra veckan som blev rätt kul. Ni
får se mer av mig i framtiden...

Du känns så snäll, säger du ja till
allt?

– Åh, jag säger masssor av nej! Jag är
tvungen för jag har inte tid. Men jag är jät-
teglad för det jag sagt ja till. Jag älskar Ving-
reklamen. Jag hade inget manus alls och sa
bara vad som kom till mig. Det var jättekul!

Är du inte rädd att blli uttjatad?
– Jag har inte tänkt på det, men det

kommer nog en dag då ingen vill se mig
längre. Det är ju så, alla som är “in the
limelight” kommer och går. Så är det ju.

Tjänar du mer än Caemeron nu?
– Nej det tror jag inte. Men allt går till

samma bank.Visst är det kul med pengar
men vi pratar inte så mycket om pengar här
hemma. Och jag slösar inte speciellt myck-

et. Bara för att man bor i Hollywood så
strör man inte pengar omkring sig.

Har du inte tröttnat på ostkrokar? 
– Nä, och nu har jag inte enda ostkrok

kvar. De tog slut för länge sen! Jag hoppas
att OLW skickar mer.Två gånger har de
levererat lass hem till mig men de är slut.

Får du fortfarande 750 dollar varje
måndag av Cameron?

– Nja, jag gav mig själv en bonus så nu
får jag 100 dollar mer.

Vad ser du själv på tv?
– Jag älskar en serie som heter Flipping

Out. Det är en gaykille som dekorerar och
gör om hus. Den går på gaykanalen Bravo.

Hur ofta är du på Starbucks och
vad beställer du?

– Jag är där varje dag. Och beställer all-

tid den största latten med kanel på toppen.
Vad ska du göra annars i höst?
- Jag ska lansera mitt nya läppstift med

MakeUp Store och vi ska turnéra i Sverige
med det. Och sen väntar bokmässan i höst
för Välkommen hem till Maria Montazami.

Hur gör du hösten roligare?
– Jag köper nåt snyggt till mig själv och

försöker mysa hemma. Ha bjudningar är
kul, och umgås med vänner. Det behöver
inte vara så märkvärdigt, bara man ses.

Slutligen: Hur mår lilla Bella?
– Åh, jag önskar ni kunde se henne nu.

Hon solar vid fonänen och ligger där jät-
teuppuffad efter en omgång med en ny
borste. Hon njuter, precis som jag.

Ronny Larsson

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

QX septembernummer

2001 skrev vi att det var

tio år sedan Lena PH äntrade

krogscenen på Börsen med sin

show Agent 006 och nu var det

dags igen. Så i det här numret

kan vi ju då skriva att det var tio

år sedan Lena Ph äntrade krog-

scenen på Börsen för andra

gången och nu är det dags igen

för tredje. Hänger ni med? Vet-

landas finest verkar helt enkelt

följa en tioårscykel med sina

krogshower och vi får väl se vad

hon hittar på 2021Vi skrev även

om tvprogrammet ”Se mig”

där man följde sex personer

som gjorde allt för att synas och

bli kända. Däribland Daniel

Nyhlén och Fadde Darwich.

Riktig skäms-tv som nog

många av oss glömt. Etta på

speldosan och på alla andra lis-

tor låg Kylies ”Can´t get you

out of my head” och bland ny-

släpp på bio gav vi bra betyg till

”Livvakterna med Jacob Eklund

och Alexandra Rapaport, och

till Jurassic Park 3. Den senare

släpps i dagarna på Blu-ray vil-

ket vi tipsar om i detta num-

mer. PL
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Prenumerera 
på qx. 12 nummer 

för 340 kr. 
www.qx.se/shop

Maria is back!
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Julius Production presenterar

Biljetter: www.juliusbiljettservice.se print@home, 
Personlig service: 0775 700 400 (vard 09.00-17.00) Teaterkassan: 040 791 80, 

Resa och boende: 0771-75 75 75, SJ Resebutik eller sj.se/upplevelser
www.legallyblondethemusical.se

Julius Production presenterar

Musikalsuccén från New York och London

Biljetter: www.juliusbiljettservice.se print@home, 

SKANDINAVIENPREMIÄR 
på Nöjesteatern i Malmö, Torsdagen 29 september 2011
SKANDINAVIENPREMIÄR 

Musikalsuccén från New York och London
KAISA HAMMARLUND 
Elle Woods 
JAN MALMSJÖ
Professor Callahan
LINUS WAHLGREN
Warner Huntington lll
ANDREAS LUNDSTEDT
Emmett Forrest
NINA PRESSING
Paulette
23 musikalartister, stor 
orkester och 2 hundar. 

Regi: Anders Albien
Koreograf: Siân Playsted

www.sowetogospelchoir.com www.juliusab.se

Julius Production in association with Andrew Kay and David Vigo present

GrAmmy Winners2007 & 2008Best World Music AlBuM

Julius Production in association with Andrew Kay and David Vigo present

‘Meticulous and unstoppable…spirited and spectacular’
The New York Times 

AFRICAN GRACE

Biljetter: Konserthusens biljettkassor, www.juliusbiljettservice.se 0775-700 400, 
samt sedvanliga lokala kontor.

Måndag 17 oktober
Stockholm
Cirkus

tisdag 18 oktober
Västerås
Konserthuset

onsdag 19 oktober
Uppsala
Universitetsaulan

torsdag 20 oktober
Karlstad
CCC

Fredag 21 oktober
Vara
Konserthuset

söndag 23 oktober
Göteborg
Svenska Mässan

tisdag 25 oktober
Halmstad
Halmstads Teater

onsdag 26 oktober
Kalmar
Kalmarsalen

torsdag 27 oktober
Jönköping
Konserthuset

Fredag 28 oktober
Växjö
Konserthuset

Lördag 29 oktober
Malmö
Konserthuset

söndag 30 oktober
Helsingborg
Konserthuset

www.tallinksilja.se   08-22 21 40* 
*Serviceavgift tillkommer, boka online så bjuder vi på den. 

Pris per person, begränsat antal platser. Gäller utvalda avgångar. 
Bränsletillägg ingår. Mer information på www.tallinksilja.se

Höstens roligaste 
och mest magiska 

kryssningar!
Det blir en riktigt rolig och magisk höst ombord 
på Tallink och Silja Line! Vi har rest världen runt 
för att ge dig den bästa underhållning. It ś Show-
time ombord.
 På våra fartyg till Tallinn och Riga blir det 
komedi och varietéshower med artister från 
USA, Australien, Kanada och Spanien. Mycket 
skratt för alla åldrar.
 Ombord på Silja-fartygen till Helsingfors 
bjuder vi på spektakulära illusioner och magi-
shower med världskända magiker från bl a Los 
Angeles, Chile, Italien och Kanada. Dessutom 
bjuder vi på het show och magi ombord på 
Östersjöns bästa nöjesfartyg Galaxy. 
 Så häng med på en riktigt rolig kryssning 
i höst!

Ingår: båtresa, del i E4-hytt. 
Prisexemplet gäller Åbo-

kryssning t o m 14.11 2011.

Magi-kryssningar fr
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et var ett väldigt tjat om
en enda gravid mage, må
vara att den är kunglig.

”Skriv om Victorias unge” var
tipset jag fick från min polare
och visst har frågan slagit mig,
precis som er: ”Vad händer om
tronarvingen är queer?” Men
krönikor på kungabarnstema
känns ändå lite augusti 2011.

Råden jag skulle kunna ge
kungafamiljen i denna krönika
(om den hade handlat om dem)
är i själva verket identiska med
de råd jag skulle ge vilka familjer
som helst. Inget i den här kröni-
kan har således med kronprin-
sessparet att göra, den får snarare
ses som några allmänt hållna tips
för den i heteronormativitet ins-
närjda förälder som behöver
dem. Jag tänkte att vi ska ha min
mormor som utgångspunkt.

Min mormor föddes 1930 i
ett litet samhälle i Norrland. På
den tiden var homosexualitet
kriminaliserat i svensk lag, och
var det tills min mormor var
fjorton år. Homosexuella var per-
versa, kriminella typer som för
övrigt knappt fanns. Kärnfam-
iljen var inte bara navet allt kret-
sade kring, utan det enda som
existerade.

För att vara tydlig: Detta är
som sagt inte en krönika riktad
till just kungafamiljen, som ju till
och med lever efter mottot ”för
Sverige i tiden”, utan bara ett all-
mänt perspektiv på ättlingar.Vi
kan säga att det kanske särskilt
gäller just familjer där yrken för-
väntas gå i arv och pappan måste
godkänna dotterns val av make,
där det nygifta parets största upp-
gift är att föröka sig och där allt
utom biologiska barn till två gifta
föräldrar är otänkbart.

Min mormor levde alltså sina
första fjorton år i en värld där
homosexuella handlingar var kri-
minella, och de följande trettio-
fem åren i en verklighet där
homosexualitet var en sjukdom. I
oktober 1979 tog Socialstyrelsen
bort sjukdomsklassningen och
nio månader senare föddes jag.
Min mormor var femtio år och
prästfru.

Alla var fortfarande hetero-
sexuella, när jag började högsta-
diet och kom i puberteten.Alla
omkring oss, alla vi kände till. Jag
hade levt i femton år i ett
Sverige där kvinnor var kvinnor
som gifte sig med män och där
ett homosexuellt liv inte var
något annat än en avart och en
avgrund. Mormor hade levt i ett
ännu mer heterosexuellt Sverige

i sextiofem.
När jag skulle komma ut för

min mormor visste jag ännu inte
hur mycket jag älskade henne. Jag
var tjugo år då, och jag hade
ägnat mina tonår åt att bli vegan,
pierca läppen och raka av mig
allt hår. Jag hade kommit ut för
mina föräldrar, gått min första
gång på TipTop och fått min för-
sta flickvän.Att inte komma ut
för mor- och farföräldrar fanns
inte på kartan, men jag minns
formuleringarna som korvade sig
när jag skrev brevet. Jag har ingen
aning om vad jag skrev, men sva-

ret mormor skrev från henne och
morfar har jag fortfarande kvar.
Så här står det:

”Vi är mycket tacksamma för
det förtroende du visat oss
genom att berätta, att du är les-
bisk - Nej, vi har inte misstänkt
något sådant. Inte ens när du
flyttade från [pojkväns namn]. Jag
antar att det låg bortom vår tan-
kehorisont. Det är fint att du vill
vara rak och ärlig. I alla fall ska
du veta, att det här inte påverkar
vår relation till dig. Du är fortfa-
rande vårt älskade första barn-
barn Sara. Möjligen kommer vi

att tänka på dig med ännu större
ömhet - ja, det gör vi säkert.Vi
ser också fram emot att träffa din
flickvän [flickväns namn], som
betyder så mycket för dig.”

Vid det här laget har ni för-
stått att det här inte är en kröni-
ka om några gravida kunglighe-
ter, utan om någon som är
mycket viktigare för mig. Men
den som händelsevis har fötts in i
en familj med stränga krav på
familjebildning och tja, succes-
sionsordning och sånt, rekom-
menderar jag att läsa min mor-
mors brev en gång till, och före-

ställa sig vilken typ av filosofi
som kan ligga bakom det.
Använd det gärna som mall vid
tillfälle.

Jag är trettioett nu, och min
mormor åttioett. Hon har läst
mina böcker, kommit på mina
flat- och bögspäckade födelse-
dagsfester, alltid velat träffa mina
flickvänner och aldrig sagt ett
enda tveksamt ord om min lägg-
ning. Jag försöker förklara med
ord hur mycket det betyder. Det
går inte.

saralövestam

”Du är fortfarande vårt älskade
första barnbarn Sara. Möjligen

kommer vi att tänka på dig 
med ännu större ömhet - ja, 

det gör vi säkert.”

d

KRÖNIKA

”Drottningen och det
lesbiska barnbarnet”
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sätta ihop ett träningsschema till Håkan
och även träna med honom en gång i
veckan.

Jari, vad är det viktigaste att tänka
på nu för Håkan som inte tränat
ordentligt på flera år?

– Håkan ska börja lugnt, han ska syste-
matisk börja träna och vänja sin kropp och
sina muskler.Tanken är att vänja kroppen
fysiskt och mentalt så att han kommer
orkar mer. ”Less is more” i början är det
som gäller och att han kommer in i bra
och vettiga rutiner som fungerar med hans
leverne och livsstil. Sen måste Håkan även
se allvaret i detta, och se den här träningen
som ett hälso- och livsstilsprojekt, som en
investering i sig själv, det får bli Håkans
pensionsförsäkring.

– Det som är viktigt för mig är att
Håkan under denna period och framöver
ska ha skoj och gilla att träna, svettas, få
rutiner och förstå att hans kropp ska
komma att förändras.

Håkan vill ju gå ner i vikt, hans
mål är inte att få en massa muskler,
ska han ändå styrketräna då?

– Ja, han ska träna ganska mycket, både
konditionsträning och styrketräning. Det
viktiga med styrketräning är dels att han
ska blir starkare, få bättre kroppshållning
och forma kroppen så den blir mer pro-
portionerlig. Då kommer Håkans kavaj att

sitta mycket snyggare och bättre.
Handen på hjärtat, kommer

Håkan att fixa det?
– Jag brukar säga så här:ALLA kan

vara väldigt ambitiösa och ivriga och villi-
ga, men det viktiga är att skapa nya lugna
harmoniska rutiner.Allt är möjligt och
ingenting är omöjligt, jag som coach och
tävlingsidrottare älskar tuffa och roliga
utmaningar, och jag vägrar att ge upp. Jag
ska göra allt för att Håkan ska lyckas.

Anders Öhrman
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följ Håkans 
kamp på bloggen

å qx.se kan du följa Håkans
100 dagar. Bloggen heter
Operation 100 dagar och du

hittar den på adress
blog.qruiser.com/operation100dagar
Eller så går du in på qx.se och
klickar på Håkans bild i vänsterspal-
ten. På bloggen kan du kommentera
hans inlägg, läsa frukost- och mel-
lanmålscept, se hans träningsschema
och ta del av Håkans träning.
Kommer han att fixa det? Den 14
december vet vi. Då kommer QX
januarinummer ut.

”tänk om ingen ser
någon skillnad 

på före och efter-
bilderna”

Håkan i siffror: 
Längd: 184 cm.Vikt: 8.6 kg.Bmi: 29.1.
Måttband: Lår 57 cm. Stuss 109 cm. Midja 111 cm.
Bröst 108 cm.Axlar 121 cm.Biceps 32cm. Fettprocent: 18.8 %
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I-boxen består av nio olika maträtter.
Man äter nio matlådor i veckan,
måndag till fredag. Men på fredag-

kvällen, lördagen samt söndagen lagar man
egen mat från de recept Ola tipsar om på
Håkans blogg. GI-boxen går att beställa på
www.giboxen.se, priset blir utslaget på hela
veckan 99 kr/dag.

håkans gi-mat
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lias Palm vet
hur man får
uppmärksamhet

för ett boksläpp. Man
låter maken ta en kal-
songbild, och sen kan
man samla in intervjuför-
frågningar inför sitt bok-
släpp. Eller nja, i alla fall
hos den här tidningen.

Elias Palms debutthriller från i fjol, Corpus
Delicti har sålt bra i Sverige och är nu släppt i
Danmark. Norge,Tyskland och Holland. Och
nu i dagarna kommer fortsättningen i trilogin
om rättsläkaren Ella Andersson, Causa Mortis.
Elias Palm är med andra ord inte den som ligger
på latsidan med skrivandet, trots ett heltidsjobb
som rättsläkare i Lund.

– Jag såg till att ha skrivit större delen av
bok två när min debut kom. Mest för att jag
skulle ha fått fart på skrivandet och inte låta mig
påverkas av vad kritikerna tyckte, säger han.

Som tur var gick boken hem, både hos kri-
tiker och läsare, och nu satsar hans förlag på att
bygga upp ett långsiktigt samarbete med rättslä-
karen med författarambitioner.

- Jag tar tid då tid finns. När andra ser på tv
skriver jag, säger han men medger att han bru-
kar fastna framför Americas Next Top Model.

Självklart har han hjälp av sitt yrke som
rättsläkare i kriminalromanskrivandet, men han
är noggrann med att påpeka att det i så fall
handlar om detaljkunskap och milljöbeskriv-
ningar snarare än faktiska fall.

– Sen är kriminaliteten i Sverige inte som i
deckare.Vi har inga ritualmord eller seriemörda-
re. Fallen som kommer till oss handlar ofta om
två mer eller mindre kriminella som gör upp i
ett slagsmål och så dör den ena. Ur medial vin-
kel är det ointressant. Men jag gillar att hitta
spänning med små medel, man behöver inte ha
ihjäl folk på varannan sida.

Att jobba med döden ständigt närvarande är
inget som stör honom.

– Min utbildning som läkare gör att jag ser
det som en kropp, skalet vi lämnar efter oss när
livet tagit slut. Det som har inträffat har jag ald-
rig kunnat påverka och min roll är bara att ta
reda på vad som har hänt. För mig var det värre
att besöka sjukhus där läkarna får leverera can-
cerbesked och sådant.

Elias Palms böcker har vissa homoinslag och
det har varit viktigt att väva in för honom.

– Jag vill få fram saker om homosexualitet
utan att det blir en homobok. Jag står till hundra
procent för att jag är bög, men jag vill inte lan-
seras som bögförfattare. Det är roligare om folk
upptäcker mig som en författande rättsläkare
som OCKSÅ är gift med en man. Jag blir själv
glad när man läser en artikel i Dagens Industri
och upptäcker att han eller hon är homo. För
man vill ändå veta sånt utan att det görs en grej
av det. Det är fortfarande inte helt accepterat att
leva som homo, och varje steg mot att visa att vi
finns är bra.

Och för att reda ut det här med bilden intill
så extraknäcker Elias som modell.

– Min syssla är godkänd av mina chefer och
de vet att jag plåtas lättklädd så det är lugnt.

– – Även om jag inte kom ut förrän jag
skulle fylla 30 har jag snabbt lärt mig vad som
gäller i denna syniska värld: Bokkontrakt och
utbildning må vara bra, men kan tydligen inte
mäta sig med rutor på magen och ett bra paket,
skrattar han.

Så nu vet ni vad som väntar när Elias släpper
bok nummer tre.

Ronny Larsson

E

eliassläpper 
ny bok

”Jag blir själv
glad när man

läser en artikel
i Dagens Industri

och upptäcker
att han eller
hon är homo” 
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ag har nog aldrig varit så uppspelt och nöjd som jag är
inför det här, säger Martin men reserverar sig
snabbt och säger att bli-pappa-biten var aningen

större.
Sedan BWO lades på is har han nämligen blivit farsa,

och jobbat på Telia (med tv-och navigationstjänster).
Pluggåren på Chalmers och KTH gjorde att han faktiskt
redan 2008 inledde ett traineeprogram på Telia.

- Jag och Marina satt i baksätet medan Alexander
körde i BWO. Därför kände jag att jag behövde något
annat förutom artisteriet, och jag inspirerades av att
Marina och Alexander hade det.Telia-jobbet har också
gjort att jag haft en trygghet och kunnat jobba med solo-
projektet i lugn och ro.

Tillsammans med Bobby Ljunggren och Marcus

Ubeda skriver han nu låtar, och Jakke Erixson och
Oskar Holter producerar. Även Le Kids Felix Persson
och Märta Grauers bidrar.

- Bobby och jag hittade varandra i tröttheten på
Melodifestivalen, och det var så befriande att inte göra
låtar som skulle vara tre minuter och låta på ett visst sätt.
Vi låste in oss på ett hotellrum, drack sprit och skrev fan-
tastiska poplåtar. När man blir lullig vågar man ge efter
mer i de lugnare låtarna och man får ut nåt personligt.
Uptempolåtar kräver däremot att man är lite mer skärpt.
Sololåtarna beskriver Martin som ”Pet Shop Boys fast
de skulle vara unga 2011”. Musik med tydliga electroin-
fluenser som flirtar med 80-talet, lite som BWO lät när de
började.

- Jag visste ju att jag inte skulle bli en singer/songwri-

I sju år frontade han BWO, nu satsar Martin Rolinski på en solokarriär. Nya singeln
”Blame It On A Decent Matter” släpps i dagarna. Och det är bara början.

ter som sitter med en gura och spelar Bob Dylan-
covers. Däremot var det inte givet att jag skulle skri-
va, även om jag bidrog med ungefär 20 procent till
BWO:s material.

- I Alexander har jag haft den bästa mentorn man
kan, och det viktigaste jag lärde mig från tiden i
BWO var att vara självkritisk och ifrågasätta. Jag har
ingen som helst prestige, och många låtar jag skrev i
början av solosatsningen var bra men det höll inte
ända fram.

- Jag har ett tydligt id i min röst och vill förstärka
det. En bra sångare vet vad han är bra på men en
riktigt bra sångare vet vad han/hon INTE är bra på.
Även om jag gillar det David Guetta gör och musi-
kaliskt drar lite åt det hållet så skulle jag inte kunna
göra hans musik. Det gäller att hitta det som passar
mig bäst.

Han har redan låtar till ett helt album men vill nu
släppa singlar under en överskådlig tid. Tanken är att
bygga upp ett låtbibliotek som först blir en EP, sen
en EP till, och därefter ett album.

- Jag vill att varje låt ska vara ett potentiellt singel-
släpp. Publiken lyssnar ju idag på en digital låtlista
och avgör direkt vad som är bra eller inte. Man kan
inte släppa ett album där fyra-fem låtar prioriteras
och sen smyga med en massa utfyllnad.

Solosatsningen handlar inte bara om musik. Hela
paketet är viktigt, från hemsida och Facebook till
plåtningar, videos och kläder.

- Jag har alltid tyckt att det visuella, och framför
allt mode är en viktig del av musiken, och nu har jag
förmånen att designers som Lanvin och Dries van
Noten visar intresse. Så det känns fantastiskt. Det blir
stilrent och snyggt.

- Jag är ju inte 22 längre, och försöker inte ha en
appeal mot tonårspubliken som jag hade i början av
BWO. Jag är en snubbe i trettioårsåldern som gör bra
popmusik. Och det finns ju faktiskt en lucka där. Just
nu finns det ingen artist i den genren.Antingen är
det tonårsflickfavorit som har ett bäst föredatum i
sjuttonårsåldern, eller så är det en Lasse
Winnerbäck-figur. Eller så är det urbana hiphop-
snubbar. Inte heller internationellt finns det bra
exempel på klassiskt elektronisk popmusik. Jag tyck-
er det är konstigt och vill ändra på det.

BWO då? Nej, de har inte splittrats, däremot lagts
på is.Trion, som tänkt göra max två album, var sju
plattor och en massa hits senare hungriga på att göra
saker på varsitt håll.

-Vi gjorde musik för att det var kul men mot slu-
tet kände vi att vi stagnerade och gick i cirklar. Och
då var det läge att ta en paus helt enkelt. Men vi
hade kunnat fortsätta att spela om vi velat, bokning-

arna hade inte tagit slut på långa vägar.
Det är svårt att undvika Melodifestivalfrågan med

tanke på BWO;s förflutna i tävlingen. Martin förstår
frågan men beklagar den.

- Jag tror till och med Christer Björkman skul-
le hålla med om att festivalen blivit för stor. Det är
väldigt svårt idag att skriva popmusik utan att alla
börjar tjata om Melodifestivalen. Jag har inget emot
festivalen, den har gett mig några av de roligaste upp-
levelserna i mitt liv och jag vet att jag kan leverera
där. Men problemet är att man lätt överexponeras
under en kort tid och sen fastnar man i den där loo-
pen där det förväntas att man ska vara med varje år.

- Just nu känns det inte aktuellt. Jag måste bevisa
andra saker för mig själv innan jag ger mig in i den
yran. Men visst, finns låten och solen och månen står
i zenit och allt det där, så...

Ronny Larsson

j

Return of ROLINSkI

F
O

T
O

: 
N

IL
S

 O
D

IE
R

-16-

HetHÖST

-17-

VENTIL sep  11-08-26  14.49  Sida 16

      



fter att ha ägnat en hel
natt åt att läsa Kikki
Danielssons självbiogra-

fiska Ett schlagerliv vet jag nu allt
om schlagerdrottningens uppväxt,
genombrott, sjukdom, alkoholpro-
blem och trasiga äktenskap. Det är
ingen dans på rosor, men what else
is new? Så fort Kikki nämns i
media så är det smärta och sorg.

– Det har varit synd om mig
sedan 1986 och jag är så trött på
det. Och jämför man min histo-
ria med sånt folk skrivit till mig
så är  min historia ingenting.
Men jag ville berätta min story
för att kanske hjälpa folk.

Alkoholproblemen har fått
stort utrymme i media och det tas
givetvis upp i boken. Hon stör sig
på hur hennes manliga artistkolle-
gor dunkas i ryggen och ses som
hjältar för att de vågar berätta,
medan kvinnor får leva med stäm-
peln som syndabock.

-Varför ska jag kallas alkoholist
för resten av mitt liv? Ska jag ald-
rig få gå vidare? Skrivs det nån-
stans om min musik så nämns reu-
matismen, falukorven och rattfyl-
lan också.

För er som undrar så la hon
alkoholen på hyllan för två år
sedan efter en KBT-behandling.
Hon ringde ett behandlingshem
och kände att det hon hade kvar
av sitt liv det ville hon ta till vara
på.

– Avgiftningen är det bästa jag
gjort. Jag har smakat några gånger
men känner bara äckel.

– Men det är en lång väg att
gå och först när jag mött alla käns-
lor nykter kan jag bli hel och det
gör man inte på en eftermiddag.

Är du lycklig? Kikki skakar på
huvudet. Glad då? försöker jag?

– Ja, ibland. Jag mår bra när jag
är i Stockholm och träffar männi-

skor. Ensamheten är jobbigast och
det är därför jag vill flytta från
Bollnäs.

Men Kikki har hittat nåt som
lyser upp vardagen:Twitter. Drygt
tretusen följer “Kikki Dee” på
twitter.

– Twittrandet har fått mig
upprymd igen. Men det är hopp-
löst att få ner allt på 140 tecken.

Det var Kikkis son Viktor
som hjälpe henne att komma
igång och idag uppdaterar hon
varje dag.

- Ibland sitter jag uppe halva
nätterna, pigg av cortisonet jag tar
för reaumatismen. Och då twittrar
jag. Då kan folk undra vad fan jag
gör uppe mitt i natten?  Och väl-
digt många tror inte att det är jag.
Men jag har ju också behov av
kontakt.

Du ska ha svårt att få
män också enligt kvällspres-

sen? 
– Ja, men Gud. Det låter så

desperat! Och det är jag verkligen
inte, män har prioritet noll. Bert
(Karlsson) tyckte att jag skulle
söka till Ensam mamma söker eller
Bonde söker fru för att få mig lite.
Men jag skrattade bara:

– Äh, jag har vuxit igen. Jag är
oskuld igen!

Vi pratar om sånt som inte
nämns i boken. Som att den rosa
Bra Vibrationer-kavajen stals på ett
motell i Nashville, att hon är
besatt av Hem till gården, men
framförallt hur stor hennes kärlek
till gaypubliken är.

– När jag uppträdde på
Gaygalan 2001 fick jag en respons
jag inte kunnat drömma om. Jag
trodde publiken drev med mig!
Gaypubliken har alltid visat upp-
skattning på ett helt fantastiskt sätt.

Varför tror du att det är
så?

– En gaykille berättade att han
trodde att det berodde på att
många homos inte har det så lätt
att accepteras för sin läggning och
därför ömmar man för andra män-
niskor som haft det tufft och varit
nertryckta. Och där kommer väl
jag in. Några av mina bästa vänner
är bögar, och jag planerar en
Parisresa med en bögkompis.

– Förresten, när jag dumpades
av basisten i Wizex så fick jag
brev från tjejer som tyckte att jag
borde sluta med män och pröva
en “kvinnlig kontakt”. Men jag
fattade inte alls vad de ville. Den
här bondjäntan hade aldrig hört
ordet flata.

Kikki skrattar. Det där Paris-
resan kommer att göra twitter-
drottningen från Bollnäs gott.

E
AV Ronny Larsson

”Twittrandet
har fått mig 
upprymd igen”

Twitterflickan Kikki 
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Samling kl. 12, avmarsch kl. 13
Plats: Tropikhusets parkering, Trädgårdsföreningen
 
kl. 14 Tal på Lilla torget

kl. 15-17 Öppet hus hos RFSL 
Linköping

kl. 17-22 Myshäng och filmvisn-
ing med RFSL Ungdom Sydost

kl. 22-03 Kärleksfest på Joy

För mer information och mer utförligt schema, 
besök: http://www.rfsl.se/linkoping/
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19 frågor till 
Pär Lärnström

ad gör dig till
Sveriges bäst klädda?

– Jag vet inte, men
jag gillade deras motivering om
att jag lyckas hitta en balans
mellan det uppklädda och det
avslappnade. Jag är ingen som
hakar på de senaste trenderna
utan hittar mina egna bekväma
val.

När är du som snyggast?
– När jag verkligen är upp-

klädd, i en snygg kavaj eller
kostym, och har hittat en riktigt
snygg accessoar.

Vad är det fulaste plagg
du vet?

– Jag har ett extremhat mot
trekvartsbyxor. Och en armlös t-
shirt skulle jag aldrig sätta på
mig.

Vad använder du för
parfym?

– Just nu har jag hittat en ny,
D'allesarmis Private Affairs. Den
är supergod.

Blir det bättre Idol-
säsong i höst än ifjol.

– Ja, det måste ju vara mitt
mål. Men jag tycker att vi har en
bra jury som satsar på att hitta
unga talanger som kan göra en
resa i programmet.

Vad missar du inte på
tv?

– Filip & Fredriks nya
program har jag verkligen läng-
tat efter. De är lysande.

Vilken låt skulle du
sjunga under en Idol-audi-
tion?

– Eftersom jag inte kan
sjunga så skulle jag satsa på gläd-

je och hjärta, så nåt av Håkan
Hellström.
När stötte en kille på dig
senast?

– Åh, det händer ju titt som
tätt. Och de har en tendens att
vara väldigt raka och tydliga ned
vad de vill. Senast var nog på
F12 i Stockholm i somras, det
var en ung söt kille som jag satt
och pratade väldigt länge med.

Har du alltid varit säker
på din läggning?

– Ja det har jag nog.
Däremot har min mamma trott
att jag var homosexuell och tala-
de på ett sånt där fumligt
mamma-sätt att det var okej och
att hon älskade mig lika mycket
för det.

Vem är världens snyg-
gaste kille?

– Tidigare skulle jag ha sva-
rat Jude Law men han har ju
tyvärr inte åldrat som man hop-
pats på. Så nu svarar jag Javier
Bardem. Han är som ett tungt
spanskt vin som man skulle vilja
skeda.

Vad får man bjuda dig
på i baren?

– Jag är ju lite gubbig när
det gäller mat och dryck, så ett
riktigt tungt Amaronevin eller
en öl funkar bra.

Är du en brief eller
boxer-kille?

– Brief får jag svara. Jag gillar
när det sitter åt.

Om du skulle druga för
en kväll: Britney, Gaga eller
Madonna?

– Lady Gaga, då kan man ta

ut svängarna lite mer och go all
in.

Favoritsvordom?
– Egentligen är det nog nåt

könsord men det kab jag ju inte
säga så jag säger fan. Fan funkar
alltid.

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

– Kollar klockan på mobilen
med ett uns av panik. Jag är all-
tid rädd att jag försovit mig, jag
har ju så oregelbundna tider.

Hur är Alexander Bard
som ny jurymedlem?

– Jag tycker att han är lysan-
de. Han är en fantastisk karaktär
som är ohyggligt intelligent och
begåvad. Han är väldigt bra för
programmet och ger bra kon-
struktiv kritik och tänker alltid
ett varv till.

Vem är din Idol?
– När jag var liten var det

Tomas Brolin som jag tapetse-
rade väggarna med. Nu är idol
ett så stort ord men jag ser ju
upp till begåvade människor som
gör samma sak som jag gör. Ulf
Elfving till exempel. Han är
grym på det han gör.

Vilken av artisterna från
tidigare säsonger är din
favorit?

– Darin och Agnes gjorde
båda två häftiga resor i program-
met. Och man kände verkligen
att de var stjärnor när de var
med i finalen. Och det har ju
gått rätt bra för båda.

Beskriv dig själv naken
med ett ord.

– Spännande. RL

-18-
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Nyligen utsågs han till Sveriges bäst klädda man av tidningen Cafe,
och i höst leder han Idol i TV4. Klart vi är nyfikna på Pär Lärnström.

v
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ret var 1969. Staden New York.
Det var här som en serie våldsamma
incidenter mellan polis och HBTQ-per-

soner blev en vändpunkt för gayrörelsens kamp.
Även kallad Stonewall upproret. Homosexuellas
frigörelse vars efterskalv idag skakar rumpa värl-
den över under regnbågens flagga i festivalen som
vi - dagens bögar - älskar att hata, nämligen pri-
defestivalen.

1969 var en tid före min. Det var även en tid
då homosexuella och transsexuella verkligen var
förtryckta, även här i väst. Och mer än bara av en
och annan präst. Det var en tid då homosexuali-
tet i Sverige fortfarande var klassat som en psy-
kisk sjukdom och då transsexuella i USA kunde
bli arresterade för crossdressing.

Det var därför dags för homosexuella att ta
stånd, och då inte i varandras, utan i frågan om
att åter tillskriva oss vad resten av samhället
berövats oss på – nämligen kärlek, respekt
och jämställdhet.

Kritiken mot årets pridefestival i
Stockholm har varit stor. I synnerhet
eftersom den i år, olikt mitt rövhål, varit
öppen för alla. En slutsats dragen på det
faktum att man i år utan att betala
entré (oavsett om man vurmar för
HBTQ-personer eller inte) bara
kunde traska rakt in i pridepark.Till
mångas stora glädje, men även till
mångas stora sorg.

”Jag kom inte in i pridepark
under schlagerkvällen”, ”Folk pekar,
tittar och skrattar utan att ha en tanke
på hur vi känner oss”. Så där lät det.

Att folk tittar och pekar beror antagli-
gen inte på att du är H eller B utan antag-
ligen T, vilket enligt mig är det enda som
idag rättfärdigar en pridefestival i Sverige.

Och att folk ens pekar, tittar och skrattar är
väl bara det en tydlig indikation på att vi behö-
ver beblandas mer? Pridefestivalen borde varit
mer öppen för länge sedan, för samtidigt som vi
sitter och dagdrömmer om en ökad acceptans
sett ur ett samhällsperspektiv är vi också väldigt
duktiga på att stänga ute heterosexuella från vår
sfär. Den ekvationen går ju bara inte ihop?
Jag menar, ska vi bara visa upp oss för varandra
faller ju hela konceptet platt.Vi får faktiskt ha lite
mer tillit till samhället som helhet tycker jag.
Annars blir det lätt ”vi mot dem”, vilket många
homosexuella tyvärr älskar. För tragiskt nog går
det än idag att skapa sig en identitet på att vara
homosexuell.

Å ena sidan är det många som tycker att pri-

defestivalen, och då kanske i synnerhet den ofta
så uppmärksammade paraden som kommit att bli
ett tåg av företag som söker goodwill snarare än
HBTQ-kämpar, inte på långa vägar representerar
eller ger en rättvis bild av hur det är att vara
HBTQ-person idag. Pridefestivalen stärker ste-
reotyper och är skapad för bögar definition
bögar.

Å andra sidan har pridefestivalen varit essen-
tiell för alla dagens HBTQ-personer, vare sig vi
vill erkänna det eller inte. Den har faktiskt banat
väg för mycket av den acceptans dagens HBTQ-
ungdomar åtnjuter utan att veta varför. Dock kan
det vara värt att ha i åtanke att det fanns någon
före oss som syntes, om än ens raka motsats. För
ju fler HBTQ-personer som syns i samhället, ju
mer accepterat kommer det att bli. Och jag
menar, om varje dag är heterosexuellas dag, kan
väl homosexuella åtminstone få en vecka? 

Så, kommer man att få se mig i paraden en
vacker dag? Nej, studenten tog jag 2007 och det
räcker gott och väl för min del. För mig handlar
nämligen pride i Sverige om mer än en futtig
vecka på ett år, för mig handlar det om vardag.
Att säga att man är homosexuell om någon frå-
gar.Att ha en bild på sin man på skrivbordet på
ens jobb.Att visa kärlek lite mer öppet i varda-
gen. Det är nämligen vad jag tror gynnar
HBTQ-personer mest i Sverige och vidare även
är svaret på varför pridefestivalen spelat ut sin roll
här. När det inte finns några legitima hjärtefrågor
kvar att ta upp är det väl dags att låta paraden
tåga vidare till ett annat land där den verkligen
behövs, för i grund och botten är faktiskt pride-
festivalen något bra.

Å

sommarkrönikör: daska-dasen-i-bordet 

”dags att låta paraden tåga vidare till
ett annat land där den verkligen behövs”
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Filmer med homo-
tema, då trots att
majoriteten både är
atypiska och förut-
sägbara det trots allt
finns en del guld-
korn att hitta i gen-
ren såsom Prayers
for Bobby, Shelter
och From Beginning
to end.

Alla som på qruiser
är medlemmar i
klubben ”killar som
är killar”, och för-
står ni inte själva
varför så får ni helt
enkelt läsa om det i
min blogg.

hiss

diss

22-åriga Daska-dasen-i-bordet är den mest diggade bloggaren på blog.qruiser.com.
I QX är han gästkrönikör under juni-sep.

”För mig handlar 
nämligen pride i

Sverige om mer än en
futtig vecka på ett år,

för mig handlar det 
om vardag”

daska-dasen-i-bordet
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stadsdelen Östermalm lig-
ger en av Stockholm i särk-
lass finaste inredningsbuti-

ker, Garbo.Aningen dold och lite
undanskymd i ett före detta gara-
ge. Man ska nästan veta om var
den ligger för att hitta dit. Först
passerar man genom ett stort
växthus fyllt av grönska, trädgårds-
möbler och krukor. Därefter
kommer man in i lokalen som har
en härlig, tillåtande och behaglig
mix av antikviteter, industri-
möbler och nytillverkade möbler.
Här arbetar Jesper Hansen som
säljare, dekoratör och inredare.

Efter tre års pendlande mellan
Köpenhamn och Stockholm
bestämde han sig för att bosätta
sig i den svenska huvudstaden.

”Det var kärleken till Martin
som lockade”, berättar Jesper
med ett stort leende.

Butiken känns väldigt inter-
nationell.

– Butikslokalen är ganska
ruff och har högt till tak. Entrén
är slående, man blir glad av det
oväntade mötet av växthuset.Vi
arbetar också efter en tydlig färg-
skala som skiftar efter säsong.
Ingenting i butiken står på en
plats av en slump. Utställningen
med saker och möbler kan kännas
nonchalant och i oordning, men
det är ”hårdstylat” in i minsta
detalj samtidigt som det ger ett
avslappnat intryck. Doften av
linolja i lokalen gör sitt till.Vi
målar en del möbler i butiken

som ger extra karaktär.Vi hjälper
också till med att inreda privata
hem och hotell.

Hur ser det ut hemma hos
dig?

– Det är en mix av gammalt
och nytt, i dagsläget lite för myck-
et av gamla saker.
Inredningen behöver mer
modernt för att det ska bli en
bättre balans.Väggarna i lägenhe-
ten är mörkgrå, möbler i

ör en tid sedan gick en nära anhörig
bort. En kär vän till familjen gav oss
minnesboken och lådan, Du finns hos

mig ändå. I lådan kan man samla minnen av
någon älskad och föra det vidare till nästa
generation, tex. foton, brev, cd-skiva och
smycken. Boken bygger på fria rubriker där
man kan skriva hur mycket och lite man vill.
Mymindbox.se har även minnesböcker och
lådor ”Om dig” och ”Om oss”.Tillsammans
bildar de en röd tråd med – livets början,
den stora kärleken och livets slut.

&homo
hus,hem

”Våga mörka väggar”

gäsp...
ur orkar
man, hur hit-
tar man tiden

till att sätta sig ner och
brodera ett hjorthuvud i
fullskalig storlek, blir
man inte matt?
Frédérique Morell
verkar ha tiden och
tålamodet. Själv skulle

jag ha somnat efter
några stygn och på sin
höjd få till en amöba.

otta Lundgren, för-
fattaren till kokbo-
ken: Om jag var din

hemmafru: eller hur man får en
vardag att smaka som en lördag,
är en ovanlig men helt fan-
tastisk kokbok. Enligt Lotta
själv är hon en lat kvinna
som älskar beröm, två
utmärkta egenskaper när
man skapar recept. ”Det ska
gå snabbt, vara enkelt och
kort ingrediensförteckning
och det ska vara så gott att
man vill äta det en gång i
veckan”.Vi får väl se om jag
slutar med Linas matkasse.

med per wennberg

”Ibland 
känner jag
mig som en

gammal tant” 

i

pers bästa
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to die for

l

mörkbrunt med en enorm loung-
esoffa i vardagsrummet. Garde-
roberna är svartmålade på insidan,
det är mycket vackrare och mer
dramatiskt än med vitt, man ser
dessutom kläderna bättre.
Terrassen på 35 kvm med utsikt
mot Hammarbybacken är favo-
ritplatsen. På sommaren planterar
vi mängder med mörka växter,
inspirerat av danske floristen Tage
Andersen.

Samlar du på något?
– Jag samlar på allt! Just nu har

det blivit väldigt mycket gamla
saker. Porslinet Blue Willow är en
favorit tillsammans med antika
glas. Ibland känner jag mig som en
gammal tant skrattar Jesper.

Om det började brinna
hemma hos dig, vad är det
första du skulle rädda?

– Första tanken är ingenting,
men tänker jag efter skulle jag
rädda datorn med alla fotografier
och min farfars farfars bord. Det
måste absolut med.

Vad blir du inspirerad av?
– Hotellinredningar, hotell-

lounger och hotellbarer, svarar
Jesper utan att tveka.

Största inredningsmissen
du gjort?

– Oj oj oj, jag har så många
säger Jesper och ler. Den värsta av
dem alla var nog mitt hemma-
byggda akvarium som jag skulle
bygga in i väggen när jag var 16
år, det blev inte så lyckat.

Ge oss några bra tips till
en lyckad inredning?

– Våga mörka väggar. Farrow
& Ball, ett märke vi säljer på
Garbo, har en fantastisk färgskala
med ett otroligt djup i färgen.
Hitta unika, autentiska saker eller
antikviteter att dekorera och
möblera med. Pierre
Hagströmer är en av de bästa i
Sverige på detta område. ”Sno”
idéer från hotellbarer och lounger.
Översätt sedan idéerna till ditt
eget hem och plånbok. Och blan-
da inredning från Asien med
Nordisk. Formspråken lierar sig
väldigt bra.

Finns det någonting du
aldrig skulle ta in i ditt hem?

(Efter en stunds betänketid ropar
Jesper) – Krossad sammet, storb-
lommiga tapeter och det värsta av
allt, plastblommor. Unna dig rikti-
ga blommor.

Vad har du för planer för
framiden?

– Jag älskar blommor och
drömmer om att gå en floristkurs.
Jag vill lära mig göra barocka upp-
sättningar men inga brudbuketter.

Adress: Garbo interiors,
Brahegatan 21, Stockholm.

det lilla extra

ommaren fortsätter
inomhus trots
höstens nalkande.

Johnny B Butterfly-lampan
är omgiven av handgjorda
virvlande insekter, formgi-
varen är förstås Ingo
Maurer, super-studio.dk

s

aj Francks glas Kartio har under
flera år varit mångas favorit på
middagsbordet. Det stadiga och

relativt tjocka glaset kom 1958 men
ursprunget kom några år tidigare – tunnare
och sinnligare.Till 100-årsdagen har Iittala
tagit fram den tidigare varianten i sex fär-
ger, 1 099 kr/6 färgade glas och 79 kr/st
för maskinpressat.
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www.ahome4u.se
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ur är det möjligt tänker jag. Roy
Fares har en kropp som ser ut att
aldrig ha varit i närheten av en kalo-

ri, än mindre haft någon i sig. Ändå tillbringar
han dagarna med att baka kakor, bullar, tårtor
och bakelser. Och visst äter även han sötsaker-
na.

– Jag har alltid sagt till mig själv att man
kan äta allt, i rätt mängd och bara ibland, men
att man måste sköta sin träninng. Och för mig

är träning viktigt, det får mig att må bra.
När började du intressera dig för

bullar, kakor och efterrätter? 
– Jag har nog alltid gillat att baka och

pyssla i köket, enda sedan jag var liten. Jag
brukade hjälpa mamma i köket när hon baka-
de. Men det var först på hemkunskapen som
intresset väcktes och jag kände att det var kul
att få jobba med händerna och vara kreativ.

Så du stod hemma och rullade cho-
kladbollar istället för att spela fotboll
med killarna när du var liten?

– Ja, det gjorde jag faktiskt (skrattar).
Roy kom med sin familj till Sverige från

Libanon 1990. Han var sex år gammal. Och
för två år sedan åkte han tillbaka för att hälsa
på.

– Jag var där på min kusins bröllop. Det
var första gången jag var tillbaka sen jag flytta-
tade till Sverige. Det var en konstig känsla att
gå på den gatan där man sprungit och lekt
som barn. Jag skulle verkligen vilja åka tillbaka
snart igen.

Du är uppväxt i Örebro, när och var-
för flyttade du till Stockholm?

–Vi flyttade till Örebro eftersom vi hade

släkt som bodde där redan, men så fick jag
jobb på Tössebageriet 2005 efter att ha vunnit
SM för unga bagare.

Var du en gottegris när du var liten? 
– När jag var liten? Haha, det är jag fort-

farande.
Är gaykillar bättre på att avstå sötsa-

ker än andra tror du..?
– Jag skulle inte vilja tro det, men vi är

kanske lite mer försiktiga med vad vi stoppar i
oss för sötsaker. Men det ska jag ändra på
(skrattar).

Har du alltid varit tränad? 
– Nej, i skolan var jag ett riktigt kakmons-

ter (skrattar) men där skulle man ju prova
bakelser och kakor fem dagar i veckan i tre år!
Det var ju rena drömmen tyckte man, allt var
ju väldigt nytt. Men det hade sitt pris, så då
började jag träna.

Du blev årets bagare 2005, årets kon-
ditor 2010 och nu ser man dig på lörda-
gar i Go'kväll, det går bra nu? 

– Ja, det går bra nu (skrattar) Jag är lyckligt
lottad som alltid haft duktiga konditorer och
bagare runt mig.Att jag sedan fått chansen att
vara med i Go´kväll har verkligen varit en kul
resa.Varje program är en utmaning eftersom
det är live och jag kan inte laga något som
låter för mycket, jag kan till exempel inte sätta
igång med elvispen när som helst. Det får jag
vänta med tills de visar ett reportage. Och så
ska det ju vara bildmässigt snyggt i TV också.

Vad tycker du är roligast att göra,
har du några favoritingredienser? 

– Jag tycker om att jobba med choklad,
bakelser och tårtor. Men även desserter, då
känner jag mig som mest hemma. Jag är svag
för saker med nötter och kola.

Alla TV-kockar släpper ju böcker, när
kommer Roy Fares debutbok? 

– Ja, det blir ju ingen kokbok, mer en
bak/dessert-bok isåfall.Vi får se, det ligger
med i den framtida planeringen.

Vad innebär det att bli Årets
Konditor? 

– Att bli Årets konditor har alltid varit ett
mål för mig, men jag har känt att jag varit för
ung och oerfaren tidigare för att kunna bära
upp titeln och vara yrkets ansikte utåt. Det är
ju Sveriges största tävling för professionella
konditorer.Att vinna är en bekräftelse på att
man är duktig på det man gör och det öppnar

så otroligt många dörrar. Men sen är det själv-
klart en väldigt stor prestige att vinna, man
blir helt plötsligt ett namn i konditor-Sverige.

Många känner nog igen dig från
gayklubbarna i Stockholm, där har du
bland annat jobbat som go go-pojke. Är
det ett avslutat kapitel? 

– (skrattar) Ja jag har lagt dansskorna på
hyllan. Men det är klart att jag blir sugen
ibland, men nej, nu har jag bestämt mig för att
hålla mig vid bakbordet.

I höst kommer du att synas i olika
reportage i Damernas värld, Sköna hem,
Aftonbladet och Expressen "mitt kök.
Vad har du för andra projekt i höst?

– Många saker är det på gång, men tyvärr
inget jag kan nämna här då saker inte är rik-
tigt fastställt, men just nu jobbar jag med lan-
seringen av Blossas nya julglögg som lanseras
den 6 september.Till det ska jag ta fram ett
recepthäfte med sju sorters små godsaker som
passar till glöggen. Sen kommer jag att vara
med på Det goda köket-mässan.

Men det finns andra sötsaker i ditt
liv också. Du hittade till exempel kärle-
ken i Los Angeles… Det kan man kalla
långdistansförhållande, hur funkar det? 

– Ja det stämmer, långdistans suger ibland,
men man får försöka tänka på vad det är som
håller oss ihop och tänka på dom positiva
stunderna när man är med varandra.Vi är båda
lyckligt lottade och har möjlighet att kunna
resa till varandra lite då och då. Jag kom just
hem efter att har varit där i fem veckor vilket
var helt fantastisk.

Är drömmen att flytta dit? 
– Ja, men just nu händer det så mycket här

så det ligger lite på is. Jag ansöker om arbetsvi-
sum i USA, sen får vi ta det där ifrån. Men det
är klart att drömmen är att få somna och
vakna med den man älskar, det gäller väl alla.

h

Han blev Årets bagare 2005 och Årets konditor 2010. Nu syns han i SVT:s Go'kväll på lördagar där han bakar
kakor och lagar efterrätter tillsammans med Ebba von Sydow. Möt Sveriges hetaste gottegris, Roy Fares.

AV anders öhrman FOTO peter knutson

-22-

hetast
irutan

Namn: Roy Fares. Ålder: 27 år.
Uppväxt: Örebro. Civilstånd:
Partner. Bor: Lilla essingen. Yrke:
Konditor på PO Choklad & 
konditori. Aktuell med: Go´kväll
lördag SVT, Söta smaker med Roy
på Svt.se. I ipoden just nu:Adele.
Filmtips: Just go with it. När jag är
ledig så:Tränar jag, umgås 
med vänner, reser, läser eller bakar.

HetHÖST

”Långdistansför-
hållande suger
ibland. drömmen 
är ju att få vakna
och somna med 
den man älskar”
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”jag är fortfarande
en gottegris”t
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ego
med stefan nilsson

Månadens bågar
Jag är ju stolt glasögonorm och är riktigt glad över att vi i Sverige har flera bra glas-
ögonproducenter som slår världen över (Oscar Magnuson,Vasuma,Attling, etc, etc).
Min senaste bekantskap är Hyde’s. Supercoolt och kostar runt 1800 kronor.

www.ehydes.com

Månadens trim
Jag har testat Philips nya grooming-
apparat i en månad. Sommaren 2011
var jag alldeles hel och ren. Hyvel eller
apparat? Well, med apparat så kan du
trimma utan att ta bort allt. Men i
övrigt så är det närmast som med rak-
ning i ansiktet. En del gillar rakappara-
ter och en del gillar hyvel.Valet är ditt.

www.philips.com

Månadens 
frukt
Recipe for men har tagit fram en skön
duschtvål med doft av guarana och
grapefrukt. Krämen gör dig inte bara
ren, utan också mjuk. Perfekt för torra
armbågar och hälar.

Månadens 
avhyvling
Niclas gick ut designhögskolan i
Göteborg (HDK) i våras med det här
examensarbetet som börjat synas på en
del bloggar. Det är helt enkelt ett rakset
för traditionell rakning. Långsamhetens
lov. Snart i var mans badrum!

www.niclasandersson.se

Månadens 
nej nej nej 
Jag vet att svenska män älskar rutigt, men det finns en
absolut tydlig gräns.Vi matchar inte rutiga byxor med
rutig skjorta.Vi säger nej till det.
Nej!

-24-

Månadens 
märkesbög
Bvlgari till bordet? Italienska bordsvatt-
net San Pellegrino kommer i oktober
ut med en limiterad vattenflaska som
bara finns på en handfull ställen i
Sverige. Mönstret på flaskan kommer
från en juvelbeströdd 60-talsklänning av
Bvlgari. Snyggt.

www.sanpellegrino.se

Månadens 
regnbåge
Longchamp hyllar HBTQ-mångfalden
med en klassisk weekendväska man kal-
lar ”Le Pliage Rainbow”. Börja dagen
marinblått och ju längre dagen lyder så
kan du veckla ut väskan i sin fulla regn-
bågsprakt. www.longchamp.com

Biblioteksgatan 1, Stockholm

Månadens t-shirt 
Sensommarens absoluta coolaste t-shirts kommer från bögparet Donovan och
Matthias. De tar coola modebilder och gör fancy t-shirts under namnet bl33n. Roliga
monster på insidan av t-shirten. Bra att ha om det blir lite tråkigt vid middagen.

www.bl33n.com

Månadens 
hår
Sommarsolen sliter hårt på håret. Fräscha
upp med en intensivkur. Svenska Sacha
och Juan har gjort ett schampo och bal-
sam som de menar penetrerar håret och
gör det mjukt. www.sachajuan.se 
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Susan, Austin och Jensen föddes av sin pappa. Idag är de nyhetsstoff världen över. I
Sverige hade de aldrig blivit till. Det är just därför som familjen Beatie kommit hit. 

AV mats bax FOTO christopher hunt/getty images

et som i morse var en mulen dag har
förvandlats till ett plaskvått helvete.
Det regnar inte längre, det forsar, och

Thomas och Nancy Beatie springer
bakom sina barnvagnar. De kryssar mellan
karuseller med sänkta huvuden, medan hju-
len plöjer upp kaskader av vatten.

De är två av en handfull föräldrar som
denna söndag har lovat sina barn en dag på
nöjesfältet Gröna Lund, och inte haft hjärta
att ställa in.

Tvåårige Austin gråter och vill bli buren

och minstingen Jensen gnyr.Treåriga Susan
strålar som en sol med stora ögon, till synes
omedveten om regnet.

– I want to ride the pink elephant! ropar
hon och pekar.

– I don’t think the elephant wants to play
in this weather, sweetie, säger pappa Thomas.

– But I need to!
Snart sitter han, med genomblöt bak, i en

rosa elefant med Susan i knät. Dottern vinkar
glatt och ger ifrån sig samma glädjetjut som
under båtfärden hit.

I Oregon, där hon föddes, fanns varken
sjöar eller hav. Det gör det inte i Phoenix
heller, dit familjen Beatie tvingades flytta
efter att uppståndelsen i hemstaden Bend
blev för stor. De levde med neddragna persi-
enner och övervakningskameror, med mord-

hot på telefon, och avlägsna släktingar och
bekanta som sålde deras privatliv till pressen.

– Folk lade upp filmer på youtube, där de
gjorde parodier på oss, eller hävdade att de
kidnappat mitt barn, berättar Thomas.

Uppståndelsen berodde på Susan. Hon

d De levde med neddragna persienner och
övervaningskameror, med mordhot på 
telefon och avlägsna släktingar som

sålde deras privatliv till pressen.

dengravidamannen
-26-
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var det första kända barnet i världen
att födas av sin pappa.

2008 släppte Oprah Winfrey
historien som en bomb i amerikans-
ka vardagsrum: Hur Thomas, som
föddes som Tracy, träffade den elva
år äldre kroppsbyggaren Nancy och
inledde ett lesbiskt förhållande, bytte
kön och gifte sig, men valde att
behålla allt nedanför bältet – och nu
var gravid.

Att operera könsorganet är inget
krav för att ändra sitt juridiska kön i
delstaten Oregon, ingen lag förbjuder
heller män från att bli gravida, och
eftersom Nancy hade opererat bort sin
livmoder på grund av sjukdom var det
naturligt att Thomas skulle bära barnen.

– Precis som många andra par ville
vi bilda familj, med biologisk koppling
till barnet om det var möjligt. Jag såg
inga fördelar med att stympa mig själv,
säger Thomas.

Omgivningen, allt från folk på gatan
till grannarna i Bend, har alltid sett
honom som en man.Tills den dag han
blev gravid.

damannen
– Då vände allt. Plötsligt var jag …

ett cirkusfreak.
Han slår ut med händerna mot

åkturerna med en uppgiven gest.
– Vore jag mer av en man om jag

steriliserats och läkarna försökt efterlik-
na en penis med hud från mitt lår? Är
min fru mindre kvinna för att hon sak-
nar livmoder? Om biologin är det enda
som styr kan vi stryka frågan direkt
eftersom jag saknar y-kromosom. För
mig handlar det inte om det, utan om
vad som finns i huvudet.

På papperet är Thomas Beatie en
man sedan 2002, i allt från personnum-
mer till faderskapsbevis.Annars hade
han och Nancy inte kunnat gifta sig.
Det var en av de saker som de kämpade
för när de levde i en lesbisk relation på
Hawaii och var aktiva i hbt-rörelsen för
könsneutralt äktenskap.

Men könsbytet gjorde dem till för-
rädare.

– Våra lesbiska vänner vände oss
ryggen. De kunde ha använt oss som
exempel istället, att vi fick gifta oss bara
för att jag bytte kön visar ju hur idiotisk
lagen är.Vi var ju fortfarande samma
personer.

Nancy säger att det enda som har
förändrats efter hormonbehandlingen är
att Thomas har blivit mer grinig och
slutat skriva dikter om henne.

Han protesterar:
– Men jag ger dig ju ömma blickar! 
Nancy skrattar och boxar sin man

retsamt i magen och Thomas ler förlä-
get, liten bredvid sin fru. Familjen har
sökt skydd från regnet under taket på
en dansbana. På golvet leker Susan och
Austin tafatt med två andra barn. Priset
som Thomas och Nancy betalat för att
visa världen sin kontroversiella kärnfa-
milj är att främlingar tar sig frihet att
döma och värdera dem. Som mannen
som en dag ringde och skrek att
Thomas inte var en man utan ett ”det”,
eller han som på QX Facebook-sida
kallar Thomas ett missfoster som inte är
välkommet i landet. Mer än en gång
har familjen blivit hånade även av jour-
nalister.

Men det var Thomas själv som tog
familjens steg ut i rampljuset.

2008 skrev han en artikel om sin
graviditet i The Advocate som publice-
rades tillsammans med en bild där han
stod skäggig och höggravid, i bar över-
kropp med ärr där hans kvinnliga bröst
en gång suttit.

Det var den bilden som Oprah
Winfrey fastnade för.

– Historien hade kommit ut på ett
eller annat sätt ändå, och nu fick jag ge
min version från början. Men jag hade
inte räknat med att det skulle ta så stora
proportioner, säger Thomas.

En artikel i brittiska The Daily Mail
tar upp hur familjen Beatie tjänar peng-
ar på publiciteten. De vill bara fotogra-
feras av bildbyrån Getty Images, som
ger dem provision på varje såld bild. De
marknadsför sin bok ”Labour of Love”
och klädmärket ”Define Normal”.
Vänner från Hawaii menar att de
använder sina barn som slagträn i en
politisk debatt.

Thomas slår ut med armarna.
– Hey, jag försöker inte fnaska ut

mina barn, säger han. Jag vill bara visa
att det här sättet att leva också finns,
och att det är lika normalt som något
annat.

I bakgrunden försöker Nancy, med
Jensen under armen, få fatt på de andra
två för en gruppbild. Undrar hur bar-
nen Beatie kommer att se tillbaka på
fotot. Kanske som den dagen då de blev
uppradade och ombads vara söta för
ännu en journalist. Kanske som den
dagen då pappa åkte med dem i den där
rosa elefanten – trots att regnet öste ner
omkring dem.

”Precis som många
andra par ville vi
bilda familj, med 

biologisk koppling
till barnet om det

var möjligt

Så säger lagen i
Sverige:

I Sverige hade Thomas Beatie
inte kunnat bli biologisk pappa. Den
som vill byta kön här måste vara ste-
ril, enligt en lag från 1972. Finns
könsceller nedfrysta ska de förstöras.
Personen ska även vara myndig, ogift
och svensk medborgare.

2010 ville Fredrik Reinfeldt ha
en lagändring. Idag är
Kristdemokraterna det enda rege-
ringsparti att säga nej.

Så blev barnen
till:

Susan,Austin och Jensen har alla
blivit till med sperma från samma
lettiske donator, beställd över inter-
net. Inseminationen har skett i hem-
met, efter att nio läkare nekat paret
Beatie hjälp.Thomas slutade med sin
hormonkur för att åter börja men-
struera. Inget barn har förlösts med
kejsarsnitt.

Transmän uppges ha fött barn
även innan Thomas Beatie. Själv
menar han att han är den första som
även stått folkbokförd som man.

Thomas och
Nancy

Han 37, hon 48.Träffades på ett
gym på Hawaii.Thomas hette då
Tracy, tränade taekwondo och vann
skönhetstävlingar. Nancy var kropps-
byggare och en tidigare Miss Pride.

1998 började de dejta och var
aktiva hbt-rättskämpar.

2002 genomgick Thomas ett
könsbyte.

2003 gifte de sig och berättiga-
des de 1100 ekonomiska och rättsli-
ga fördelar de nekats som lesbiskt
par.

2008 blev Thomas världskänd
som ”den gravida mannen” efter ett
framträdande i Oprah Winfreys tv-
program. Intervjuas av Barbara
Walters och tillkännager sin andra
graviditet.

2011 invigningstalade Thomas
Beatie på Stockholm Pride.
Nancy är idag personlig tränare.
Thomas massageterapeut.

”Våra lesbiska vänner 
vände oss ryggen”
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huskurer och annan livsviktig know how.
Om man tillhör dem som tycker att

rikedom är skafferi och jordkällare fyllda
med säsongens svamp och bär, är Supertanten
en fröjd. För alla er andra finns chansen till
en crash course i den roliga delen av hus-
hållskunskapen; recept på pressgurka och
småkakor samt mönster för förkläden och
broderitips. Japp. Det är tantigt så det förslår.

Tanten är inte endast hushållets hjältinna
utan även civilkuragets rynkiga ansikte och
tar nynazister i upptuktelse med handväs-
kan. Hon är rättskaffens och redig och finns
i så fina och inspirerande exemplar som Miss
Marple, Rosa Parks och Marit Paulsen.

Det här är en fin bok i färg och form

som skapar glädje, vissa uppslag efterlämnar
eufori.

Men kom igen, Elin Ek, dagens tant
käkar inte kött, hon har helt enkelt inte råd.
Eller lust?

lin Ek, älskad som Grynet och väl-
känd förkämpe i hbt-frågan, är till-
baka! Nu som författare till en ny

kultbok, Supertanten. Det här är en kärleks-
förklaring till tanten, hon som håller ordning
i ditt kvarter (utan att du märker det), hon
som kan alla huskurer och hon som håller
svenskt kulturliv under armarna – och då
avses inte enbart Babsan...

Tanten har hittills varit sorglig förbisedd

(kvinna + ålder har inte varit en vinnande
kombination) men Elin Eks bok tar igen
detta med råge. Hon berättar med värme om
tanter som inspirerat henne och delar med
sig av sitt digra tantmaterial i form av recept,

”Det här är en 
kärleksförklaring

till tanten”
e
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Elin Ek ”Supertanten” (Bonnier Fakta)

Salongsberusat
Pia Laskar och
Ingrid Svensson
(red) (Charlie by
Kabusa)

Pia Laskar
och Ingrid
Svensson har till-
sammans med ett
stort antal kulturpersonligheter och
forskare gjort det vi önskar att alla
förmödrar förmått. Dokumenterat.
De har fångat de magiska tillfällena i
de queera rummen. Följ med på
Copas sägensomsounna salong. Hör
Stenberg samtala med Sörberg och
Rosenberg ta Osten på pulsen.Till
detta serveras delikat spis.Voilà!

Brobyggarna
Jan Guillou
(Piratförlaget)

Revanschromanens
okrönte konung har
slagit in på en ny väg.
Brobyggarna är första
delen i en trilogi om
1900-talet berättat
genom en familjs
öden och äventyr.Tre
fattiga fiskepojkar från
Nordnorge slår sig fram i världen, den ene
hamnar i Afrika, den andre i Norge och den
tredje i London. Som alla Guillouska hjältar
är de osannolikt begåvade och ställs inför
omänskliga prövningar, åtminstone de två
som vi för följa i första delen. Den tredje bro-
dern, som förälskar sig en i engelsk lord och
rymmer med honom till England, försvinner
ur boken. Kan vi hoppas på att Guillou goes
Waters och i del två ger oss en hejdundrande
bögsaga i kostymdramats form?

ums för män, borde Dolph
Lundgrens rikt illustrerade
träningshandbok ha hetat. Men

Fit forever (Fitnessförlaget) fångar också
tanken med projektet. Dolph berättar
lite om sitt liv, men desto mer om sin
kropp och sina träningsmetoder. Är du
en sofflpotatis? Träningsjunkie?
Wannabee? Här finns något för alla –
oavsett om du vill viga ditt liv åt att
hålla dig i form eller bara har några
minuter om dagen. Framför allt står det
efter läsning klart att det finns inga
ursäkter för att inte ta hand om sig själv.

månadens pryl

och så några boktips:

-28-

Karin Boye och människorna omkring
henne av Pia-Kristina Garde (Ellerströms)

Egentligen borde den här boken ha hetat
Karin Boye och människorna hon älskade.
För det är en fotobok som lyfter fram den
levande, älskande och begärande Boye. Här
framträder bilden av den bisexuella och
polyamorösa kvinnan som tog stora tuggor av
livet. Plötsligt känns frågorna om varför hon
tog sitt liv inte som det centala med hennes
livsöde, utan hur hon levde och diktade.
Garde har gett oss en vacker fotobok proppad
med nytt material. En pärla värdig Karins
gärning.

m
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”NAKNARE ÄN SÅ HÄR HAR HAN ALDRIG VARIT. INTE HELLER VACKRARE...

”EN VÄLDIGT GRIPANDE HISTORIA”

NATALIA KAZMIERSKA/AFTONBLADET

ÅRETS BOK, KÄRA LÄSARE?”  QX

En brutalt ärlig författardebut

om panikångest och paljetter,

 dragshow och destruktivitet,

  sex, stjärnor och schlager.

Allt eller inget är Rickard Engfors 

 självutlämnande berättelse om

kampen för att hitta tillbaka 

   till sig själv.

Läs mer: BLOGG.ENGFORS.SE
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n dag levererade brevbäraren en
död råtta med en spik i analen
hem till familjen Sääf i Motala.

Det var en hälsning från
Nationalsocialistisk front till yngste
sonen Kristian. ”Vi vet att du är bög”.
Kristian gick då på gymnasiet, som en av
två killar på Anders Ljungstedts frisörlin-
je i Linköping.

– Det var det andra hotbrevet jag
fick från dem och det var rätt otäckt. Jag
var inte öppen mer än för de närmaste,
men jag var den ende unga manliga fri-
sören i stan och stack ut. Jag var udda,
säger Kristian Sääf.

Han sitter på World Class gym i
Stockholmsförorten Alvik. En bit bort
står en mörkhårig kille i vit t-shirt vid
en sandsäck.Tyget är halvt genomsking-
ligt av svett och klistrar över ryggmusk-
lerna medan han bankar ur sig veckans
aggressioner, ett stön i taget. Kristian
kommer hit fyra gånger i veckan. Som
ung fotbollskille i IFK Motala tränade
han för att bli bättre på sin favoritsport.
Idag handlar det mer om utseendet: tut-
tar, rumpa och armar.

– Eller, det är väl femti–femti. Jag
skulle inte må bra om jag inte fick träna,
men eftersom jag gör en del modelljobb
också så blir ju utseendet viktigt. Och
det var nog mycket därför som jag vann
Mr. Gay.

Jag frågar vad han själv tycker om.
Kristian ler ett mjölkvitt leende.

– Jag gillar svettiga muskler.
Han nickar bort mot den stönande

sandsäcksmannen.
– Som han till exempel. Fast han är

hetare när han kör bänkpress.
För ett år sedan lämnade Kristian

Sääf Motala och dess Volvoraggare på
McDonalds-parkeringen för att flytta
upp till Stockholm och pojkvännen
Jonas. De hade träffats på internet och
setts på helger i drygt två års tid.

– Så när mina föräldrar sade att de
behövde mitt rum till annat flyttade jag
in hos Jonas i Bromma. Egentligen hade
det varit bättre att ha ett eget ställe först,
det känns lite som bortaplan när alla
möbler och bestick är hans. Men vi har
snackat om det, så det funkar. Och det är
verkligen skönt att bo här – hemma
fanns det knappt några ställen att träffa
folk på. De flesta var smygbögar och
hängde på Harry’s.

Saknar du något i Motala?
– Gemenskapen i fotbollslaget. Den

är svår att beskriva. Man upplever så

mycket tillsammans som ett lag: man
reser ihop, skrattar ihop och gråter ihop.
Det betydde väldigt mycket för mig.

Kom du någonsin ut för lag-
kamraterna?

– Jag slutade när jag var 17, så jag
hann aldrig göra det. Det är först efter
att jag flyttat till Stockholm som jag
kommit ut helt och hållet. Men de
trackade mig aldrig för frisörgrejen och
jag hade inga problem i omklädnings-
rummet. Lagkompisarna blev lite som

ens familj, så det var inte så att man ville
gå och tafsa. Men om någon hade före-
slagit något hade jag nog inte sagt nej.

På skolgympan var det inte lika lätt.
Frisörlinjen hade idrott tillsammans med
killarna från testosterontunga flygteknis-
ka. Kristian frystes ut, och bad om eget
omklädningsrum. För att situationen
skulle bli bättre bjöd skolan in en förelä-
sare från RFSL.

– Sånt vill jag göra som Mr. Gay –
prata med unga människor på mindre
orter. Höra deras historier och berätta
min.

På många sätt är Kristian Sääf en
typisk Mr. Gay-vinnare: en ung, sötsnygg
sportkille som nyligen flyttat till
Stockholm, kommit ut och ställt upp i
en skönhetstävling på kul för att därefter
vilja göra en skillnad utan att helt veta
hur.

– Jag ska ha ett möte med tävlings-

ledningen och se vad jag kan göra. Så
hoppas jag få tips från Simon Forsberg
och Christo Willesen, som vunnit tidi-
gare. Det är bra förebilder som kan argu-
mentera för sig. Jag känner mig fortfa-
rande rätt ung.

På ett sätt skiljer sig Kristian Sääf
från sina föregångare: han är den förste
adopterade Mr. Gay Sweden.
Tillsammans med sin äldre halvbror kom

han hit från Sao Paolo i Brasilien som
treåring.

– För mig innebar det inga problem
att vara adopterad, förutom att jag solade
så lite som möjligt för att passa in bättre.
Min bror hade det svårare. Han halkade
snett någon gång i tonåren och bodde på
olika fosterhem.

Hur påverkade det dig?
– Det var rätt lugnt, jag var ung och

tänkte inte så mycket på det.Vi åkte och
hälsade på honom ibland.

Att han var adopterad gjorde honom
visserligen till minoritet i Motala, men
det som verkligen fick honom att sticka
ut var frisördrömmarna. Som liten älska-
de han att dra fingrarna genom mammas
lockar och på högstadiet pluggade han
upp sina betyg till klart godkända 285
(av maximalt 320) för att komma in på
frisörlinjen.

– Jag vet inte varför det var så höga
intagningspoäng, men jag jobbade hårt
och bad alla lärare om extrauppgifter.
Men mitt VG i tyska fick jag nog bara
för att min lärare var gay och tyckte jag
var söt, haha.

Idag ser han hår mer som en hobby.
– Jag tröttnade. Jag kanske pluggar

vidare på universitet någon dag, men just
nu vet jag inte till vad. Jag trivs bra på
mitt nuvarande jobb – jag har aldrig
varit chef förut.

Kristian Sääf har ännu inte varit
hemma i Motala sedan han vann titeln
Mr. Gay Sweden 2011. Men Motala tid-
ning har skrivit om det och många hem-
ifrån har gratulerat.

– Det pirrar lite i magen inför att
åka hem. Det är ju först nu jag kommer
ut för alla.

Han är övertygad om att några av
kommentarerna kommer att vara negati-
va. Men förhoppningsvis landar inga fler
råttor i brevlådan hos familjen Sääf i
Motala.

Han är Motalasonen som i somras valdes till landets bästa bög.
Årets Mr. Gay Sweden Kristian Sääf pratar fotboll, frisördrömmar och döda råttor i brevlådan.

AV mats bax FOTO Peter Knutson
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”i motala fanns
det knappt några

ställen att träffa
folk på. De flesta
var smygbögar och
hängde på Harry’s”

mrgay 
sweden2011
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Kristian 
Renato Sääf
Ålder: 21
Yrke:Teamledare på Hemfrid och
modell på Mady
Bor: I Stockholmsförorten Bromma
Äter helst:Thai 
Dricker helst:Vitamin Well
Lyssnar på just nu: Kazaky – Love
Bästa film:Avatar
Senaste gången du kände dig
smart: Smart? Jag är praktisk.
Muskel du är mest stolt över: Mina
bröst
Om Motala: Det är en jättebra som-
marstad och bra för familjer, men som
gay var det inte så hett.
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Hej alla vänner!

Puss Puss
Vi ses ombord!

Hayden & 
Strumpan
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Varje Söndag Under hela 
september kan du avnjuta 
färsk hel hummer för 
endast 99:- Bra tillfälle att 
bjuda ut din partner, eller 
kvarhängande sommarflirtar... vıntagekunglig

pågår till 29/1 2012
vıntagekungligvıntagekungligvıntage

www.kungligvintage.se

Årets mode ut ställning 

är full av ögongodis. 

Frossa i svensk couture  

och en kavalkad av 

färgsprak ande tyger, 

siden, sammet tyll och 

paljetter! Klänningar 

från det svenska kunga 

huset visar in fluenser av 

1900talets  stilideal. 

RFSL Stockholm 
ger ut en antologi 
av och för unga 
transpersoner!
Inom ramen för Arvsfonds-projektet TRANSIT har boken DET ÄR 
VÅR TUR NU! att vara trans i en tvåkönsvärld skapats som en del i 
att synliggöra unga transpersoner och ge dem information och 
möjligheten att spegla sig i andra med liknande erfarenheter av 
att bryta mot tvåkönsnormen.

Inom projektet TRANSIT ger RFSL Stockholm även stöd- och 
samtalsgrupper för transpersoner i åldrarna15-25 år. 
För mer information om dessa maila: transit@stockholm.rfsl.se

Boken går att beställa på DETARVARTURNU.se

Hur är det egentligen att vara trans och växa upp i en 

värld där man förväntas vara antingen tjej eller kille? 

Hur kan man förhålla sig till de normer och lagar som 

styr vårt samhälle när det kommer till kön? Vad gör 

man om man inte passar in i de fack som finns?

Det är vår tur nu! tar med dig in i verkligheter som når 

bortom tvåkönsvärlden och på flera sätt ifrågasätter 

den. Berättelserna i boken är självupplevda och vänder 

upp och ner på många av de föreställningar kring kön 

och könsidentitet som finns i vårt samhälle.

Titeln Det är vår tur nu! kan läsas som en uppmaning till 

samhället att det är dags att öppna ögonen och se att det 

finns personer som inte passar in dagens normer och 

organiseringar kring kön och att det nu är samhällets 

tur att anpassa sig istället för tvärtom. Den här boken 

kan läsas som ett manifest, som en guide, som en vän, 

som en introduktion, som en kunskapskälla, som en 

revolution, som en början till förståelse och förändring. 

Det här är bara några av alla tusentals liknande 

berättelser som finns där ute.

Kanske är en av dem din.
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&hälsa
fitness

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

Hej Jari,
Jag joggar 5 km samma runda varje
morgon så kan det vara skadligt för mig
och min kropp att springa varje dag?

Svar:
Jag tycker att du ska tänka så här, det
bästa är ju att variera sin träning och
träningsformer.Variera dina tränings-
rundor så både kroppen och knoppen
får variation.Variera även tempo så att
du 1 dag springer långsamt och
avkopplande, 2 dagar mer intensivt och
1 dag full fart och 1 dag gärna styrke-
träning för kroppen med din egen kropp
som träningsverktyg.

– Nej jag tränar inte med PT
dels för att det är fett dyrt och för att
så många PT bara skriker "hårdare
hårdare!" And if it ain't in the
bedroom it's just not worth it! 

Oliver Majed
Qruisernick: oli-ver
Yrke: Steward
Ort: Stockholm 

– Ja, jag tränar vanligtvis 1-2 ggr per vecka för mer
effektiva pass, motivation och variation och för bättre resul-
tat. Det kostar men jag har ju bara en kropp - och vad skul-
le vara viktigare att investera i?

Jan Hermansson
Qruisernick: 08Janne
Yrke: Personal- och projektledare
Ort: Stockholm

– Jag har varit smålat i flera år
så jag har precis bokat tid med en
Pt som ska pressa mig tillräckligt
hårt för nu ska jag komma iform.
Kanske är det 30-års krisen som
hägrar.

Robin Blom
Qruisernick: Blom
Yrke: Lönekonsulent HK IKEA
Norge
Ort: Oslo Norge
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n personlig tränare är ett
bra sätt att investera i dig
själv och i en bättre hälsa.

Man skulle kunna se en person-
lig tränare som framtidens pen-
sionsförsäkring, därför vill jag slå
ett slag för personlig träning i
detta nummer och lyfta fram
några frågor kring det.

Varför Personlig träning?
För att du lättare ska nå dina

personliga mål. Du får mer hjälp
att planera din träning samt hur
mycket styrke–, konditions- och
rörlighetsträning du är i behov
av. Du får även hjälp med mer
sunda kostrutiner som till exem-
pel hur du ska äta innan och
efter träning.Alltså, den personli-

ga tränaren ägnar just dig 100%
under ditt träningspass.

Vad kan en PT göra för
dig?

ALLA elitidrottare har en PT
för att de vet att det krävs för
toppresultat och för att lyckas i
sin idrott. Jag tycker att alla kan
ha nytta av en personlig tränare,
från nybörjare till proffs. PT:n
lägger upp och genomför indi-
viduell och anpassad träning för
just dig, och PT:n kommer att
coacha och motivera dig till
effektiva och säkra träningspass
så att ni tillsammans finner styr-
kan att ta dig till nya mål.

Vad bör en PT kunna?

En personlig tränare bör ha
kunskaper inom anatomi, fysio-
logi, tränings- och näringslära,
samt kunna ta människan från
där hon är idag. Några PT:s är
mer specialiserade inom specifika
områden, som till exempel
motion, idrott, yoga, pilates,
rehab etc.

Vad kostar det?
Många tar sin hälsa för givet,

och det känns mer naturligt att
spendera stora summor pengar
på bilar, kläder, lägenheter och
krogbesök. Men jag tycker att
det viktigaste som finns är vår
kropp och vår hälsa, både på
kort och lång sikt. Personlig trä-
ning kostar idag från cirka 400

kronor till 2000 kronor, i tim-
men, beroende på erfarenhet och
lokalitet.

Vart bokar du en PT?
Om du funderar på att anlita

en personliga tränare så boka all-
tid ett konsultationsmöte för att
gå igenom dina behov, önskemål
och målsättningar samt kostna-
den.

Det viktiga är att du känner
att det känns bra och rätt samt
att du känner att den personliga
tränaren är engagerad och verk-
ligen vill och kan hjälpa dig att
nå dina mål.

Så våga ställa krav! 

Vill du utbilda dig till
PT?

Det finns en mängd olika
utbildningar och behovet av
engagerade, proffsiga och per-
sonliga tränare ökar hela tiden.

www.theacademy.se 
www.pt-school.se 

www.safe-education.se

e

TRÄNAR DU MED EN PERSONLIG TRÄNARE?

varför ska man ha en personlig tränarE?
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Amerikanska klädfavoriten Hollister slår i höst upp
portarna i Gallerian i Stockholm. Längst in i shopping-
eldoradot byggs det just nu en butik i snygg surfarstil

och vi gissar att mången bög kommer att spendera sina surt för-
värvade slantar i butiken under vintern.Abercrombie & Fitch-
släktingen gör nämligen ursnyggt sportiga kläder som man bara
måste ha!

hethöst
33 saker att se fram emot i höst

Holla for Hollister!

Så mycket bättre tillbaka med kanonuppställning!
Nu ännu bättre? Årets upplaga av tv-succén från ifjol ser mycket lovande ut. Lena Ph, Eva Dahlgren,Tomas Ledin,Timbuktu, Laleh, E-type och Mikael Wiehe tolkar
senare i höst varandras hits och resultatet verkar bli väldigt spännande. Hur låter en This is the Way i Lalehs strupe? Eller Sommaren är kort när Timbuktu får ge sig i kast med den?
Och vem gör Det gör ont? Enligt skvallret från inspelningen var Laleh den knepiga, Ledin den trevliga och Timbuktu den som får årets September-genombrott. Såå spännande!

Premiär senare i höst.

Berg 
flyttar in

lindarw &
Montazami
hos pekka

Lesbiska
Lynch
memorerar

Vår älskade gaygalavär-
dinna Carina har åter
gästat kändisar i deras

hem. Den här gången blir det
häng med Linda Bengtzing,
Lotta Engberg och Dr Alban.

Start 19 okt 21.00,TV4

Pekka Heino får fint
middagssällskap i höst i
Go’kvälls ”middagsvär-

den” på fredagar. Ni vet, program-
punkten där en känd person får
bjuda in till en påhittad middag
och bjuda in fyra gäster, döda eller
levande, påhittade eller verkliga
och samtidigt berätta var midda-
gen hålls, vad man äter och varför
just dessa gäster är bjudna. Den 23
september får Pekka Hollywood-
frun Maria Montazami till bor-
det. Och drygt två månader sena-
re, den 16 december, bjuder
Christer Lindarw på middag.

Kvinnan bakom Glees
Sue Sylvester är den fan-
tastiska flatan Jane Lynch.

I september kommer hennes livs-
berättelser i bokform. Förhopp-
ningsvis får vi ta del av livet både
framför kameran och Lynch priva-
ta med frugan och barnen.
amazon.com 
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Den 14 november lär det köas utanför H&M-butikerna runt
om i Sverige. Då släpps nämligen klädkedjans senaste designerar-
bete. Den här gången är det guldiga prålfavoriten Versace som

slår sina påsar ihop med den svenska klädjätten. Är det här man hittar
årets nyårsblåsa? Mycket möjligt...

6
versace på H&M

Den första oktober är det premiär för Jobs lidanden på Judiska
Teatern i Stockholm. I regi av Philip Zandén gestaltas Hanoch
Levins, en av Israels ledande och gränsöverskridande dramatiker,

berömda verk. Här ställs stora frågor kring tro och vantro, kärlek och
skapande. Och om att trots alla lockelser och hot aldrig vända sig från
det man tror på. Premiär 1 oktober.

7

Brokig tv-höst
En sitcom om ett gäng vänner i trettioårsåldern i New York. Känns det konceptet igen? Happy

Endings har gått hyfsat i USA sedan premiären tidigare i år, och nu kommer den till Sverige.Till
skillnad från de andra NY-vännerna så finns här en bög. Max är bästa polare med huvudpersonen

Dave, och hans liv kompliceras av att han fortfarande inte kommit ut för sina föräldrar. Premiär blir det
senare i höst på Kanal 5. Måndagen den 17 oktober rullar Waterworld igång i TV3. Där tävlar kändisar i
tremannalag i olika vattengrenar. Intressanta namn för oss är Lets Dance-Tobias Karlsson, Miss Inga och
fotbollshunken Anton Hysén. Sofia Wistam tar sedan över stafettpinnen som bröllopsfe efter Lotta
Engberg. Kär & Galen har med andra ord nypremiär i Kanal 5 senare i höst. Kommer det dyka upp
något homopar? We sure hope so. TV6 vevar igång en komediserie den 27 september som beskrivs som
“Solsidan på crack”. Karatefylla bjuder på olika scener där alkoholintaget gått överstyr. I rollerna syns bland
annat Kim Sulocki, Måns Nathanaelson och Therese “PayTV” Andersson. SVT blåser liv i den
gamla klassikern Här är ditt kylskåp. Nu åker Anne Lundberg med kocken Erik Fröderberg hem till
schlagerdivorna Carola och Malena Ernman. Även Yvonne Lombard, Henrik Lundquist och
Janne Josefsson får besök under hösten.

I september kommer singeln Don´t Go Breaking My Heart, som
Agnes framgångsrikt och exklusivt framförde på Mr Gay-fes-
ten under Stockholm Pride. Och i november kommer fulläng-

daren som ska ta Fröken Carlsson tillbaka till listorna.

8
Agnes is back!

9
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Judiska teatern ger job
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Stockholms Konserthus 
Mer än du tror
www.konserthuset.se  
08-50 66 77 88

Miah’s Music 
En kväll med Miah Persson och gäster

Möt Miah Persson, en av Sveriges 
allra mest framstående och hyllade sopraner, 

tillsammans med Kungliga Filharmonikerna 
och personligt utvalda gäster. 

Torsdag 5 januari kl 18.00
Biljetter 380 kr inkl pausdrink. 

Konsertbiljett DANS inkl pausdrink,  
buffétallrik med dryck samt  

inträde till dans 880 kr.

Konsthallen • sKövde Kulturhus  
tel 0500-49 85 61 • www.skovde.se/jerusalem
     www.facebook.se/skovdekulturhus   

tis–ons 12–17, tors 12–19, Fre–sön 12–16
entré 50 kr

10 sep – 26 okt 2011

och 
Elisabeths arkiv 
från 60-talet till idag!

ett samarbete mellan Konstenheten/skövde Kulturhus, svenska kyrkan i 
skövde, sensus och rFsl skaraborg inom hBtQ-projektet rosa elefanten 
med bidrag från vGr 

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

En indiskret komedi om 
gränslös moderskärlek
Sverigepremiär 16/9 Nya Studion
Av ThomaS JoNigk Översättning magNuS LiNdmaN
Regi RichaRd TuRpiN Med aNNeLi maRTiNi, 
eRic eRicSoN, SveN-Åke guSTavSSoN, 
ÅSa-LeNa hJeLm, maTTiaS NoRdkviST, 
emiLie STRaNdbeRg, 
caRoLiNe SödeRSTRöm 
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Fyra stjärnor på
en och samma
scen bjuder i höst

på en show fylld av
pop/rock/schlager/humor
och överraskningar. Petra
Mede, Niklas Strömstedt,
Andreas Johnson och
Pernilla Andersson är stjär-
norna som underhåller på
den klassiska showscenen i
höst, och allt under ledning
av Så ska det låta-Marika.
Något för alla? You bet.

Premiär 9 september

I början av september vet vi. Är lesbiska
Johanna en av de tv-bönder som fått tillräck-
ligt många intressebrev för att få fortsatt för-

troende i rutan? We sure hoppas så. Söta Johanna
skulle bli en välkommen frisk flatfläkt i en annars
så bög och mansdominerad tv-sfär.
Bonde söker fru,TV4, 7 september 20.00

Den 14 december kommer sommarens, nej stryk det, årets film ut på dvd. Med
andra ord så vet vi vad som kommer att ligga under granen hemma hos
Sveriges alla flator på julafton. Storyn om Mia och Frida är kanske en av de

sötaste och sexigaste kärlekssagor vi sett på vita duken, och alla borde såklart ha ett ex av fil-
men hemma. Nu hoppas vi bara på att det klipps in lite förlängda scener och bakom kulis-
serna-material på dvd:n så vi får ta del av lite mer av denna underbara film.

12

Nu är sommarlovet slut för Cabaret Moulin. Perukerna är nykammade, strum-
byxorna är stoppade och klackarna vässade. Fredagen den 2:a September är det
äntligen dags för draggänges säsongspremiär på Tangopalatset klockan åtta. Det

utlovas bara nya nummer, men med gamla drugor.
I vanlig ordning finns förköpsbiljetter på Meloa (Davidhallstorg 1) och där kan man även
köpa menybiljetter. Så vad sägs? Lite  glittrig show kan lysa upp det dystraste höstmörket! 

14

Kyss mig på dvd

Wolff i 
bokform

Cabaret Moulin är tillbaka 

Favoriten
Rikard Wolff
debuterar i höst

med en självbiografisk
berättelse om möten,
familjen, kärlekarna, upp-
växten i Gubbängen och
åttiotalets Stockholm. I
Rikitikitavi möter vi Wolff
som vi aldrig sett eller
hört honom förut, och
läsaren bjuds på en mycket
öppenhjärtig inblick i
sångaren och skådespela-
rens liv. I september lan-
dar boken på bokdiskarna
runtom i Sverige.

13
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är johanna en av
året tv-bönder?
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En av alla tiders största ävetyrstriologier
dyker i höst upp på BlueRay.Att få återbesö-
ka de dinosaurietäta öarna igen i kristallklar

upplösning får i alla fall oss att brista ut i ett stort “ååååh.
Minns alla de klassiska scenerna: De velociraptorjagade
barnen i köket! Det skakande vattenglaset innan T-Rex
dyker upp! Flygödlorna på hängbroarna! Peter
Stormare som öts upp av minidinosaurier! 

Den här supersnygga duon leder jakten på
framtidens supermodeller på Kanal 5 Play i
höst. Bloggarna Kenza och Andreas Wijk

ska tillsammans vaska fram en ny het stjärna som kan gå
i Caroline Winberg, Mini Andén, Marcus
Schenkenberg och Elsa Hosks fotspår. Och självklart
finns här ögongodis för oss som gillar både män och
kvinnor... Premiär den 26 september på femmans webb.

En av världens största hitleverantörer är
Rihanna och hon kommer till Malmö den
31 oktober och till Stockholm den 1 och 2

november. Och vem vill inte gå på en konsert där man
kan sjunga med i allt? Umbrella! Pon de Replay! Only Girl
in The World! Dont Stop The Music! Disturbia! Rude Boy!
S&M! California Kng Bed! Whats My Name!  Take a Bow!
Det lär bli hetare än på sångerskans hemö Barbados...

I tretton år har Louisianas finest underhållit oss
och i oktober gästar hon Sverige. Den 11 okto-
ber är Fröken Toxic i Malmö Arena och den 16

oktober besöker hon Ericsson Globe. Kvällen innan
Stockholmskonserten är det Britney-fest med superimita-
tören Derrick Barry (Americas Got Talent) på Göta
Källare. Navid & Clean Group står bakom partajet.

I höst plockar vi in djuren i soffan. En
given plats i myshörnan har den här urs-
nofsiga kudden från H&M Home.Vi älskar

den söta tvättbjörnen i rosett! Kudden kanske vore en
gåva till Katie Holmes som nyligen avslöjade att hon är
livrädd för tvättbjörnar? Nåja, vår blir den i alla fall för
endast 79.50 kr.

Natten mellan den 18 och 19 september
direktsänder kabelkanalen Star! tv-världens
viktigaste och roligaste gala. I år leds den av

Glees Jane Lynch och bland de som kan få pris finns
homos som Chris “Glee-Kurt”Colfer, Jesse Tyler
“Modern Family- Mitchell” Fergusson och såklart gala-
värdinnan herself som Sue Sylvester. Klart vi vakar!

Emmygalan 2011

I höst dyker True Blood-favoriten Alexander
Skarsgård upp i sin första stora Hollywood-
roll på vita duken. I nyinspelningen av den rätt

så våldsamma klassikern Straw Dogs spelar han en otäck hår-
ding som tillsammans med sina Hillbillypolare terroriserar ett
nyinflyttat ungt par i amerikanska södern.Den sjunde oktober
har filmen svensk premiär och i övriga roller syns James “X-
Men”Marsden och Alexanders ex, Kate Bosworth.

Stina Lundberg Dabrowski är kanske
Sveriges vassaste intervjuare. Genom åren
har hon betat av den ena storheten efter

den andra, och alltid gett oss tv-tittare en helt ny bild av
celebriteten hon suttit (och hoppat med). I november
kommer boken där Stina avslöjar sina intervjuknep och
berättar om sin närmast besatta nyfikenhetr av andra
människor. En perfekt julklapp till alla med journalist-
drömmar?

Efter förra årets urtrista finalstartfält var vi
redo att kasta det trötta Idol-konceptet i
soptunnan. Men så bjöds Alexander

Bard in som ny jurymedlem och vi fick upp hoppet.
För är det någon som kan rensa bort superfliniga Kevin
Borg-kopior och svettrockiga Jay Smith-idoler så är
det Mr Bard. Sanningsägaren i det röda skägget vet vad
han pratar om och han borde kunna se till att
STJÄRNOR tänds i Idol-fabriken. Premiär 4 september
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Britney Tvättbjörn på HM
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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 skagenhhhh 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.

Göta Lejon Produktion presenterar

————————
————————
S T OR  ENSEMBLE ————————

————————
OCH  ORKES TER

SE TRaiLER!

 
missa 

inte årets stora 

succémusikal! 

nypremiär 23 sept! 

”gröna priser” 

torsd+sönd!

Regi Morgan alling  • Översättning och sångtexter Calle Norlén 
Koreografi Fredrik Rydman och Jennie Widegren

”Jag gåR aLL iN OCH gER dEM  

 FEM av FEM” P4 Radio Stockholm ”MåNS BRiLJERaR i 

BLixTRaNdE SHOW”
aftonbladet

Foto: Peter Knutson

Bilj: ticnet.se, 077-170 70 70. göta Lejons kassa 08-505 290 00. Resepaket: sj.se/upplevelser, 0771-75  75 75, SJ Resebutik.

———————————————————————————————— ————————————————————————————————Regi Morgan aalling lling lling lling  Översättning och sångtexter Calle NorlénCalle NorlénCalle Norlén

Måns Zelmerlöw •  Lisette Pagler •  Loa Falkman •  Anton Lundqvist

Visning
Visningvarje dag

varje dag30/7–5/8
30/7–5/8kl 13.00
kl 13.00

av historien?
Vem äger bilden

Upplev basutställningen med nya ögon. 
Vid utvalda platser i museet kan du 

läsa en alternativ text. Missa inte heller 
Elisabeth Ohlson Wallins tolkning av 

Drottning Kristina, Karl XII och Gustav III
(står t o m 31/12 – 2011.)

Drottning Kristina, Karl XII och Gustav III
(står t o m 31/12 – 2011.)

www.armemuseum.se 

FRI ENTRÉ MED
FESTIVALPASSET
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SVERIGEPREmIäR 29 SEPtEmbER 2011

Teaterpaket från 975:-
Övernattning i dubbelrum, två-rätters teatersupé, 
frukostbuffé och musikalbiljett.

biljetter: 
Tel. 054-21 03 90 • www.wermlandopera.com • www.ticnet.se
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Mannen med fler svenska klassiker i bakfickan än
någon annan får äntligen en egen krogshow.
Biljetterna går åt som smör i solsken och redan innan

premiären talas det om en fortsättning.Vi är givetvis löjligt nyfikna
på vad regissören och manusförfattaren Edward af Sillén skapat
tillsammans med den Så mycket bättre-aktuelle sångaren.
Ledin, i höst är vi din.

24
Ledin på Rondo

I december kommer den första amerikanska filmen,
The Girl With The Dragon Tattoo, om Lisbeth Salander,
Mikael Blomkvist och de andra från Stieg Larssons

böcker. Det ska bli enormt spännande hur The Social Network &
Seven-regissören-David Fincher lyckas få stjärnor som Daniel
Craig, Rooney Mara, Robin Wright och Christopher
Plummer att spela svenskar. Dessutom dyker äktsvenskarna
Stellan Skarsgård och Joel Kinnaman upp i mindre roller.

25
Lisbeth är tillbaka

En man måste fortplanta sig – för nationens bästa! Så tänker den tyska, katolska mor som i Skänk
mig snarast sonsöner tvingar på sin homosexuelle son en ”fortplantningsfanatiker” till fru. Sonens
pojkvän har lämnat honom för en kvinna och han uppmanas av alla att göra likadant.

– Morsan, brorsan, prästen, svärmor – det blir ett jäkla tryck på honom att hoppa in i garderoben igen, säger
regissören Richard Turpin. Kärnfamiljens fasad faller och språket är underbart sin byråkratiska brutalitet, vil-
ket ger komedin extra skruv. Spelas från 16 september på Göteborgs Stadsteater.

27

Happy Happy
-en bok om
skilsmässa

En skilsmässa behö-
ver inte innebära
slutet på livet. I den
här antalogin berät-

tar bland annat Mian Lodalen,
Gudrun Schyman och Mia
Skäringer om skilsmässor som
berikande och positiva erfarenhe-
ter. Kommer i september.

26

Shirley
till sjöss

Kati Wolf, Shirley
Clamp, Straight
Up och Diamond

Dogs heter några av passagerarna
på den traditionella HBT-kryss-
ningen Gaynight On Galaxy. De
får sällskap av dj:s som Markus
Gisslén, Christer Broman och
Per QX. Klart ni ska med! Boka
nu på tallinksilja.com

28

F
O

T
O

:
O

L
A

K
JE

L
B

Y
E

F
O

T
O

:
E

R
IC

B
R

O
M

S

F
O

T
O

:
R

O
N

N
Y

L
A

R
S

S
O

N

Homosexuell son under press
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P.S. Kom och träffa 
mig på bokmässan 
i Göteborg. Lördag 
24 september kl. 13 
och kl. 17 samt söndag 
25 september kl. 12 
signerar jag min bok 
i Forma Books monter.

www.icabokforlag.se
Välkommen hem till Maria Montazami
Text Ulf Elfving  •  Foto Roland Persson

Jag nyper mig fortfarande i armen for 
inte visste jag att den har chansen skulle 
bli verklighet. Min egen livsstilsbok. 
Valkommen hem till mig och min familj!

välkomna på brunch
Lördagar och söndagar. Boka på restauranghasselbacken.se
Välkomna!

Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20

Stockholm 
08 517 343 07

hasselbacken@scandichotels.com
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Den 29 september är det
premiär för Legally Blonde
på Nöjesteatern i

Malmö. Musikaluppsättningen av den
kända Reese Witherspoon-komedin
har gjort stor succé i USA och får nu
alltså även premiär på svensk mark.
Huvudrollen som Elle spelas av Kajsa
Hammarlund, och i andra roller dyker
Jan Malmsjö och Linus Wahlgren
upp. Men vi är ju såklart mest nyfikna
på Andreas Lundstedts fortsatta musi-
kalkarriär.
Efter att ha spelat Saturday Night Fever
2005 och 2006, och sedan ägnat sin tid år nyligen på-is-lagda Alcazar återupptar
Andreas musikalhatten och spelar här Emmet. Emmet spelades av Luke Wilson i
filmerna och är Elles mentor.
- Jag spelar en snäll heterosexuell student.Vem kunde tro det? Nej, det ska bli jätte-
kul att få tillbringa hösten i Malmö, säger Andreas,

29
Andreas är legally blonde

I september släpper Björk och Mel C nya plattor (26 sep), och i oktober kan vi
se fram emot släpp med Kelly Clarkson, Feist och Taio Cruz. Samma månad
släpper även Peter Jöback nya  plattan “Livet, Kärleken, Döden – La Vie,

L’Amour, La Mort”, ett album “inspirerat av de franska estradörernas berättelser” där han tolkar
franska klassiker men med svensk text. I november släpper sedan två X-Factor-favoriter nya
album: Förra årets stjärna Cher Lloyd kommer med debuten efter singelframgången med
Swagger Jagger, och Leona Lewis har förmodligen lagt låtbråket med svenska Avicii bakom sig
och släpper en dansig platta. Andra som släpper nytt under hösten är Arash, Eve, Robbie
Williams, Adrian Lux och Så mycket bättre-aktuella Laleh. Och kanske, kanske så hinner hen-
nes SMB-kollega Lena Philipsson få ur sig en ny skiva innan jul. Slutligen så vill vi såklart
pusha för Tony Bennetts duettalbum där han samarbetar med favoriter som Lady Gaga,
Amy Winehouse, Mariah Carey, Josh Groban och John Meyer (21 sep).

32

Mellan den 10 september
och den 26 oktober visas
Elisabeth Ohlson

Wallins utställning Jerusalem i Skövde
Kulturhus. Men vi bjuds inte bara på
Jerusalem. En del av konsthallen har
gjorts om till Elisabeths arkiv – ett rum
där Elisabeths engagemang och arbete
presenteras i bilder, texter, inredning och
annat  från hennes ateljé, från 60-talets
Skara till vad Elisabeths liv är i dag. En
hyllning till aktivisten och kämpen
EOW helt enkelt. www.skovde.se/jerusalem

30

Kåta Kaboom
Lesbiska häxor. Check. Sexuella experiment. Check. Oförskämt snygga unga skådi-
sar. Check. Sexuell ambivalens. Check. Lite splatter. Check. Den här sci-firullen om
ett gäng collegestudenter som börjar upptäcka sina sexualla lustar är lika galet skru-

vad som Gregg Arakis tidigare verk. Och minst lika bra. Från och med slutet av augusti finns den
på dvd hos cdon.se.
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Jerusalem i
skövde

En spretig skivhöst
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Det är 15 år sedan fil-
men Jägarna gick upp
på biograferna. Filmen

som sågs av drygt 800 000 svenskar
på bio och gav Kjell Sundvall en
Guldbagge för bästa regi hamnar i
samma folkkära kategori som Ängla-
gård. Och visst ropar vi Äntligen nu
när uppföljaren är här. Filmen har
redan haft premiär i Överkalix. Sedan
väntar Norrlandspremiär den 2 sep-
tember medan resten av Sverige får
vänta till den 9 sep. Rolf Lassgård är
ende skådespelare kvar från förra fil-
men. Ny är bl.a. Peter Stormare.

31
jägarna 2
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&enbög
köket

höstvin
n av höstens nyheter
i systembolagets
ordinarie sortiment

är Rocca di Montemassi från
Toscana.Viner från regionen
är kända för sin mustiga, rika
och komplexa smak. Jag har
tidigare skrivit om Le Focaie
från denna region och nu är
det en ny årgång som har
kommit ut. Man gör även en
bag in box men de är inte
identiska. Boxen är 100%
Sangiovese druvan medan
flaskan är 70% Sangiovese
och sedan blandat med
Cabernet Sauvignon och
Merlot. Ett perfekt höstvin.

Rocca di Montemassi,
Le Focaie. 75 cl 

Art. nr. 2523  
Pris: 89 kr  

Rocca di
Montemassi,

bag-in-box 
Art. nr. 4586  
Pris: 239 kr  

et första du
bör lägga ner
i korgen om

du ska ge dig ut på
svampjakt är just en
lättläst och enkel
svampbok. ”Lilla Svampboken” är en av de mest sålda och passar alla. Här hittar du
bilder och tips så att du tryggt kan få med dig de ätbara och goda svamparna. Är du
osäker så ta inte med dom hem! Pris ca 84kr, Prisma förlag.

med håkan svensson

åll utkik i chokladhyllan
under vecka 36! Marabou
Premium presenterar stolt

en svensk klassiker som nyhet i
chokladhyllan – Filled French
Nougat. En läcker lite tjockare
kaka bestående av mörk choklad
fylld med mjuk fransk nougat, ljus
honung och krispiga mandelbitar.
Den nya varianten är lyxigt för-
packad och en kaka innehåller 130
gram ren njutning.Varken bra för
tänderna eller figuren men såå
god. Cirkapris 25kr.
.

rillen har slocknat, rosévi-
net har sett sina bästa
dagar och det är dags att

flytta inomhus. Kan tyckas lite
sorgligt men innerst inne vet vi ju
alla att sommaren kommer tillba-
ka nästa år. Nu är det fokus på
hösten som sakta smyger sig in i
vår vardag vare sig vi vill eller
inte. Med denna följer en massa
gott att njuta av, och varje årstid
har sina specialiteter. Jag har till-
bringat en helg på landet och
det kändes verkligen höst i luf-
ten och ett par löv låg redan på
marken. Något som är förknip-
pat med höst är svamp vilket
också blir mitt första tips. För att
underlätta för alla som nu vill ge
sig ut på svampjakt har jag tagit
med en bok om just svamp så att
ni kommer hem med goda och
framförallt ätliga svampar i kor-
gen. Har du inte någon skog i din
närhet eller helt enkelt inte vill
skryta med, eller skrämma någon
att du har plockat din egen svamp
så är butikerna rätt välfyllda just
nu. De tidigaste kantarellerna är
oftast från våra baltiska grannar
men eftersom det sägs vara
”svampår” i år har jag sett en hel
del från våra svenska skogar. Det

godaste jag vet är att bara äta de
så enkelt tillagade som möjligt för
att enbart njuta av dess härliga
smak och doft. Skölj helst inte
svamp, räcker oftast med att borsta
av dom lite lätt.Ta fram en stek-
panna och lägg i en stor klick

smör, finhacka en liten lök och
bryn löken lite lätt när smöret är
varmt. Dela kantarellerna i stora
bitar och är de små behöver du
inte dela dom alls. Lägg svampen i
pannan, strö över salt och grov-
malen svartpeppar och låt steka i
cirka fem minuter. Mer behövs
inte tycker jag. Lägg upp svampen
på en bit rostat bröd och du har
en smakrik förrätt till första höst-
middagen.

Ett annat tydligt hösttecken är
när affärerna och trädgården fylls
av äpplen.Varför köpa äpplen från

Nya Zeeland och USA när våra
svenska äpplen är något av det
godaste som finns? Gott, billigt
och nyttigt, vad mer kan man
önska sig? Om du befinner dig i
Skåne under hösten rekommen-
derar jag ett besök i Kivik där det
finns stora äppelodlingar. Kivik
har blivit kända för sin ”Äppel-
tavla” som varje år görs av en
konstnär av tusentals färska äpp-
len.Tavlan finns att beskåda till
dess den ruttnat, och utseendet
förändras allteftersom äpplena
mognar.Tavlan har satts upp varje
år sedan 1998 och äpplena fästs på
cirka 70 000 spikar. En riktig
sevärdhet.

För att det nu inte ska bli all-
deles för nyttigt tycker jag att du

ska göra en äkta ”Skånsk Äpple-
kaka” till dessert eller fikat. Skala
din favoritsort och kärna ur. Skiva
i centimetertjocka skivor som du
sedan lägger i en smörad form.
Strö över kanel, strösocker, hackad
mandel(finns färdigt i påsar vid
bakhyllan i affären) och lite
ströbröd. Gör gärna två lager och
avsluta med att klicka över rikligt
med smör (nej, det blir inte lika
gott med margarin!) In i ugnen
(175 gr) i cirka tjugo min eller
tills äpplena är mjuka. Ät som det
är eller om du vill addera några
kalorier till så ställ fram en god
vaniljsås. Bättre än så här kan väl
inte hösten börja!

”För att det inte
ska bli alldeles

för nyttigt
tycker jag att
du ska göra en
äkta ”Skånsk
Äpplekaka””

-46-
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om ni vet gillar jag ju att
ta en runda i en mataffär
när jag är ute och reser

och alltid hittar man något nytt
och spännande som måste testas.
I Italien hamnade denna påse
med Risotto i korgen. Ni som
har lagat risotto hemma vet att
det är rätt många steg att följa
och man är fast vid spisen under
en längre tid. Denna från Knorr
är lite allt i ett och behövde
endast koka i en kvart. Jag valde
svampsmak och den enda jag
själv la till var lite färskriven par-
mesan mot slutet och en skvätt
vitt vin. Blev riktigt god och var
hur enkelt som helst. Köp hem
om du har vägarna förbi Italien.

s
i resväskan

i svamp-
skogen

i godishyllan
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Allegrini
Valpolicella
Varunr. 2309
3 l. Pris 249 Kr
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isa Aschans hyllade debutfilm

har redan hunnit vinna pris på fle-

ra filmfestivaler när den nu når

svenska biografer. Här möter vi den 15-

åriga Emma som bor ensam med sin pappa

och sin 7-åriga lillasyster Sara. När Emma

möter Cassandra genom

ridsporten voltige (en

sorts gymnastik på hä-

stryggen) så inleder de

två unga flickorna en

märklig relation.Till en

början är det Cassandra

som driver Emma till

att överskrida gränser och bryta regler,

men Emma lär sig allt eftersom att kontrol-

lera spelets allt mer brutala fysiska och psy-

kiska utmaningar. Parallellt får vi se hur

kärlek kan te sig ur en sjuårings perspektiv

då Sara försöker charma sin dubbelt så

gamla barnvaktande kusin.

Apflickorna är onekligen en mycket ovanlig

och egen film, men den drabbar mig inte

alls i den utsträckning som jag hoppats. De

lesbiska, bondage-kryddade undertonerna

går mig såklart inte

förbi, men spelet mel-

lan Emma och Cas-

sandra ligger mest och

pyr och blir inte så

provocerande eller så

intressant som jag

kanske önskat. Bättre

är det då med historien om Sara. Här känns

det verkligen som om Lisa Aschan tar sig

an någonting som stannar kvar länge efter

att man lämnat biosalongen; hur ett allt

mer sexualiserat - och samtidigt allt mer

moraliserande - samhälle kan tvinga in

barn i märkliga situationer där vuxenvärl-

dens förväntningar och oskrivna regler of-

tast är helt motsatta varandra. Den delen är

väldigt intressant, snyggt presenterad och

dessutom alldeles lysande skådespelad av

Isabella Lindquist som spelar Sara.

Ken Olausson

”Lisa aschan tar
sig an någonting

som stannar
kvar länge efter
att man lämnat

biosalongen” 

L

fokus

film

Magic Mike. Vänta nu här... Channing
Tatum, Alex Pettyfer, Matthew
McConaughey, Matt Bomer och nu
Joe Manganiello i en film om manliga
strippor.Av Steven Soderbergh.
Nej, vi kan inte längta mer.

Bloomington (2010)
Jackie är en 22-årig barnstjärna som
lägger av skådespeleriet och börjar på
college. Där möter hon lärarinnan
Catherine, känd för att förföra allt som
kommer i hennes väg... Cheesy story?
Japp, men rätt sexigt också.

Jag svär mig alltid blå över hur usla ame-
rikanska romantiska komedier är. Och
precis när jag gett upp hoppet så kommer
här en alldeles fantastiskt smart och hjär-
tevärmande historia som lyckas överraska,
underhålla och beröra. Storyn om hur
medelålders Cals fru en dag lämnar
honom och hur han som noll koll-singel
tas under vingarna av casanovan Jacob är
genialt genomförd. Filmen trampar inte i
löjlträsket en enda gång. Steve Carrell
(Cal) är ett ess i huvudrollen och Ryan
Gosling är sexigt sårbar som  Jacob.
Men mest plus vill jag ge en damduo:
Raspiga Emma Stone som än en gång
visar att hon är nästa stora stjärna.Vilken
utstrålning! Och Annaleigh Tipton, en
gång trea i Americas Next Top Model, stjäl
varenda scen hon är med i. Hennes kär-
lekstörstande barnflicka Jessica är en scen-
stjälare utan dess like. Årets absolut bästa
film så här långt!               Ronny Larsson

Crazy Stupid Love
Steve Carrell, Ryan Gosling

Vi Importerar!

VI LÄNGTAR!

-48-

Apflickorna
Mathilda Paradeiser, Linda Molin, Isabella Lindqvist,
Sergej Merkusjev, Adam Lundgren, Sigmund Hovind
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biopremiär 16 september

”Stick och göm dig, 
Lisbeth Salander.”

ACTION

manus 

LUC BESSON & 
robert mark kamen

samuel mesterton, amelia

”får mig att vilja bli kär 
 och flytta till Paris…””både sevärd och underhållande”

”Roligt, ömsint, välgjort””Roligt, ömsint, välgjort”
”Woody Allen blir bara

bättre och bättre”

”Vin, litteratur, inspiration 
– vad mer kan man behöva, 

liksom?”

”Owen Wilson 
imponerar stort”

 och flytta till Paris…”
Kulturbloggen.com

”både sevärd och underhållande”

”Roligt, ömsint, välgjort”
Moviezine.se

”Roligt, ömsint, välgjort”
Femina

bättre och bättre”
FilmDelta

M Magasin

”både sevärd och underhållande”

”Woody Allen blir bara

Kulturbloggen.comKulturbloggen.com

”Vin, litteratur, inspiration ”Stick och göm dig,
M Magasin

”Gillar du Paris, 
romantik och nostalgi… 

– det här är din film!”

Kathy Bates   Adrien Brody   Carla Bruni   Marion Cotillard
Rachel McAdams   Michael Sheen   Owen Wilson    

Midnatt i Paris
Paris efter midnatt är magiskt

MAnuS OCh ReGi AV WOODy Allen

liksom?”
Amelia

imponerar stort”
King

biopremiär 2 september

www.sf.se www.sf.se

ROMANTIK

Damernas Värld

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
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et är nog ingen slump att Melissa

Horn släpper nytt just i septem-

ber: höst och vår är hennes årsti-

der, mästarinnan på vemod och hopp. På

tredje skivan öppnar hon åter sin dagbok

för världen; sjunger om kärlekar som fun-

nits och förlorats, och hur de påverkar den

nya hon vunnit.

Textraden ”det kanske kommer kännas, det
rår jag inte för, jag skulle inte ens va hälften
utan det jag gör” från titelspåret hintar om

hur förhållanden och artisteri får samexis-

tera i Melissa Horns liv.

Blues- och rockinfluenser som ibland

snuddar vid country ger ett fylligare ljud

jämfört med de två mer vispoppiga plat-

tornas avskalade strängar och piano. Melo-

dierna känns igen, ibland nästan för väl: när

jag lyssnar på Nåt annat än det här nynnar

jag på ”Jag vet vem jag är när jag är hos dig”.

Texterna står i fokus och träffar olika

beroende på känslobaggage. Själv fastnar

jag för På låtsas och Du är nog den, en ele-

gant utveckling av Thåströms textrad

”fan, fan, fan det skulle va du”.

Att många spår inte landar direkt behö-

ver inte vara negativt. När jag hörde de-

mon till Långa nätter 2006 gav jag den

knappt en chans – 2009 satt jag och grät

på hennes konsert. Ser fram emot en ny

höst med Melissa Horn.

Mats Bax

fokus

MUSIK

Magiska melissa
Melissa Horn
“Innan jag kände dig”

D

1. Marina and the Diamonds
"Radioactive"
Med sitt nya Elektra Heart-projekt
sneglar Marina på topplistornas dans-
musik utan att tappa ett uns av sin
unika personlighet. Briljant.

2. Gravitonas "Lucky Star"
Starkt influerade av australienska
Empire of the Sun svänger Gravitonas
in i ett nytt skönt sound som resulte-
rar i deras bästa singel hittills.

3. Nicola Roberts "Lucky Day"
Färgsprakande bubbelgumspop som är
lättviktig som en fjäder men tungt
vanebildande.Vi älskar Nicola!

4. Emeli Sandé "Heaven"
Den här brittiska listtvåan ekar inte så
lite av Massive Attacks Unfinished
Sympathy. Och sämre förebilder kan
man ju ha.

5. Marina and the Diamonds
"Fear & Loathing"
Dubbelt upp för Marina på månadens
lista! Det här är en underbart stark
ballad som är precis lika briljant som
sitt dansanta syskon i toppen.

6. . Erasure "When I Start To
(Break It All Down)"
För första gången på flera år placerar
Erasure sin musik i samtiden och det
lysande resultatet ger en otrolig mers-
mak.

7. One Direction "What Makes
You beautiful"
De brittiska X-factorkillarna tar svens-
ka Cheiron till hjälp för att föra pojk-
bands-popen in i det Glee/Katy
Perry-blingade 10-talet. Hit!

8.The Saturdays "All Fired Up"
Ren partyglädje.Varken mer eller
mindre. Xenomania placerar tjej-
gruppsdiscon på ett dansgolv på Ibiza.

9.Tove Styrke "Call My Name"
Sprillans ny elektropop från
Idolfabrikens senaste superstar som
fortsätter att imponera..

10. Margaret Berger "4-
E.V.E.R.L.O.V.E"
En snygg B-sida (!) av den norska
elektrodrottningen som funnits ute ett
tag, men som absolut inte bör missas.

Sammanställd av Ken Olausson

QX speldosa

-50- -51-

“höst och vår 
är hennes 
årstider, 

mästarinnan 
på vemod och

hopp”

Ladda ner:

”Innan jag kände dig”, ”Du är nog

den” och ”På låtsas”
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Redan i mars skrev jag här i QX att om man
tror att Le Kid bara är ett barnpopband med
lättrallade refränger och melodifestivalmuffins
så missar man hela poängen. Det gäller fortfa-
rande. I glädjepiller som schlagerfemman Oh
My God, Pet Shop Boys-ljuvliga America och
den sockervaddsspröda Escape hör man att
bandet har idoler som Kylie och Scissor
Sisters - inte tomma popskal som typ Aqua.
Tack Le Kid. Jag älskar er! Fortfarande.

Ken Olausson

Le kid
Oh Alright!

Orgelklädda och bombastiska These Days,
som inleder Ane Bruns höstplatta, är svår-
modigt vacker och hintar om hur norska
söderbönan har lämnat gitarren i utbyte mot
det symfoniska. Do You Remember, som snur-
rats flitigt i P3-radion, är störtläcker med sina
medryckande afrorytmer. I angelägna ”One”
ingjuts energiskt mod att våga en revolution.
Någonstans bakom ett mästerligt hantverk
med alla dess detaljer saknar jag starkare
melodisk slagkraft. Pär Björkdahl

Ane Brun

Shut the 
fuck up, 
please

”Det kan låta knasigt” sjunger
Jocke Berg på soundtracket till
Bilar2… Tja, inte hälften så kna-
sigt som kombinationen Disney
och Kent, dock.

En låt, 
En historia
Maroon 5 & Christina Aguilera
“Moves like Jagger”
Låten om hur en man jämför sina dans-
steg med Mick Jaggers toppar i skrivan-
de stund iTuneslistan, och är en jättehit.
Samarbetet mellan artisterna föddes då
båda är domare i amerikanska sångtäv-
lingen The Voice, och videon är regisse-
rad av Jonas Åkerlund. Den innehåller
klipp med klassiska Mick Jagger-moves.
Så kolla in på YouTube och börja öva...

Jocke Berg
“Det känns perfekt"

It All Starts With One

Singeln Jealousy med sin fina video om
homosvartsjuka kan vara sensommarens allra
vackraste. Resten av skivan är kanske inte
riktigt lika dansant, men den brittiske
Idolvinnaren med den sköna falsetten har
ändå, tillsammans med producenten Richard
X och låtskrivarkompanjoner som The
Sound of Arrows-Stefan, skapat en perfekt
elektrolounge-platta som kanske bäst kan
beskrivas som en George Michael-skiva för
2010-talet. Ken Olausson

Will Young
Echoes

Du rattar en bil genom ett höstfärgat land-
skap. Då ska Annis sköna stämma och dröms-
ka country ackompanjera. Stundtals glimrar
det verkligen till, inte minst när det blir
mörkt som i Oh Foolish Me och Goodnight.
Små berättelser med nerv och autenticitet.
Annis ger varje låt sin särprägel, utan att hel-
heten blir spretig och ojämn. Emmylou
Harris andas i bakgrunden, men Elin
Sigvardsson och Lisa Miskovsky är i när-
mare gränsland. Över förväntan. Pär Björkdahl

Annis Brander
Glass People In The Woods
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kej, programidén kanske inte är det

mest originella man kan tänka sig.

Men när jag såg

att SVT lyfter

fram två unga

svinduktiga bru-

dar på bästa sänd-

ningstid i ett stort

underhållningsprogram så är jag helt klart om-

bord.Malin Olsson och Marie Serneholt

kommer i höst att bryta gubbdominansen och

bjuda på trolleritrick med Charlie Caper,

Michael Halvarson och Joe Labero på lör-

dagskvällarna.Trolle-

ritrion ska kort och

gott ge våra folkkära

kändisar magiska kraf-

ter.

Ja, varför inte? 

Helt Magiskt, SVT1, lördagar i höst

ronnys

Helt magiskt
med brudduo

“Två unga svinduktiga
brudar på bästa 

sändningstid. Jag är
helt klart ombord” 

O

sätt på...

Låt Gå...

Men hallå...

True Talent
(TV3).
Men oj, det här
var ju riktigt
bra! Danny,
Pernilla
Andersson och
Herr Körberg
verkar vaska
fram en hel del
intressant talang
redan i de inle-
dande programmen.

Gäster med
gäster (SVT)
80-talsklassikern
är tillbaka med
en kul uppställ-
ning och Lena
Ph är fierce
som gäst. Men
frågan är om
det är så kul att
se någon annan
göra gester när
man själv inte får vara med? 

Top Gear.
En av mina
absoluta kabel-
favoriter, BBC
Entertainment,
envisas med att
visa detta jävla
bilprogram i tid
och otid. Hur
kul är det?
Bilar är inte
underhållande.

vill se i
tablån

Den här månaden har Pan Am, en
dramaserie om flygbranschens
guldålder med Christina Ricci i
huvudrollen, premiär i USA.
Under en tid då jämlikhet knappt
existerade känns det fräscht att
följa just ett gäng starka kvinnor på
en mytomspunnen arbetsplats. Jag
hoppas verkligen att vassa Ricci
ger den här serien lite edge och att
den dyker upp i Sverige i vinter.

Pan Am
(ABC)

ANTM Best of
I USA visas i höst en
säsong där gamla deltaga-
re får komma tillbaka till
Americas Next Top
Model. MTF-transperso-
nen Isis är en av dessa.
Isis har nu dessutom
genomgått ett könsbyte,
betalat av Tyra herself!

TV

American Horror
Story
Glee-skaparen Ryan
Murphy satsar på skräck
efter musikalsuccén.
Jessica Lange och apsnyg-
ga Dylan McDermott har
huvudrollerna i det här
skärckdramat om en
familj med problem.

Two Broke Girls
SATC-skaparen Michael
Patrick King satsar på en
komedi om två brudar
som drömmer om att
öppna cupcakeshop. Men
servitrisjobbet innebar
knappast att de kan spara
pengar så de får försöka
hitta cash på annat håll.

TV-trissen:Tre serier jag längtar efter i höst

3 tv-tider i
september!

The Protector
Sprillans färsk serie från USA om
en ensamstående mamma som job-
bar som kriminalare i Los angeles.
Ally Walker (Profiler) har huvud-
rollen. Kanal 9, 4 sep, 22.55

Vad hände med..?
TV3 skickar ut kändisar som ska ta
reda på vad som egentligen hände
med stjärnor från förr. Pernilla
Wahlgren är en av de som letar.

TV 3, 13 sep, 21.00

Svenska miljonärer
Varje vecka får vi möta tre svenska
miljonärer som på eget sätt jobbat
ihop sin förmögenhet. Låter moti-
verande och jag plussar för att
“vår” Fredrik Ekelund är en av de
vi får följa. Kanal 5, 7 sep, 21.00

En kriminalmamma, en
kändisrevivalserie och
svenska framgångssagor.
Vad mer kan man begära
av hösten?
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Shanghai har med sitt vibrerande nöjesliv och sin imponerande skyline beskrivits som
2000-talets New York. I takt med mer liberala lagar har även en gayscen etablerats.
Men det gäller att veta var man ska leta. 

ag tror att du har träffat fel
personer. Förlåt om det verkade
som att vi hade koll på
Shanghais gayscen, men vi går
mest ut på strejta klubbar.
Det är lördag kväll och jag
tar en drink med Hugo
från Brasilien, och hans

engelska pojkvän Colin, på restaurang
Barbarossa. Det är en trendig marockansk
restaurang som ligger mitt i People's Park.
Eftersom Hugo och Colin bott i staden i
över fem år tänker jag att de borde ha koll på
Shanghais gayliv.Tji fick jag.

Men ska jag vara ärlig var det inte heller
gaylivet som förde mig till Shanghai. Innan
jag kom hit trodde jag knappt att det existe-
rade. Nej, det var något annat som lockade:
Gammal kinesisk kultur möter hypermoder-
na kommersiella väst.

Shanghai är verkligen en stad byggd på
höjden och nya skyskrapor ploppar bokstav-
ligt talat upp som svampar ur marken. Den
ena mer spektakulär än den andra. För närva-
rande finns det över 3000 skyskrapor i sta-
den, vilket är fler än på Manhattan, och
ytterligare 2000 är på väg.

Just nu är Shanghai World Financial
Center med sina 492 meter stadens högsta
byggnad.Att åka upp är ett måste, då utsikten
är magnifik.Annars är det futuristiska tv-tor-
net Pearl Tower, med sina gigantiska runda

bollar, Shanghais mest kända byggnad.
Byggnaderna står båda i Pudong: En

stadsdel som knappt existerade före 90-talet.
Det var då Kina genomförde stora ekono-
miska reformer och bestämde att Shanghai
skulle bli ett globalt ekonomiskt center.Att i
stort sett allt är nybyggt ger också en ganska
steril känsla.Vägarna är breda och det finns
inget direkt folkliv utöver affärsmän och
turister.

Desto trevligare är det då på andra sidan
Pu-floden där Bunden, med stora byggnader
i europeisk stil, ligger utmed strandkanten.
Från Bunden går den folktäta gågatan
Nanjing Road upp till People's Square. Den
flera kilometer långa gatan är kantad av stora
varuhus med neonljus och är som en bland-
ning av Oxford Street i London och Times
Square i New York.

En trevlig stadsdel är annars Franska kon-
cessionen, där husen är lägre och alléer bre-
der ut sig. Här finns också många av stadens
trevligaste restauranger, barer och klädbutiker.
Den gamla staden är också en upplevelse.
Här springer höns och hundar lösa, tvättlinor
hänger mellan husen och folk lagar mat på
gatan.Tyvärr mejas stadsdelen snabbt ner från
alla håll eftersom myndigheterna vill att de
slitna byggnaderna ska ge plats åt nya skysk-
rapor.

Att ta sig runt i Shanghai är enkelt. Det
är bara att ta en taxi och resan blir i stort sett
aldrig dyrare än 30 yuan (ungefär lika myck-
et i kronor). Dock är det bra att ge taxi-
chauffören adressen på en lapp med kinesiska
tecken, eftersom nästan ingen pratar engels-
ka.Annars finns det ett utbrett tunnelbanenät
med 12 linjer. En enkel resa kostar mellan 3-
7 yuan.

I Shanghai finns restauranger i alla pris-
klasser. Från billiga dumplings på gatan, till
lyxrestauranger uppe i någon skyskrapa. Om
du letar efter dumplings och annan kinesisk
snabbmat finns det till exempel många bra
ställen på Wujiang Road i närheten av
People's Square.

En bra, men ganska dyr, restaurang som
serverar västerländsk mat är M on the Bund.
Deras takterrass med utsikt över Pudong är
fantastisk. Ett annat bra ställe är den japanska
restaurangen Shintori i den Franska konces-
sionen. Inredningen är snyggt minimalistisk i
betong, glas och mörkt trä. Maträtterna både
vackra och mycket goda.

Den typiska shanghainesiska maten är
mycket stark, söt och oljig. För stark, söt och

oljig för min smak. Men hela den kinesiska
köket finns representerat och det går lätt att
hitta restauranger som serverar kinamat mer
liknande den som serveras i västvärlden.
Något som är trevligt med att äta ute i
Shanghai är att det är väldigt socialt. Seden är
att man beställer in ett gäng maträtter och
sedan delar på dem.

Alla lyxvaruhus finns representerade i
Shanghai och nyrika kineser älskar att klä sig
i de senaste designerplaggen. Men det är
ingen bra idé att shoppa där, eftersom priser-
na oftast är högre än vad de är i Europa.
Många går därför i stället till fejkmarknaden
Fengshine Plaza vid People's Square: Ett varu-
hus i fem plan där det finns kläder, väskor,

solglasögon och skor till ett betydligt lägre
pris. Ett par Converse-skor går till exempel
på 50 yuan. Det är så klart både piratkopierat
och olagligt, men det verkar inte bekymra
någon.

Annars är det en bra idé att sy upp kläder
på South Bund Fabric Market. Man måste
dock vara bra på att pruta eftersom försäljar-
na ofta börjar på en summa betydligt högre
än vad de tillslut går med på.

Utanför mitt hotell står det konstant en
grupp på fyra kinesiska män som hoppar på
mig så fort jag går ut.

j

shanghai
surprise

”Förlåt om det 
verkade som att 
vi hade koll på

Shanghais gayscen,
men vi går mest 
ut på strejta 

klubbar”

AV jonas sverin
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-You want massage? 
Jag nekar artigt.
-You want Lady Massage?, förtydligar de.
Det är ingen vanlig massage det handlar

om utan prostitution och männen är hallick-
ar. Det är egentligen inte lagligt i Kina, men
är ändå vida spritt. Om man vill ha en vanlig
massage ska man därför passa sig så att man
inte hamnar på en bordell och får en ofrivil-
lig ”happy ending”.

Massage är annars något man verkligen
ska unna sig när man är i Shanghai.Två ked-
jor som är bra heter Dragonfly och Green
Massage. För runt 150 yuan kan man få en
klassisk kinesisk massage där man har en sorts
pyjamas på sig och blir knådad genom tyget.
En oljemassage får man för en extra hundra-
lapp.

Eftersom det är lördag kväll beslutar jag
mig ändå för att utforska Shanghais gayliv
och går till den äldsta gaybaren i Kina –
Eddy's Bar. Elektronisk musik spelas på hög
volym och ett stort portätt av Mao Zedong
hänger upplyst på den ena betongväggen. Det
är en bunkerliknande lokal som ligger i
Franska koncessionen, men det skulle lika
gärna ha kunnat vara en cool bar i Berlin
eller NewYork.

En kinesisk man kommer fram och hälsar
och bjuder på en gin & tonic. Han presente-
rar sig som Eddy och efter ett tag kommer
det fram att det är han som är ägaren till
baren. Han berättar att han öppnade en vanlig
restaurang 1992, men att den snart blev känd
som en gaybar när alla hans homosexuella
vänner började besöka stället.

Innan han fick den här lokalen 2002
tvingades han dock byta adress hela sju gång-
er.

– Det var regeringen som tvingade oss att
flytta hela tiden. De ville inte ha några gayba-
rer i staden. Men det ändrades för ungefär tio
år sedan när de kom på att de ville framställa
Shanghai som en modern stad och att gayba-
rer var något som efterfrågades av internatio-
nella gäster, säger Eddy.

Numera är homosexualitet lagligt i Kina,

men det var först 1997 som samkönade
handlingar avkriminaliserades. Innan dess
klassades det som huliganism. Några år sena-
re, 2001, ströks också homosexualitet från lis-
tan över psykiska sjukdomar.

Efter det har en mängd gaybarer och
klubbar öppnat i Shanghai, ofta har de dock
försvunnit i samma takt som de dykt upp.
Problemet är inte längre att de motarbetas av
regeringen utan snarare att de har svårt att nå
ut till gaypubliken.

Eddy berättar att gayscenen ändå blir
bättre för varje år som går.

– Det märks en stor skillnad jämfört med
hur det såg ut för bara fem år sedan. Många
kineser reser utomlands och ser hur det ser ut
i andra länder. Sen kommer det många utlän-

ningar hit också.
På andra sidan gatan från Eddy's bar ligger

Shanghai Studio. Ett ställe som inte är helt lätt
att hitta, då den ligger i en gränd bakom en
bordell förklädd till massageinrättning. Klubb-
en sprider ut sig i en mängd mindre barer
och ett litet dansgolv i lokaler som tidigare
fungerat som skyddsrum. För kvällen uppträ-
der en alien-inspirerad transa till upptempo-
versioner av Lady Gaga, Beyoncé och
Britney Spears.

I en av barerna träffar jag Kevin, 35. Han
berättar att de flesta kinesiska bögarna som är
här, inklusive han själv, mest är ute efter sex.
Det är få som kommit ut ur garderoben och i
stort sett ingen har någon pojkvän. Själv är
Kevin gift med en kvinna och har ett barn.

– Hon kanske misstänker att jag är gay,
men säger inget. Jag brukar säga att jag är ute
med jobbet varje gång jag går hit.

Jag försöker förklara att det i Sverige går
att leva som öppen homosexuell och ha en

pojkvän. Kevin nickar, men verkar inte förstå.
Han förklarar att det är svårt att göra samma
sak i Kina. Mycket på grund av enbarnspoli-
tiken där föräldrar och farföräldrar är rädda
för att hela släkten ska dö ut om det enda
barnet och barnbarnet kommer ut som
homosexuell.

Men det går trots allt framåt i Shanghai.
För två år sedan arrangerades den första pri-
defestivalen i liten skala. Kinesiska medier
rapporterade i positiva ordalag om händelsen,
men någon parad blev det tyvärr inte. Det
skulle ha kunnat klassats som en politisk
manifestation, något som är förbjudet i Kina.

Shanghai Studio var fullt när jag kom, men
börjar framåt klockan två tömmas på folk.
Många är på väg till klubben D-2 nere vid
hamnen och jag beslutar mig för att slå följe.
Det är en klubb i tre våningar och halvtom
när jag kommer fram.Visiten blir därför inte
långvarig.

De jag pratar med säger att Eddy's Bar,
Shanghai Studio och D-2 utgör själva navet i
stadens gayliv. Nyligen öppnade även Q Bar i
närheten av D-2 och på söndagar anordnas
Enjoy, en slags tea dance, i baren Maison
Pourcel i franska koncessionen.

Jag träffar Amir som flyttade till
Shanghai från Palestina för fyra år sedan. Han
säger att han föredrar att gå till någon av sta-
dens alla skybarer och strejta klubbar som
håller hög internationell klass. Några som är
bra ärVue Bar, Bar Rouge, M1NT, M2. Killar
träffar han mest via Manhunt, Gaydar och
Gayromeo, som något förvånande fungerar i
Kina med tanke på att sajter som Facebook
och Youtube är blockerade.

Den övergripande känslan är att gaysce-
nen känns social och internationell. Sällan har
jag varit ute i en stad där fler främlingar
kommit fram och pratat. Men med tanke på
att Shanghai, med sina 18 miljoner invånare,
är en av världens största städer lämnar gaylivet
fortfarande en del att önska.

Kevin och Amir heter egentligen något annat och
vill inte figurera med sina riktiga namn.

Några
ställen
att gå till
i Shanghai
Nya gaybarer öppnar hela tiden i
Shanghai, tyvärr stänger de ofta ner
i samma tempo eller byter lokaler.
Nedan finns tips till några barer och
klubbar som är mer etablerade. Ett
råd är att be någon i hotellreceptio-
nen skriva ner adressen med kinesis-
ka tecken. När det gäller utbudet för
lesbiska så verkar det vanligast att de
går till barer och klubbar som är
”gay friendly”.

Eddy's Bar
Cool bunkerliknande bar i franska
koncessionen som spelar elektronisk
musik. Har öppet varje kväll från
kl.20.

1877 Huai-hai Zhong Road 

Shanghai Studio
Labyrintliknande klubb i ett gam-
malt skyddsrum med en mängd
mindre barer. De spelar dansant pop-
musik och har öppet varje kväll från
kl.21, det är dock mest folk på hel-
ger.
1950 Huai-hai Zhong Road, ligger
i en gränd bakom en massageinrätt-
ning. www.shanghai-studio.com

Club D2
Klubb i tre våningar nere i ”cool
docks” nere vid hamnen. De anord-
nar ofta stora fester och flyger då in
dj:s från hela världen. Öppet ons-lör
från kl.21, men det är mest folk på
lördagar.

505 Zhongshan Road.
www.clubd2.cn

Q Bar
Det senaste tillskottet på Shanghais
gayscen. En loungeliknade bar i
samma hus som Shanghai silk
museum. Har öppet tis-lör från
kl.20.

Dream Wharf, 1029 South
Zhongshan road.

www.qbarshanghai.com

Enjoy
En loungefest som anordnas varje
söndag kl.18-22.Arrangören byter
lokal med jämna mellanrum och just
nu håller de till på restaurangen
Maison Pourcel i franska koncessio-
nen. Har tillgång till takterrass på
sommaren.

35 South Shan Xi Road
www.maisonpourcel.com

Red Station
Den äldsta lesbiska klubben i
Shanghai. De har klubbar fre-lör
kl.9.30-2 

4/F, 200 Taikang Road.

”Homosexualitet 
är lagligt i kina
sedan 1997, innan

dess klassades det
som huliganism”
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KUBA, KENYA 
& MARSA ALAM

SUNPRIME ATLANTIC VIEW, GRAN CANARIA.
AVRESA FRÅN ARLANDA DEN 7 DEC 2011.

NYA
KANARIEÖARNA

6.250:-1 VECKA
PER PERSON
FRÅN

”DET KOMMER ATT VARA SOM
EN AURORA RUNT OMKRING DIG. 
OJ, VAD ÄR DET DÄR FÖR EN 
GLÄNSANDE SJÄL SOM KOMMER? 
MEN DET ÄR JU DU, DET ÄR
JU DU SOM VARIT PÅ SEMESTER!
Maria Montazami   ”
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tt stå framför 40 000 människor som
förväntar sig att du på någon minut ska
skapa magi med en mikrofon kan få

vem som helst att känna sig liten. För Sarah
Skaalum Jørgensen är det tvärtom. Hon
växer. När hon i våras vann Danmarks X-Factor
fick hon Parkens scen att inte verka större än
ett flickrum, där hon flöt runt på kaxiga ben till
Lady Gagas Pokerface; som om det vore den
mest självklara saken i världen att en 15-åring
sjunger inför fullsatta arenor och miljoner tv-
tittare.

Även utanför scenen står hon bredbent och
tryggt och pratar som en hel busslast med
förortskids.

– Om man säger så, hon har mer stake än
jag och min man tillsammans, säger fotografen
Magnus Ragnvid Chammon, som plåtade
Sarah i Köpenhamn.

Sarah själv säger att självförtroendet alltid
funnits där och att det bara följer med in på
scen. Hon växte upp i Mørkhøj utanför Herlev
– ”där det inte händer mycket” – med skilda
föräldrar och två småsyskon.

– Jag har fått ta mycket ansvar sedan dess att
jag var barn och jag har alltid varit annorlunda
och vågat säga vad jag tycker, säger Sarah.

Att hon blivit mobbad i skolan för sitt grab-
biga sätt att vara, med klasskompisar som kallat
henne för olika pojknamn, är inget hon
bekymrar sig över.

– Jag tror bara att jag blev starkare av det,
och det har nog bidragit till att jag inte försöker
vara någon annan än den jag är.

Hennes badboy-attityd förstärks när hon
berättar att det stora hålet i vänsterörat är tänkt
som en cigghållare. Däremot försäkrar hon att
det inte låg någon djupare tanke bakom tröjva-
let i finalen av X-Factor, där hennes luvtröja
bar ett märke med tre horisontella prickar mot
röd bakgrund – logotypen för Köpenhamns
drogliberala stadsdel Kristiania.

– Det var en stylist som gjorde det tröjvalet.

Hennes personlighet, korta hår och djupa
röst har fått fler än klasskompisarna att kom-
mentera. Efter ett framträdande frågade en av
X-Factors jurymedlemmar skämtsamt om hon
övervägt könsbyte. På Youtube benämns hon av
vissa som ”han den där Sarah”, medan andra
menar att hon är den hetaste tjej de sett.

Även rösten diskuteras. En del skriver att
hon är nästa Pink, andra att hon inte kan
sjunga alls. Oavsett vilket landade debutskivan
”Hjerteskrud” etta på danska topplistan. Enligt

Youtube-signaturen Trachilify är det uppen-
bart varför: ”Hon har X-Factorn! Inte rösten,
men hon har hela Danmark i sin hand”.

Ändå har talangen ofta hamnat i skymun-
dan när journalister skriver om Sarah Skaalum
Jørgensen. Istället fokuserar de på att hon är les-
bisk och varit öppen med det under hela täv-
lingen. Under Köpenhamns Pridefestival i
augusti fick hon motta ett pris för att ha varit
en bra förebild för unga; en ironisk utmärkelse
till någon som för länge sedan tröttnat på att
uppmärksammas för sin sexualitet.

– Det har skrivits om det i ett halvår, och
jag tror inte att folk orkar höra om det längre.

Har du märkt av att unga ser dig som
förebild?

– Jo, på Facebook skriver många och undrar
hur de ska göra för att komma ut, men det är
ju inget jag kan svara på eftersom jag inte kän-
ner dem. Sånt måste man komma fram till själv.
Jag tar inte emot folk som inte känner mig
och vet hur jag är. Det finns ingen som helt vet
hur jag ser ut inuti, förutom jag och
Frederikke.

Fredrikke är hennes fästmö, som hon varit
tillsammans med i ett halvår. När hon i finalen
framförde Pokerface, med den ändrade textraden
”I’ll get her heart, show her what I’ve got” så var
det just Frederikke hon tänkte på.

– Det är en helt annan känsla att sjunga om
känslor när man har någon man älskar att rela-
tera till.Allt kommer närmare, säger Sarah.

Bland de 40 000 på Parken satt just
Frederikke, i mössa, brun snedlugg och stora
tårfyllda ögon; de ögon som Sarah förälskade
sig första gången hon såg dem.

–Vi träffades genom en vän till en vän till
en vän, och jag föll direkt. Hon har en sån
charm, jag är helt såld.

Sarah är glad att hajpen i och med X-
Factor lagt sig, så att de kan tillbringa mer tid
tillsammans. När inspelningen pågick hann de
knappt ses mer än på helgerna.

Hon blev Sarah med hela danska folket och debutskivan sålde bäst i landet. Ändå
får 16-åriga Sarah Skaalum Jørgensen oftast bara svara på en fråga: hur är det
egentligen att vara ung och lesbisk?

AV mats bax FOTO magnus ragnvid chammon

a

”Vi träffades genom
en vän till en vän
till en vän, och jag
föll direkt. Hon har

en sån charm, jag 
är helt såld”

danska
x-factor vinnaren

sarah

Sarah Skaalum
Jørgensen
Ålder: 16
Bor: Mørkhøj
Civilstånd: Förlovad med Frederikke
Gör:Vann danska X-Factor 2011
Bästa konsertminne: Paramore i KB-hallen
Bästa film: Harry Potter-serien
Förebilder: Elvis och Michael Jackson
Sjunger du i duschen? Ja, allt jag gillar på
radio
När blev du arg senast? När jag såg om
svälten i Afrika på tv. Jag har just donerat lite
pengar dit.
När grät du senast? Igår när jag såg den
sista Harry Potter-filmen, och senare på kväl-
len när jag sagt några fina ord till min flick-
vän som kändes bra.
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Minns du första gången du blev
kär i en tjej?

– Jag var nästan 14 och inte riktigt
säker på vad jag kände. Något i hjärnan
sade att jag skulle prova och jag märkte
att det inte bara var något jag ville prova,
utan något jag skulle fortsätta med. Men
det har aldrig känts såhär starkt.

Hon tänker även fortsätta med musi-
ken, en dröm som föddes när hon började
spela gitarr i band som 13-åring. I höst
börjar hon en musiklinje på gymnasiet.
En sångpedagog har sagt att du förstör
dina stämband på sättet du sjunger.

Hur tänker du kring det inför
framtida karriärer och turnéer?

– Fast det där stämmer inte. Min

mamma lät likadant i min ålder och jag
sjunger såhär, även efter ett halvår med
röstcoach. Så det är inget jag oroar mig
över.

Hur ser du på att plugga vidare,
nu efter att du vunnit X-Factor?

– Jag fortsätter skolan som vanligt.
Ingenting har egentligen förändrats, föru-
tom att jag fått skivkontrakt.

Vilket är favoritämnet annars i
skolan?

– Fysik. Jag är en riktig nörd när det
kommer till sånt.

Engelska verkar däremot inte vara

någon favorit: Sarah gör bara intervjuer
på danska och debutalbumet sjöngs helt
på modersmålet. Om det blir en engelsk-
språkig framöver skiva återstår att se.

– Just nu är jag glad åt att kunna
fokusera på skolan och min flickvän.

-60-

”på Facebook 
skriver många och
undrar hur de ska

göra för att 
komma ut, men 
det är ju inget 

jag kan svara på”
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straight par – gay bastu

okalen ligger mellan en antikaffär
och ett soppkök på Roslagsgatan i
Stockholm. Fönstren är täckta av

grå plåt med texterna ”Videostaden” och
”filmvisning”; ord som för den insatte bety-
der ”hit kan du gå om du vill onanera
ostört till djurporr”. Det var vad lokalerna
användes till innan Micke Johansson och
Annki Angbäck bestämde sig för att
öppna Stockholms första bastubio, inspirerad
av klubben Artemis i Berlin.

Med fjorton dagar kvar till öppning är
det fortfarande en byggarbetsplats.Väggarna
är målade i en mörk röd som färgblandaren
döpt till ”kärlek”, men än så länge finns här
varken runkbås eller bastu.

Micke sitter bredbent med slitna jeans i
en svart skinnsoffa, och ger intrycket av en
kille som gillar Hammarby fotboll, plank-
stek och en stor stark. Bredvid sitter flick-
vännen Annki, som ska driva San Fransisco.

Varför öppnar ett straight par en
gaybastu? 

– Det har mest varit av praktiska skäl.
Om man tillåter ensamstående tjejer och
killar samtidigt kan det klassas som koppleri,
såvitt jag har förstått. Men vi hoppas kunna
ha temakvällar för tjejer, säger Micke.

Hur blir ni bemötta av de andra i
huset?

– Det har blivit en del diskussioner.
Folk är så rädda för ordet ”bastuklubb” och
tror att det är olagligt – det finns ju ingen i
Sverige. Men det här är ingen klubb, det är
bastubio och öppet för alla.

Micke Johansson har redan en fot i
branschen: en av hans bästa vänner driver
Manhattan, en av Stockholms videoklubbar,

där män har sex med män. För två år sedan
började Micke hjälpa till i kassan.

Vad säger dina polare?
– Jag blir kallad för bög ibland och vissa

vägrar hälsa på mig på jobbet ens för en
kaffe. För mig är det inget konstigt med en
videoklubb. Bättre att det finns ett ställe där
folk kan tillfredsställa sina behov, än att man
träffas i pissoarer eller gör något olagligt.

Annki fick se hans arbetsplats redan på
första dejten.

– Det första jag tänkte var: är det här
lagligt i Sverige, säger hon.

Då bodde Annki fortfarande i Kungsör.
Hemma blev pojkvännens jobb en snackis.
Snart kände Annki fler bögar än hon trodde
fanns i staden.

– Min syster hade många homosexuella
vänner som började prata med mig, och där
började idén till en bastubio växa fram.

Det är inte alltför stort här, hur ser
du på att ha samlagsljud som bak-
grundsmusik på jobbet? 

–Vi kommer hänga upp ett draperi
mellan receptionen och själva klubben, så
jag kommer nog inte höra så mycket.

– Och folk håller ändå igen en del, fyl-
ler Micke i. Det är inte som hemma i sov-
rummet. Det enda ljud du hör kommer
oftast från skärmarna.

Under sina två år på Manhattan har
Micke slutat förvånas av vad folk gör sexu-
ellt.

– Det enda jag inte förstår är varför folk
inte tömmer sig och tvättar rent hemma
innan de kommer till klubben. De är ju där
av en enda anledning.

Han är med om ungefär en ”olycka” i

månaden, där killar fått baksug under sexak-
ten och utsatt både sig själva och lokalen för
den bruna kärlekens värsta baksida.

– Oftast säger de ingenting, det är ju lite
pinsamt, utan kunden efter kommer och
säger till. Så får man gå och torka.
Annki ryser till.

– Därför har det varit viktigt för mig att
det ska finnas duschar, och här blir ju dusch
en del av konceptet, säger hon.

– Och om det kommer någon med ski-
tiga långa naglar, får han först gå hem och

l
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snygga till sig, säger Micke.
När bastuklubbar förbjöds 1987 var det

för att förhindra spridningen av könssjukdo-
mar, framförallt HIV. 2004 avskaffades den så
kallade bastuklubbslagen, då den inte kunde
bevisas ha vare sig positiv eller negativ effekt.
På San Francisco kommer RFSL bidra med
information, desinfektion, skydd och glidme-
del.

Utsidan ska förbli diskret, för gästernas
skull. Bara de insatta ska veta vad som finns
på Roslagsgatan 25. På väg därifrån passerar
jag en helt vanlig shortskille i 30-årsåldern
med en Aftonbladet i handen. Han stannar
till, känner på handtaget och får höra att
Videostaden har lagt ner verksamheten.

– Fan då…
Med raska steg går han därifrån.

Mats Bax

Bastuklubbslagen slopades för sju år sedan, men trots det finns inga gaysaunor i Sverige. Förrän nu. 
Möt paret bakom San Fransisco – Sveriges första bastubio.

”Jag blir kallad
för bög ibland

och vissa vägrar
hälsa på mig på

jobbet” 

San Francisco 
i siffror: 
Öppet 10-23, 7 dagar i
veckan (öppnar i septem-
ber). 150 spänn för bastu,
100 för bås. 138 kvadratme-
ter. 50 pers. maxkapacitet.
40 grader i bastun. 16 tv-
skärmar med porr. 7 bås
med gloryholes. 2 toaletter.
2 ”kukbarer”. 1 torrbastu.
1 ångbastu. Filmförsäljning,
gratis skydd, kaffe & kondis.

HetHÖST
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Prenumerera  

BESTÄLL PÅ BUTIK.EXPO.SE

På SverigeS 
viktigaSte 
tidSkrift

Men sex är det! Så oavsett om du vill ha tips på skönare eller säkrare sex kan du chatta med oss och 
kanske få inspiration till din nästa flirt. sexperterna hittar du på qruiser.com och på rfsl-chatten. / 
But sex is! So regardless of whether you want some tips on hotter or safer sex you can chat with us, maybe 
to find inspiration for your next flirt. You’ll find sexperterna on qruiser.com and in the rfsl chat room.

FLIRTIGT SNACK ÄR INTE VÅR STARKA SIDA / 
FLIRTY CHATTING ISN’T OUR STRONGEST SUIT
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et är dags nu, säger Håkan när vi
ses över en kaffe.

– Jag trivs inte med min
kropp och jag har slarvat alltför länge, så
jag är otroligt peppad och tänker gå in för
det här till 100 procent.

Håkan är idag 44 år gammal. Förutom
en kortare simkarriär i tonåren har gym-
besök och joggingrundor lyst med sin
frånvaro under större delen av hans liv.

- Men ett tag kom jag igång rejält med
träningen, jag gillar att gå på pass och gick
nästan varje dag under ett års tid. Åh va
bra jag mådde det året.
Men det var då.
De senaste fyra åren har träningskläderna
hamnat längre och längre in i garderoben.
Och något gymkort äger han inte längre.

- Idag känner jag mig nästan jämt trött
och somnar i soffan varje kväll. Jag tror
knappt jag sett hur en enda film på TV
slutat de senaste två åren, för jag hinner

alltid somna (skrattar). Dessutom känner jag
att jag har lite ont i ryggen och i axlar
ibland. Man är ju inte 25 längre.

Om Håkan har varit dålig på att träna
så har han varit desto duktigare på att äta.
Och om jag vore Anna Skipper skulle
jag ta honom i magen och säga lite spydigt
”jag ser att du gillar att äta”.
Och det gör han.
Håkan är känd bland sina vänner för att
laga fantastiska middagar. Och god mat
äter han, vardag som helg.Alltid serverad
snyggt och dekorerad med en grön kvist
på toppen. Det har vi lärt oss genom åren
i QX där han är redaktör för ”mat och
dryck”-sidan.

Vad är ditt mål med dessa 100
dagar?

- Att gå ner i vikt och att bli pigg,
säger han direkt. Jag är inte ute efter att få
en massa muskler och så, men jag vill gå
ner i vikt, framför allt runt magen.

Hur mycket?
- Ja, helst 10 kg, men det tror jag är

orimligt på så kort tid, men går jag ner 8
kg blir jag överlycklig.

Vad är dina laster?
- Smågodis och vin (skrattar). Jag tror

nästan jag äter smågodis varje dag. Och då
snackar vi inte lite grann, det blir rätt
mycket.

Ola Lauritzson och Jari Ketola
ska vara din matcoach respektive trä-
ningscoach. De vill att du avstår från
att dricka alkohol helt och hållet
under de första fyra veckorna för att
få snabb effekt, vad säger du om det?

- Jag tror inte jag varit utan alkohol så
länge sedan jag blev myndig… (skrattar).

d

Den 1 september startar Operation 100 dagar. QX ”Köket & en bög”-redaktör,
Håkan Svensson, ska på 100 dagar nå sina högt ställda mål med hjälp av en 
kostexpert och en personlig tränare. Häng på du också!

”mina laster är
smågodis och vin”
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Jag älskar ju god mat och goda viner så
det här kommer att bli tufft, men har
jag bestämt mig för det så tänker jag
fixa det. Och nu vet ju alla mina vän-
ner om det här så jag hoppas de kom-
mer att stötta mig.

Du kommer även att blogga
om dessa 100 dagar på qx.se, vad

kommer vi få läsa där?
- Hur otroligt hungrig jag är (skrattar).

Nej, men jag får väl skriva vad jag tränat,
vad jag äter och så. Men för att det inte ska
bli för tjatigt tänkte jag skriva om lite annat
också, om jobb, resor, kläder och saker jag
gör.

Och så kommer vi att intervjua
dig varje månad i QX fram till
december då du ska plåtas igen till
numret som kommer ut den 14
december.

- Ja, tänk om ingen ser någon skillnad
och undrar, vilken bild är det som är före
och vilken är efter..? Så får det ju bara inte
bli. Då får jag köra 100 dagar till…

Ola Lauritzson är kostexperten som
gjort sig känd genom GI-metoden. Han ska
hjälpa Håkan under dessa 100 dagar och de
första fyra veckorna ska han äta GI-boxen
(se nedan).

Ola, vad kommer bli tuffast för
Håkan tror du?

- Att ändra kvällsvanorna är alltid svårt.
Smågodiset och vinet kan också bli tufft
de första veckorna.

Vad behövs för att lyckas?
- Om Håkan håller sig till GI-boxarna

de första veckorna är det ganska enkelt. Sen
gäller det förstås att få till bra mellanmål
och frukostar för att orka träna så hårt som
han kommer att göra. Kombinationen nyt-
tig mat och rätt träning är oslagbar!

Finns det några knep?
- Rensa ut onyttigheterna från kylen,

frysen och skafferiet. Då minskar risken att
man smygäter om sötsuget sätter in. Gå ald-
rig och handla när man är hungrig. Och
försök äta lite mindre portioner fast lite
oftare. Då blir blodsockernivån stabilare och
risken för godissuget minskar.

Kommer Håkan att fixa det? 
- Håkans mål är högt ställda:Att gå ner

8 kilo på 100 dagar, det kommer att bli tufft
särskilt som Håkan egentligen inte har så
mycket övervikt att tala om. Om han klarar
det kommer han att vara i sitt livs topp-
form.

Jari Ketola är QX fitnessredaktör och
jobbar på Grand Hotel Spa & Fitness. Han
är utbildad som personlig tränare och har
skrivit flera böcker i ämnet träning. Jari ska

operation 100 dagar
- ola och jari ska hjälpa Håkan att komma i form
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sätta ihop ett träningsschema till Håkan
och även träna med honom en gång i
veckan.

Jari, vad är det viktigaste att tänka
på nu för Håkan som inte tränat
ordentligt på flera år?

– Håkan ska börja lugnt, han ska syste-
matisk börja träna och vänja sin kropp och
sina muskler.Tanken är att vänja kroppen
fysiskt och mentalt så att han kommer
orkar mer. ”Less is more” i början är det
som gäller och att han kommer in i bra
och vettiga rutiner som fungerar med hans
leverne och livsstil. Sen måste Håkan även
se allvaret i detta, och se den här träningen
som ett hälso- och livsstilsprojekt, som en
investering i sig själv, det får bli Håkans
pensionsförsäkring.

– Det som är viktigt för mig är att
Håkan under denna period och framöver
ska ha skoj och gilla att träna, svettas, få
rutiner och förstå att hans kropp ska
komma att förändras.

Håkan vill ju gå ner i vikt, hans
mål är inte att få en massa muskler,
ska han ändå styrketräna då?

– Ja, han ska träna ganska mycket, både
konditionsträning och styrketräning. Det
viktiga med styrketräning är dels att han
ska blir starkare, få bättre kroppshållning
och forma kroppen så den blir mer pro-
portionerlig. Då kommer Håkans kavaj att

sitta mycket snyggare och bättre.
Handen på hjärtat, kommer

Håkan att fixa det?
– Jag brukar säga så här:ALLA kan

vara väldigt ambitiösa och ivriga och villi-
ga, men det viktiga är att skapa nya lugna
harmoniska rutiner.Allt är möjligt och
ingenting är omöjligt, jag som coach och
tävlingsidrottare älskar tuffa och roliga
utmaningar, och jag vägrar att ge upp. Jag
ska göra allt för att Håkan ska lyckas.

Anders Öhrman
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följ Håkans 
kamp på bloggen

å qx.se kan du följa Håkans
100 dagar. Bloggen heter
Operation 100 dagar och du

hittar den på adress
blog.qruiser.com/operation100dagar
Eller så går du in på qx.se och
klickar på Håkans bild i vänsterspal-
ten. På bloggen kan du kommentera
hans inlägg, läsa frukost- och mel-
lanmålscept, se hans träningsschema
och ta del av Håkans träning.
Kommer han att fixa det? Den 14
december vet vi. Då kommer QX
januarinummer ut.

”tänk om ingen ser
någon skillnad 

på före och efter-
bilderna”

Håkan i siffror: 
Längd: 184 cm.Vikt: 98.6 kg. Bmi: 29.1.
Måttband: Lår 57 cm. Stuss 109 cm. Midja 111 cm.
Bröst 108 cm.Axlar 121 cm.Biceps 32cm. Fettprocent: 18.8 %

ar
rm

I-boxen består av nio olika maträtter.
Man äter nio matlådor i veckan,
måndag till fredag. Men på fredag-

kvällen, lördagen samt söndagen lagar man
egen mat från de recept Ola tipsar om på
Håkans blogg. GI-boxen går att beställa på
www.giboxen.se, priset blir utslaget på hela
veckan 99 kr/dag.

håkans gi-mat

g

p

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.
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Bar/
restaurant

     Mälarpaviljongen, 
Norr Mälarstrand 62. 
Öppet alla dagar från 11 - 
sent, beroende  på väder. 
Restaurang, café och bar 
vid Riddarfjärden. Klubbar 
fredag och lördag.
     torget, Mälartorget 
13, Gamla Stan. Mån-tors 
17-01, fre-sön 16-01. 
Gaybar och restaurang.
     urban Deli, Nytorget 
4, Mån-tis 08-23, ons-
tors 08-00, Fre-lör 08-01. 
Butik. delibar och skal-
djursbar. 
     Björk bar & Grill, 
Courtyard Hotel, 
Rålambshovsleden 50 
Restaurang, bar och lounge
     Guldankan, Hornsg. 
136,  Restaurang. 11-14 & 
17-22 mån-tors, 11-14 & 
17-23 fre och 12-23 lör.
     MoonCake. Bergsg. 
33. Mon- Lör 17-23, Sön 
17-22. Lunch Mon-Fre 
11-14.
Bistro sjöstad, Ljusslingan 
17. Mat, café och vinotek. 
Ons-Lör 17-00.
Monarki, Tulegatan 10, 
Mån-sön 17-01. Restaurang 
& bar, dj`s, liveband, music 
quiz. Öppnar 24/8
tomrik mat & dryck, 
Österlånggatan 7
side track, Wollmar 
Yxkullsg 7, ons-lör från 
18.00. Gaybar och restau-
rang
Zink Grill, Biblioteksgatan 
5,  Restaurang, Bar. Klubb 
helgerna. 11.30-01. Lör 
13-01, sön 12-23.
roxy, Nytorget 6, Tis-tors 
17-00, Fre-lör 17-01 sön 
17-00. Restaurang och bar.
stuket, Swedenborgsgatan 
43,  Kvarterskrog & bar. 
16-01.
Chakula, Pontonjärg. 28. 
Restaurang och bar med 
smak från Afrika. Mån-Lör 
17-00.
Göken, Pontonjärg. 28. 
Gayig kvarterskrog. 
Mån-Fre 11 - 24, Lör - Sön 
12-23. 

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, tech-
no, pop. summer night 
City, ons & tors 23-03.
       slM, Wollmar 
Yxkullsg 18, ons 19-23, 
fre-lör 22-02.  Läderbar för 
killar. Medlemsklubb.
      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 

1

4

17

BIENVENUE TILL

FRANSKA
REVOLUTIONEN
OCT24–NOV13
WWW.URBANDELI.ORG

6

18

14

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

Scandinavian
Leather Men 
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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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Stig Söderling Kartor & diagram
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18, sista torsdagen i måna-
den för kvinnor intresserade 
av fetish och S/M.
Zipper Stockholm, 
Lästmakargatan 8. klubb-
kväll lördagar 22-03.
Björnpub, Aguéli, 
Blecktornsgr. 9. Pub och 
Fester se qx.se/gaymap
Lagerlunden, Café Opera, 
onsdagar från 22.
Berns, Berzelii Park. Hotel, 
restaurang, bar och klubbar. 
Ballroom Blitz 

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 ålder.
    Seniorcaféet, RFSL, 
Sveav 59, ons från 14.30.  
För gaymän i mogen ålder.
     Harpaviljongen, 
Fisketorpsv. 29. Trädgårds-
servering. Se annons sid 56
Copacabana, Hornstullsstr. 
3. Mån-tor 09-21, Fre, 
09-19, Lör-sön 10-19

ÖVRIGT
      freys Hotel, 
www. freyshotels.com
Saints & Sinners, Gamla 
Brog. 30. Hair, Nials, 
Clothes, Tatoos. Se sid 77.
Saints & Sinners, Stora 
Nyg. 45
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. Se sidan 18. 
      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. Gay Sauna. Öppnar 
inom kort
Blue Vision, Fridhemsg. 
46, cruising och sexshop.
 
GUIDE IN ENGLISH/

DEUTSCH/DaNSK/

NORSK/SUOMI/

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

För en  
tryggare resa

T-SLUSSEN � GULA G�NGEN � STOCKHOLM
FOR MORE INFO� WWW.KOLINGSBORG.SE

HOME OF STOCKHOLMS GAY CLUBS presents�presents�

WEDNESDAYS
THE SUMMER GAY CLUB 11pm-3am

SthlmsBiggestGayClub!

FRIDAYS 

SATURDAYS

10pm-3am

11pm-3am

7

6

                   

 

ASIAN CUISINE 

Vi har flyttat från Vasastan till Kungsholmen                                            

New Location    

Bergsgatan 33, 112 28  Stockholm                                                                      
08-16 99 28                                                                                                                                   
08-20 50 93                                                    www.mooncake.se                                              

 Rådhuset   

18

18

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

Scandinavian
Leather Men 

StockhoLM
MEdlEMsklubb M

Ed drEsscodE

23 - 25 sEP

14

12

GG Stockholm sep -11.indd   2 2011-08-26   15.20



9

1

2

3

6

1

2

7

3

7

7

Stig Söderling Kartor & diagram
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Bar/CLUB

4

    Bee Kök och Bar,  
Kungstorget 13-15, Öppet varje dag 
- www.beebar.se. Fred. BusyBee, 
lörd. Club BarBee
LUST, Järntorgsgatan 4-6. Bar och 
nattklubb. Pop the Cherry, torsd.
Queer, Park Lane, Kungsports-
avenyn 38. Sista fredagen/månad på 
Park Lane. Öppet kl 23-05 
Gretas, Drottninggatan 35. Bar 
ons. 18-01,  Klubb fre-lör. 21-04.
SLM, Haket Pub, 1:a 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

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

    Stadsteatern Götaplatsen 4

    HBTQ-mottagningen, Chap-

mansgatan 6. 031-7661922.

Coffee Culture, Vasagatan 5c, 

Café.

QiTCH, Korsgatan 4, klädbutik

 Kondomeriet, Lilla Drottning-

gatan 1, Mån-tor 10.30-18, Fre 

10.30-19, Lör 11-17, Sön 12-16.

        ErOS
     Nyhavn Shop, Lilla Drott-

ninggatan 3. Mån-Lör 10-22. 

Helg 12-22  

4

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

ibland måste mottagningen begränsas. 
 Vi finns på Hudkliniken, 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Gröna Stråket 16, vån 1

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

Du kan också komma för samtal 
eller frågor om säkrare sex

Vi kan förmedla kontakt med 
kurator och psykolog

Du kan även söka på 
Könsmottagningen Sahlgrenska, 

Gröna Stråket 16, vån 1 eller 
Sesammottagningen, 

Karl Johansgatan12
 

En mottagning för män 
som har sex med män

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

www.sahlgrenska.se/su/hud

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:

©
R
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L 

G
bg

 2
01

0/
P
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i

Öppettider
Vardagar 11-18
Lördagar 11-16

www.JensK.se

ÖPPET VARJE DAG!

www.beebar.se

6

GöteborG Gay GuideGöteborG Gay Guide

8

QX GayMap 
- your daily updated guide 

to Scandinavia -
In Danish, English, German, 

Finnish, Norwegian and Swedish

www.gaymap.eu

9
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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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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.

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
      Hotel Mäster Johan, Mäster 
Johansgatan 13. 040-664 64 00
    Noaks ark, Barkgatan 11, Mån-
tors 10-16, Fre. 10-15. Fik och stöd-
center för de av oss som lever med hiv 
och våra närstående. 
astoria Hotel, Gråbrödersgatan 7, 
Tel:040-786 60
    

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

DaILY UPDaTED 

GUIDE IN ENGLISH/DEUTSCH/ 

DaNSK/ NOrSK/SUOMI/SVENSKa 

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

Öppet 
varje lördag

slmmalmo.se

7

8

10

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

SENTRY-prognos
inför hösten och vintern för män som har sex med män

Hiv
Den senaste tidens ökning ser ut att fortsätta.

Gonorré
Fortsatt smittspridning på ungefär samma nivå.

Klamydia och LGV
Fortsatt ökning under resten av året.

Syfi lis
Ökningen under 2010 verkar ha stagnerat något och 
ligger ungefär på samma nivå.

Läs mer om könssjukdomar som kan drabba oss 
och hur du skyddar dig på sentry.nu.
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ennes pappa tog med henne på en
film som hette “Vilda Västerns
Dotter “med Doris Day. Lilla

Märta var fullständigt överväldigad, det var
hennes livs dittills lyckligaste ögonblick.
Då förstod hon vad hon skulle bli - hon
skulle bli cowboy.

Till Märtas storasysters stora glädje
tyckte Märta mer om att leka med andra
saker än med dockor.Att klättra i träd,
cykla och leka med pojkarna var mycket
mer spännande. Hela uppväxten, som var
förhållandevis lycklig, kände Märta att det
var något visst med hennes flickkamrater.
Det pirrade liksom lite extra mycket
ibland när hon tänkte på några av dem.

- Inte för att jag förstod någonting av
detta då, och på den tiden var det ju gans-
ka givet att man skulle gifta sig med en
man och bilda familj, men som liten flicka
var det inget jag funderade så mycket på,
säger Märta och ler åt minnena.

Cowboydrömmarna till trots började
Märta läsa juridik och efter avslutade stu-
dier arbetade hon som bland annat tings-
notarie i domstolen och affärsjurist för
FOA (Försvarets forskningsanstalt). Hon
startade också en egen juristbyrå. Precis
som det var givet gifte hon sig och skaffa-
de sig barn. Ett bra och trevligt äktenskap
var det som varade i drygt ett decennium.
Under denna period började passionen
och längtan efter konst och musik ta allt
mer plats i hennes hjärta. Märta beslutade
sig för att byta bana och startade ett eget

artistbolag, Dione AB. Det blev skilsmässa
både från mannen och från den juridiska
världen. Kanske var det här, i mitten av
1980 -talet, som Märta uttryckte det,“den
trevliga förtjusningen över hennes flick-
kamrater i skolan“, äntligen fick börja
spira på riktigt.

Några korta, och inte så offentliga, för-
hållanden inleddes och avslutades.
Som manager för Ainbusk Singers kom
hon i kontakt med en mängd olika produ-
center, artister, scenografer och koreogra-
fer, bland annat Tiina Lindfors, en ikon
bland lesbiska i Finland.Tiina var öppet
homosexuell, djupt passionerad (för sin
dans) och en hetlevrad frontfigur för HBT
-rörelsen i Finland. Märta var inte lika
öppen och inte den som stod längst fram
på barrikaderna, men hon var lika passio-
nerad. Efter en tids smusslande fanns det
till slut ingen återvändo och de började
visa sin kärlek öppet.

- Det var liksom ingen mening med
att försöka gömma sig.Tiina var ju en
offentlig person och öppen med sin lägg-
ning, så det var bara att haka på, skrattar
Märta.Att berätta om min kärlek till Tiina
för vännerna och mina föräldrar blev inte
någon stor grej. Det gick bra, fortsätter
Märta.

Att leva tillsammans med en kvinna
som älskar att synas och ta för sig innebär
för Märta att även hon dras med i olika
evenemang som kanske inte annars skulle
varit aktuella. De har samarbetat med
flera olika produktioner.

- Nu var det dock ett tag sedan vi

arbetade tillsammans. Nuförtiden försöker
vi istället få till någon längre semesterresa
ihop, skrattar Märta.

Förhållandet håller fortfarande, även
om de bor i olika länder. Märta i Sverige
och Tiina i Finland. Båda två har rest
mycket runt om i världen, och för drygt
två år sedan bildade Märta ett nytt bolag,
Dione Divine Travel. Detta tillsammans
med sin dotter,Alexandra, som är mycket
aktiv inom Stockholm Pride.

Konceptet är att designa och sälja
exklusiva reseupplevelser på destinationer
som till exempel Rom, Paris, Mallorca,
Marrakech etc. Det är dock inte den över-
dådiga lyxen Märta vill åt, utan det genui-
na i upplevelserna. Lyxen i att få drömma
sig i väg i ett stycke opera på La Scala i
Milano, lyxen att få avnjuta en underbar
måltid på en charmig och för resenären
okänd restaurang i Paris, lyxen att få bo i
ett ombyggt kloster i Trasteverekvarteren i
Rom.

Jag undrar hur det är med lyxen att få
vara sig själv i ett land som Marocko?

- Marocko är ur många synvinklar ett
mycket annorlunda land.Vi kommer dit
som gäster och för att njuta av allt det

mytomspunna, vackra och intressanta som
finns där. Då jag är gäst tar jag seden dit
jag kommer. I Marocko är homosexualitet
förbjudet. Det finns därför ingen anled-
ning att uppträda demonstrativt ur detta
avseende, förklarar Märta.

Hon berättar vidare att när Tiina var
med sin danstrupp, där flertalet är homo-
sexuella, i Rumänien för ett par år sedan
blev de hotade av tungt beväpnad millitär.
Upploppet fick en fredlig lösning, men var
så klart en mycket otäck upplevelse för
Tiina och hennes trupp.

Vårt samtal övergår till att handla om
normer och vad vi får med oss hemifrån.

-Vi har ju redan från barndomen
genomgått en kraftig indoktrinering från
våra föräldrar. Detta både medvetet och
omedvetet, eftersom våra föräldrar ju
också blivit indoktrinerade… och vi blir

tidigt formade i våra uppsättningar av nor-
mer, säger Märta. När vi sedan växer upp
gäller det att våga ifrågasätta sin egna nor-
mer, för om vi inte gör det kan det bli
svårt, fortsätter Märta och tar en klunk
vatten.

Hon upplever en stor skillnad i hur
man ser på normer i reseoperatörsvärlden
och i artistproduktionsvärlden. - I artist-
sammanhang är acceptansen för oliktän-
kande så mycket större än i andra områ-
den i samhället där man gör business, säger
Märta.

– Att våga göra sig fri från normer
man inte känner är rätt för en kan vara
oändligt svårt.

Det tog Märta ett bra tag att till slut
inse att hennes små förälskelser i sina flick-
kamrater var på riktigt. Högt uppe i träd-
topparna satt hon, och med kåda på hän-
derna cyklade hon hem till kompisarna
som lekte indianer och cowboy och som
hade tågbanor. Hon var en glad liten tjej
som var kär i tjejerna, som växte upp och
gifte sig med en man. Sedan växte hon lite
till och mötte kvinnan i sitt liv. Passionen
och modet ledde henne rätt.

h

”Det var liksom ingen
mening med att 

försöka gömma sig.
Tiina var ju en offent-
lig person och öppen

med sin läggning” 

från cowboy 
till lyxresearrangör

Cowboydrömmarna blev till juridikstudier som 
ledde till ett artistbolag. Men idag arrangerar 
hon lyxresor. Möt Märta Skantz. 

-20- en
person

text & foto annelie milton
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Gammelmormor spökar
i vardagsrummet.

Måste dra!

I Stockholm får en person i timmen klamydia. Under sommaren smittas ännu fler. Du kan ha klamydia 
utan att det varken syns eller känns, men om den inte behandlas kan det leda till att du inte kan få 
barn. Därför är det viktigt att du testar dig om du har haft sex utan kondom. Testet och en eventuell 
behandling är alltid gratis. Har du svårt att få ledigt en stund under Klamydiamåndagen? Beställ en vit 
lögn som en film eller bild till din mobil på klamydiamåndagen.se

Justin Bieber är på
stortorget. Ses sen!

Min hamster har rymt
och käkar sladdar.

Måste sticka!

Annonssidor Sept -11.indd   73 2011-08-26   14.17



Gregg Araki är en av de
legandariska bögregissörerna.

Både som upphovsman till klassiker
som Totally fucked up, och fantastiska
Mysterious Skin som kom härom året. I
hans senaste rulle Kaboom återvänder
han till sin gamla punkiga attityd med
sex, våld och halvlyckade punchlines.
En särling i videohyllan.
Ute 31/8 på dvd i Sverige.

Det händer mycket kring transfrågor just nu. Inte
bara när det gäller amerikanska porrstjärnor. I anto-

login Det är vår tur nu! har unga transpersoner själva fått skriva
om hur det är att bryta mot könsnormen i Sverige. 16 berät-
telser som på olika sätt komplicerar begreppet kön – och
beskriver samhällets stelbenta hållning i frågan.

Buck Angel var den klarast lysande stjärnan på årets
Pridefestival. Porrstjärna, transperson och en fantastiskt skön
profil i det ofta räddhågset genuskorrekta hbtq-samhället.

rets Pridefirande lämnade efter
sig en bitter eftersmak i mun-
nen. I stället för den vanliga

känslan av glädje, eufori och bakfylla
kändes det som om jag flyttats tillbaka
till frigörelseveckan och början av 90-
talet.

En reaktion som var oväntad efter-
som årets Pride var sprängfylld av goda
föresatser och höga ambitioner.
Slopandet av det dyra inträdet, till

exempel. Det som folk klagat på ända
sedan 1998. Och äntligen var det slut
på traditionen att gömma sig på
undanskymda platser i Stockholm.
Nej, nu skulle hbtq-rörelsen ockupera
Kungsträdgården med sin Pride Park,
inta stadens centrum och bli omöjliga
att ignorera.

Men redan på invigningsdagen var
det något som kändes snett. Borta var
den exklusiva, familjära känslan.

Parken, det som brukade vara hbt-
minoritetens trygga reservat, var nu en
genomfartsled för Stockholms alla
turister. Och de där som förr om åren
brukade klaga på att Pride Park kändes
som en öppen anstalt med alla sina
vakter och stängsel, de kände sig nu
som utställningsdjur på ett Zoo för
heterosexuella besökare – begreppet
homosafari var på allas läppar.

Värst av allt. Människor kände sig
otrygga i Pride Park. Från vänner och
bekanta kom snart berättelser om glå-
pord, trakasserier och bråk.

Men faktum är att det som kanske
låter som ett misslyckande egentligen

var en perfekt iscensättning av årets
Pridetema – Öppenhet. Rösterna som
lite avmätt brukar säga att homokam-
pen spelat ut sin roll tystnade plötsligt.
Sverige och svenskarna var tydligen
inte alls så avslappnade, accepterande
och toleranta kring hbt-frågor som en
del velat inpränta. Mer än någonting
annat var årets Pride ett test av hetero-
majoriteten för att se om de var

mogna för ett samhälle präglat av
öppenhet kring homofrågor. Betyget
blev dessvärre IG. Ett eventuellt miss-
lyckat Pridefirande ligger hos hetero-
samhället – inte Pridearrangörerna.

För Pridefestivalen måste få
utvecklas och pröva sina former.Att
testa att hålla festivalen i Kungsan var
inte fel.Tvärtom, det var modigt och
smart. Dessutom fick det många fler än
vanligt att tänka till över skillnaden
mellan den utåtriktade paraden, då vi
visar upp oss för omvärlden, och den
slutna Pride Park där hbt är normen,
inte undantaget.

Jag har svårt att förstå de debattö-
rer, som till exempel QX Jon Voss,
som tycker att Stockholm Pride dri-
ver en egen politisk agenda.Teman
som makt och öppenhet är väl knap-

past kontroversiella? Och sättet som
transfrågor sattes i fokus på under årets
festival var snarast genialt.

Jag är definitivt inte övertygad om
att framtiden och utvecklingen för
Pride handlar om att enbart lyssna på
gayentrepenörer och företagare, som
en del hävdar. Mina minnen som aktiv
i Stockholm Pride runt sekelskiftet var
att restauranger och krögare redan då
klagade på hyror och avgifter i parken.
Dessutom ville man inte att Pride Park
skulle få ha öppet för länge på kvällar-
na – då skulle ju krogar och klubbar
tjäna mindre pengar.

Homosamhället är fyllt av särin-
tressen och konflikter som måste
balanseras.Alla kommer aldrig att bli
helt nöjda. Det enda jag är helt säker
på kring Prides framtid är att det inte
får bli en festival för heterosexuella.
De äger resten av året. En vecka kan få
vara vår egen.

å

kulturpuggan: 

”bitter eftersmak efter årets
pridefestival”

[Homoturism]
månadens glosa:

När Svensson tar på sig tropikhjälmen för att spana på bögar, flator och
transpersoner. Pekande, viskande, fnissande. Det enda som fattas är att de
försöker mata djuren.

Månadens kvarsittning...
Michele Bachmann kampanjar för fullt för att bli den republikanska presi-
dentkandidaten i USA. Och plötsligt har hon tystnat kring sina märkliga åsikter
kring homosexualitet. Hon vill inte längre kommentera sina uttalanden kring
sambandet mellan satan och homosexualitet, till exempel. Det enda som är far-
ligare än en homofob politiker är en homofob politiker som håller tyst om sina
sjuka åsikter.
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guldstjärna:

”Att testa att 
hålla festivalen i
Kungsan var inte
fel. Tvärtom, det 

var modigt och
smart”

PRENUMERERA!
12 nummer av QX
direkt hem i brev-
lådan för 340 kr.
www.qx.se/shop
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Läs mer och boka på apollo.se eller 0771-37 37 37

Sugen på något nytt?
Testa våra utvalda gayvänliga hotell i vinter. Vårt nya koncept Gay Friendly 
gör det ännu enklare för dig som söker hotell som vänder sig till HBTQ personer 
och deras vänner. Thailand, Bali, Mauritius och Gran Canaria är några resmål vi 
valt ut för att din semester ska bli helt oförglömlig. Upptäck de bästa stränderna. 
Festa i det vilda nattlivet och ät gott på någon av de många restaurangerna. 
Bara njut lite extra på semestern.
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 DEN SOM HAR STIL 
BEGÅR INGA BROTT.

Att bryta ny mark kan kännas obehagligt. Oavsett om det handlar om ett nytt 
jobb eller att bära en oprövad färgkombination. Mindre läskigt och mer spännande 

blir det om du vet vad du ger dig in i. Hösten på Nordiska Kompaniet bjuder 
därför på inspiration till att hitta modet bland modet. Välkommen att upptäcka 

säsongens snyggaste stilbrott och förhoppningsvis ditt nya jag.
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