
vi träffar loreen. favoriten från melodifestivalen. 
Om nya albumet och genombrottet. Om att kärlek inte 
har några gränser. Och om alla spelningar på gayställen.
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Boka på Fritidsresor.se eller ring 0771–84 01 00. Besök din närmaste resebyrå.

Se fi lmen med 

Sarah Dawn Finer 

på Fritidsresor.se

Barbados. En nyhet 
du inte vill missa.

Äkta karibisk atmosfär och med paradisstränder som får de mest förföriska 
reklambilder att blekna. Det är vår nyhet Barbados i ett nötskal. I vinter tar

 vi dig hit med prisvärd direktcharter och låter dig välja mellan massor av hotell 
i kategorier från Billigt & bra till De Luxe.  Surfa, simma med havsskölpaddor, 
dyk bland färgsprakande korallrev och njut av calypsomusik och läcker mat. 

Nyhet! Barbados, 2 veckor fr. 8 648:-

Vintern 2011/2012

Stranden vid Southern Palms Beach Club, Barbados.dbados.
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FUKTBOMB!

(Svensk Damtidning 

2011)

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

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

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

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

NK STOCKHOLM: MÅNDAG–FREDAG 10.00–20.00. LÖRDAG 10.00–18.00. SÖNDAG 12.00–17.00. HAMNGATAN. 08–762 80 00.

NK GÖTEBORG: MÅNDAG–FREDAG 10.00–19.00. LÖRDAG 10.00–17.00. SÖNDAG 12.00–16.00. ÖSTRA HAMNGATAN 42. 031–710 10 00. NK.SE.

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

OSLAGBAR PORSLInSGARAnTI.
Nu behöver du inte vara rädd att duka med ditt favoritporslin. 
Om olyckan är framme  byter du enkelt det trasiga mot nytt. 
NK Glas, Porslin & Köks porslinsgaranti gäller för Pillivuyt och 
Royal Copenhagen samt exklusivt för NK Nyckelkunder.
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drömmen om barn 
sid. 24

Foto Mats Bax
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Adam Pålsson och Adam
Lundgren gör huvudka-
raktärerna Rasmus och
Benjamin i Gardells TV-
drama sm har premiär
nästa höst.

Katja Gustafsson och
Gunn Lundemo är ett
nybildat festfixarpar som
nu ska frälsa Flatsverige
med coola beats, galet
sväng och roligt häng

Juni betyder Göteborg.
Det är då alla blickar
vänds mot staden i väst.
HBTQ-festivalen har
gett staden möjlighet att
tvätta bort sitt rykte som
homofobisk och istället
visa upp en stad där
mångfalden blomstrar.

Matilda Ekholm livnär sig
på världens största, indi-
viduella sport  - pngis.
Tidigare innebar det en
väldig massa stress och
prestationsångest. Men när
Magda Gad intervjuar
henne inför VM är hon
lugn.

”Att bli förälder är ingen
mänsklig rättighet utan
snarare ett privilegium
som vi tar för givet tills
det att någon säger mot-
satsen”

”Ibland inser jag hur
konstigt det är att jag kan
åka till Danmark och köpa
sperma. Men världen är
konstig. Det är lika bra 
att ta del i det, i det kons-
tiga, som kan generera
positiva saker”. Följ med
Helén till Danmark på
inseminationsresa.

Möt Elina och Amanda som varit ett par i sex år och som
lever för dansen. I juni uppträder de med 

Kvinnokören på Boulevardteatern i Stockholm.

”My Heart is Refusing Me” är helt klart en av årets
bästa låtar, och nu kommer det mera från sånger-
skan med den skarpa luggen och den stora rösten.

vi vill ha mer 
av loreen

när hiv kom 
till sverige

flatfest-
frälsarna

dags för hbtq-
festivalen

elina & amanda

matilda tillhör 
världseliten

sommar-
krönikör

på resa mot 
drömbarnet

månadens omslag
Loreen

alltid i QX

10. Ledare: Drömmen om barn
14. Krönika: Mian Lodalen
50. Musik: Lady Gaga
52. Film: Unknown
55.TV: Klassfesten
58. EGO med Stefan Nilsson
61. Fitness: Jari Ketola
71. Qruiserkille: Erik
73. En Person: Daniel
74. Roger Wilson

Månadens citat

”Mina barn vet inte om att
deras far är bög. Vi har 
aldrig pratat om det. Fegis,
Är det många som tänker nu”

Vår gästkrönikör ”Tomas” skriver
öppenhjärtigt om sin vardag

s. 26

QX ÄR EN GAYNÖJESTIDNING SOM DISTRIBUERAS GRATIS PÅ 278 STÄLLEN I BL.A. STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ,
UPPSALA, HELSINGBORG, LUND, HELSINGFORS OCH KÖPENHAMN. QX, SOM UTKOMMER 12 GGR PER ÅR, KOM UT MED
FÖRSTA NUMRET I OKTOBER 1995. MER INFO SAMT PRENUMERATION:WWW.QX.SE/TIDNINGEN
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omslagsfotograf:
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X är med barn i det här numret.
Vi pratar barn - och drömmar om barn - med några bögar och fla-
tor. En ensamstående tjej har redan skaffat barn via insemination, ett

killpar via surrogat utomlands. Båda alternativen är olagliga i Sverige idag.
Och adoption är inte ett alternativ.

När jag flyttade till Stockholm 1995 kände jag ingen homosexuell som
hade barn. Jag hörde däremot talas om några bögar som skaffat barn med ett
flatpar, jag minns att det nästan kändes förbjudet. Var det verkligen tillåtet? Är
allting tillåtet som inte är förbjudet?

Idag är situationen annorlunda. Jag känner massor av homosar som
har barn. Det är flator som skaffat barn via insemination i antingen
Danmark eller i Sverige. Det är bögar som skaffat barn med flator,
bögar som via surrogat i Indien eller USA blivit föräldrar. Och jag fick
nyligen höra om ett flatpar som skaffat barn via insemination, de valde att
insemineras samtidigt, båda blev gravida, båda fick tvillingar. Så tjejerna har
idag fyra barn…

När insemination för lesbiska par tilläts i Sverige
2005 behövdes inte bögarna längre.

Många flator valde istället att skaffa familj på
egen hand via donator. Då slapp man dela på
vårdnaden. Förståeligt. Och samtidigt självklart
tufft för bögarna som nu tvingades hitta andra
möjligheter. Surrogatmödraskap (eller värdmöd-

raskap som en del väljer att kalla det) blev
snabbt ett alternativ. Ett alternativ som

kritiserades hårt av många. Och gör än
idag.

På ett kunskapsseminarium
som jag var på nyligen och som
arrangerades av riksdagen disku-
terades surrogatmödraskapets
för- och nackdelar med inbjud-
na experter som var för eller
emot eller mittemellan. Innebär

surrogatmödraskap exploatering av fattiga u-landskvinnor? Blir barn reducerade till
handelsvaror? Eller handlar det om idealistiska kvinnor som utan egen vinning hjälper
barnlösa par att bilda familj?

Åsikterna gick isär. Och diskussionen fortsätter, bör surrogatmödraskap
tillåtas i Sverige när det ändå redan finns att tillgå utomlands? Ett barn i
veckan sägs exempelvis komma till Norge via surrogat. Siffrorna borde vara
desamma för Sverige.

Många av de yngre homosexuella jag träffar idag vill ha barn, de ser

absolut inte att det är något de måste välja bort bara för att de
inte är heterosexuella. Och hade surrogat varit tillåtet i Sverige
för tio år sedan är jag säker på att jag och min pojkvän varit för-
äldrar idag. Och min mamma och pappa hade varit farmor och
farfar. Detsamma gäller den tandlösa adoptionslag vi har i Sverige.
Hade den fungerat i praktiken är möjligheten stor att vi kunnat
ge en eller två småttingar en bra start i livet.

Mian Lodalen skriver om ämnet i sin krönika i det här
numret. Personligt och öppenhjärtigt.

”Det blev inga biologiska barn för min del. För det förebrår jag mig
själv., men jag förbannar också det samhälle som ihärdigt slog fast att jag
var olämplig som mamma. Det retar mig ännu mer nu när jag vet att det
inte är sant.”

Själv har jag inte riktigt sluta drömma.

ingång

vi drömmer om barn

]”Bör surrogatmödraskap
tillåtas i Sverige?”
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Ulrika Lahne
Marknad 

– Med fru, barn, tax och vänner på lan-
det. Dans runt midsommarstången och

sillunch som följs av grillmiddag.

Magnus Dahlberg
Annons

– Ttillsammans med min familj och
några av våra vänner i Stockholms

underbara skärgård.

Desirée Nordin
Traffic 

– Det blir troligtvis med 
vänner och hund på landet!

Mats Bax
Frilans 

– Blir nog i bilen på väg mellan Sthlm
och Ö-vik, på väg till ett bröllop, men
någon hutt lär det bli där i baksätet.

Ronny Larsson
Redaktör 

– Firar med ett gäng fantastiska
vänner i London innan vi ska

iväg och se se ”Glee in concert”.

Hej Redaktionen: var och hur ska du fira midsommar?

fakta: tidningen qx 

Eva Dahlgren och Lena Ph
i Så mycket bättre. Och Christer
Lindarw i Stjärnorna på slottet.
Kan bli riktigt kul ju!

Efter att ha sett Kalla Faktas
granskning och läst på Frälsnings-
arméns hemsida ska jag aldrig mer ägna
dem en tanke eller skänka en krona.

JA. nej. En flaska vit Möet (Ice
impérial), framtagen för att
drickas med is. Låter som en
sommardröm. I ett stort glas.

JA.
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atja Gustafsson och Gunn
Lundemo är ett nybildat festfix-
arpar som nu ska frälsa

Flatsverige med coola beats, galet sväng
och roligt häng. Duon har redan stående
gästspel på stockholmska Momma då de
bjuder på flatonsdagar fram till midsommar
för att sen fortsätta efter Pride.

– Just nu planerar vi så mycket att vi
glömmer bort vad vi håller på med, skrat-
tar Katja som är veteranen av de två. Hon
har sedan tidigt 2000-tal fixat fester under
queer och flatflagg, och vet hur man lock-
ar folk. Gunn är lite grönare i samman-
hanget men fixade sin första fest 2007, och
har sedan dess letat en bra partner att satsa
med. Så Gunn vände sig till Katja för att få
inspiration om hur hon skulle kunna satsa
på egen hand. Men så fann tjejerna
varandra och nu jobbar de som duo.

Det var visserligen bara dryga två
månader sedan de började jobbade ihop
men de har redan lesbiskt lömska planer
för Sveriges tre största städer.

–Vi letar främst en bra lokal på
Stureplan där vi skulle kunna köra i
Stockholm, berättar Gunn. Sen är målet att
vi ska spela en gång i månaden i Malmö,
och en gång i månaden i Göteborg.
Första stora festen för team KG, Katja &
Gunn eller kvinna & gay - välj själva, är på
populära Debaser Slussen onsdagen den
3:e juni. Sen rullar det på hela sommaren
och toppas med ett par Pridefester.

– Och ett stort flak i paraden, hoppas
Gunn.

Klubb KG är ett klubbkoncept för
”flatjävlar och alla deras vänner”, så killar
är givetvis välkomna även om festerna är
på flators villkor.

– Det ska inte vara så himla pretto,

säger Katja. Det ska vara med glimten i
ögat och en bra blandning musikaliskt.Vi
vill köra såväl Lady Gaga och Rihanna
som hårt elektroniskt. Och framförallt hitta
en bra mix av människor. Gunns vänner
och mina vänner skiljer sig rejält, men de
har redan haft kul ihop. Det gäller att för-
ena rätt människor.

– Alltså, det behövs ju minst en tjejfest
varje helg. Det finns inga flatfester alls i
Malmö, och bara en gång i månaden i
Göteborg. Och i Stockholm, som är
huvudstad, finns knappt nåt alls. Det är jät-

tekonstigt, för flator går faktiskt ut, menar
Katja.

– Även om bögar nog går ut mer.
Bögar går ju ut varje dag, säger Gunn.

– Det kanske flator också skulle göra.
Om det fanns bra ställen, fortsätter Katja.

– Och det finns det ju snart, avslutar
Gunn.

Planerade fester för KG:
4 juni club KG @ Debaser Medis 
5 juni HBTQ-festivalens avslutningsfest @
BREWHOUSE, Göteborg 
10 juni club KG @ A2 Malmö
3 Juli club KG @ Debaser Medis 
30 Juli club KG @ Debaser Medis 
3 aug club KG @ Debaser Slussen Pridefest   

Ronny Larsson

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

et är klart att man spanar in

vilka som är med på

planet…och ser man nån snygg så

berättar man ju det för de andra i

kabinen,‘kolla in killen på 32 B’.

Ja i QX juninummer 2001

träffar vi tre flygstewards, alla

bögar som berättar för oss om

sina upplevelser i kabinen.

Tjejgrupperna Excellence och

Sahara Hotnights möts i en gay-

quiz som Excellence vinner

överlägset. Så här i efterhand

kan man ju undra om de möjli-

gen hade bytt den segern mot

en karriär med livslängd i pari-

tet med Saharas….

QX Nenne Nestius träffar en

av vårens hetaste debutanter,

nämligen Lisa Miskovsky som

hängt med QX i hela sin kar-

riär, nu senast på Gaygalan i

februari på Cirkus där hon

sjöng duett med Jill Johnson.

På krogfronten har vi två ny-

komlingar som håller än idag.

Spisa hos Göken öppnar på

Kungsholmen och ute i Saltsjö

Duvnäs är det premiär för Jonas

Sandströms Kafe Koloni.
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flatfestfrälsarna
Katja & Gunn
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”Alltså det behövs
ju minst en 

tjefest varje helg”

Prenumerera 
på qx. 12 nummer 
för 340 kr. 
www.qx.se/shop
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ögonblicket din hud förändrades.
– för alltid.

Verkliga resultat – inga tomma löften – med våra produkter 
och professionella hudvårdsbehandlingar. Dermalogica ger 
begreppet hudhälsa en helt ny innebörd.

På dermalogica.se hittar du mer information om vad vi kan 
göra för din hudhälsa.
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gardells kärleksdrama
med adam och adam

onas Gardells manus är ett vackert och
plågsamt dokument om aids och hur det
påverkade en hel generation på 80-talet,

berättar Adam Pålsson som spelar
Rasmus.

Karaktären är uppväxt i Koppom i
Värmland, en skyddad men obekväm miljö.
Han drar till Stockholm efter studenten där
han träffar Benjamin. Deras möte utvecklas
till en gripande kärlekshistoria.

– I serien möter man alla outsiders i
Stockholmsområdet. En liten krets männi-
skor och ett fåtal klubbar dit de var hänvisa-
de. Klubb Timmy, RFSL och så Confetti,
eller kofittan som den kallades. Rasmus går
från att vara en outsider till att hitta sitt rätta
element, säger Adam Pålsson.

Adam Lundgrens Benjamin är till en
början inte medveten om att han själv är
bög.

– Han är uppväxt inom Jehovas vittnen
och börjar förstå att han är homosexuell.
Han tvingas konfrontera sig själv och lever
under en tid ett dubbelliv innan han vågar
ta upp det med sin familj. Även han gör ju
uppbrott från en trygg tillvaro för att gå till
en helt annan verklighet, säger Adam
Lundgren.

Samtidigt som deras kärlekshistoria
utvecklas börjar det rapporteras om märkli-
ga dödsfall i USA. Det gemensamma är att
det bara är homosexuella män som drabbas.
De som smittas har bara något år kvar att
leva och samhället reagerar med panik och
rop på tvångslagstiftning och koncentra-
tionsläger för smittade. Händelserna påver-
kar Benjamin och Rasmus värld dramatiskt.

– De har tvingat skapa sin egen familj
med vänner och bekanta, en sluten krets där
alla känner alla. När hiv kommer till Sverige
går gänget från en spirande samling med en
otrolig gemenskap till att splittras upp,
berättar Adam Pålsson

Adam Lundgren berättar att han lyssnat
på P3 Dokumentär om hivskräcken för att
få förståelse för hur det var på den tiden.

–  Vad jag förstått började det bli okej
att vara homosexuell, men föräldrar kunde
vara rädda att det skulle komma ut att bar-
nen var det. När hiv kom trodde alla att
dom skulle dö. Det här lamslog gayvärlden,
konstaterar Adam Lundgren och Adam
Pålsson fyller i att han föreställer sig att det
var de unga och frimodiga som strök med
först:

– Den här serien är en upprättelse för

dom som dog i aids. Just för att
homosexualitet fortfarande var ett
känsligt ämne förekom det att part-
ners inte fick vara med i dödsan-
nonser och på begravningar. För som en av
karaktärerna säger i en scen: Inte nog med
att han behövde dö när han var 25, nu ska
han berövas det korta liv han hann leva
också.

Skådespelarna konstaterar att det är
mycket i serien som skiljer sig från dagens
samhälle. Då var mötesplatserna för män
som sökte män bastuklubbar och parker. Nu
träffas folk via qx.

– Jag föreställer mig att hiv fortfarande
är ett stigma, men homofobin ser annorlun-
da ut idag. Karaktärerna får kämpa för att få
leva på egna villkor och därför känns berät-

J
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telsen angelägen. Fortfarande får många som
är utanför den vita-, medelklass-, heteronor-
men kämpa, konstaterar Adam Pålsson.

”Torka inga tårar utan handskar” är plane-
rad att sändas hösten 2012 i tre entimmesavsnitt
i SVT. Bakom produktionen jobbar samma team
som gjorde Jonas Gardells ”De halvt dolda” som

fick ta emot tv-priset Kristallen 2009.

Adam Lundgren har bland annat medverkat i
produktionerna Sandor slash Ida och

Snapphanar.Adam Pålsson har i urval spelat i
filmen Himlen är oskyldigt blå och Så olika.

Kärlek som spirar i ljuset av en framväxande gayrörelse, men som plötsligt skuggas av en skräck för ”bögpesten” som
sprider sig bland homosexuella män. Inspelningarna har just börjat av Jonas Gardells miniserie för SVT, ”Torka aldrig
tårar utan handskar”. Den utspelar sig i det tidiga 80-talets Stockholm. Adam Pålsson och Adam Lundgren gör huvud-
karaktärerna i dramat, Rasmus och Benjamin. QX Anders Backlund har träffat dem.

”det förekom att 
partners inte fick vara
med i dödsannonser och

på begravningar.”

”När hiv kommer
till Sverige går
gänget från en
otrolig gemen-
skap till att
splittras upp”

Adam Lundgren, Jonas
Gardell och Adam Pålsson
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NK maNlig depå

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. 031–710 10 00. NK.Se 

esseNza – eN stiliKoN  
fråN acqua di parma.
Acqua di Parma återgår till ursprunget med den välbalanserade Essenza, 
en suggestiv doft för alla finsmakare med högkvalitativa råvaror som  
blandas för hand. Välkommen till NK Manlig Depå på Gatuplan.

Köp valfri Acqua di Parma-produkt samt visa den här 
annonsen eller säg kodordet ”Parma”, så erhåller du 
ett väldoftande ljus (värde 200:–). erbjudandet gäller 
så långt lagret räcker t o m 16 juni. 
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ag tar igen mitt försum-
made sociala liv. På mor-
gonen fika med nybliven

mamma, därefter lunch med en
vars barns dop jag missade och
på eftermiddagen promenerar jag
med en tredje, som varken har
eller väntar barn. Men som inte
talar om annat. Oroligt undrar
hon ”ska jag bli den enda flatan i
stan som inte rullar en barnvagn
framför sig?”

Det nya homolivet. Så gott
som alla flatbekanta under fyrtio
har barn. Den lesbiska kartan har
ritats om.

De i min egen ålder är däre-
mot nästan samtliga barnlösa.
Eller barnbefriade. Hur man vill
se det. För det fanns något fritt
och härligt queert med ett kol-
lektiv i total avsaknad av förvänt-
ning på avkomma. På min tid
ingick inte frågan ”ska du ha
barn?” i den vardagliga vokabulä-
ren. På det sättet blev flatcomu-
nityn en självskriven fristad också
för andra kvinnor som slapp
betraktas som mindre värda om
de inte kunde, eller Gud förbju-
de, ens ville ha barn. Man festade
som om varje party var det sista,
bakfyllorna vårdades ömt då
ingen hotades av hungrig treå-
ring klockan sju morgonen
därpå. Gayfesterna har sedan
urminnes tider betraktats som de
festligaste och svaret på detta sta-
vas bland annat barnlöshet. Om
någon, ja nu hände det ju aldrig,
men om någon för tjugo år
sedan mot förmodan skulle
kläckt ur sig något i stil med ”det
är en dag imorgon också” togs
det som ett skämt. Frånvaron av
småmänniskor möjliggjorde inte
bara ett kalasande som anstår ett
hederligt gammalt homo utan
också ett friare liv, strapatsfyllda
resor och förlängd tonårstid ända
upp i medelåldern.

Men hos många av oss fanns
samtidigt en längtan som låstes in
någonstans långt ner i källaren.Vi
ansågs olämpliga som adoptivför-
äldrar, hade ingen rätt till insemi-
nation och fram till alldeles nyli-
gen nekades öppet lesbiska
(många ljög om sin identitet) fer-
tilitetsundersökning. Jag minns
en tjej som hade åkt in för att
operera bort ena äggstocken. När
läkaren vid operationsbordet
konstaterade att även andra äggs-
tocken måste avlägsnas valde han
att inte skona några ägg. De kas-
tades i en påse med texten ”risk-
avfall” tillsammans med hennes
äggstockar.

”Eftersom du lever som du
gör fanns ingen anledning att
spara några för nedfrysning”, sa
han på ronden efter operationen.

Underförstått: du har ingen
rätt till assisterad befruktning, så
varför bevara dina fortplantnings-
möjligheter?

Vid sidan om villkoren för
transexuella så kommer man i
modern tid inte närmre trettiota-
lets steriliseringslagar än så här.

”Hur kunde läkaren vara så
säker på att jag i framtiden inte
skulle kunna träffa en kille?” frå-
gade hon mig retoriskt.Att bevi-
sa att man kontinuerligt idkade
samlag med en man, var i slutet

av nittiotalet, enda garanten för
att få hjälp med ofrivillig barn-
löshet eller andra problem med
fertiliteten.

Några tappra tjejer vågade
trotsa samhällets njugga inställ-
ning, apartheidlagstiftningar och
det allmänna misstroendet mot
samkönat föräldraskap. Ett par
som jag intervjuade upplyste om
att det gick fint att vabba sam-
bons biologiska barn, förutsatt att
man var heterosexuell. De hade
just fått nobben av Försäkrings-
kassan, trots att de levde tillsam-
mans och i alla avseenden delade
på vårdnaden om barnet. Men
en del olyckssystrar fick betala ett
ännu högre pris för längtan efter

barn och djärvheten att skaffa
dem. I slitsamma vårdnadsproces-
ser står den ickebiologiska med-
mammans rättigheter sig slätt och
många av dem sörjer nu barn
som de i värsta fall inte får träffa
alls.

”Utan min son känns livet
liksom halvt”, som en av de
berättade för mig efter det att
socialnämnden fråntagit henne
och den då femårige pojken
umgängesrätt.

Lagstiftningen borde snarast
ses om för att stärka barnens
skydd.Att barn idag inte har rätt
att träffa den som han eller hon
betraktar som sin mor borde,

borde liksom lagarna som fastslog
att vi var värdelösa föräldrar, till-
höra ett unket förflutet.

Det blev inga biologiska barn
för min del. För det förebrår jag
mig själv.Att jag inte hade bättre
självkänsla, att jag inte tog min
inre röst på allvar, att jag lyssnade
på alla belackare som hävdade att
homon som skaffade barn var
egoistiska, att jag inte var modi-
gare. Men jag förbannar också
det samhälle som ihärdigt slog
fast att jag var olämplig som
mamma. Det retar mig ännu mer
nu när jag vet att det inte är sant.

mianlodalen

”jag förbannar också det 
samhälle som ihärdigt slog 
fast att jag var olämplig 

som mamma”

J

KRÖNIKA

”Den lesbiska kartan 
har ritats om”
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nsdag den 25 maj är det
premiär för Stockholms
nya klubb - Hump! På

F12-terrassen kommer onsdags-
klubben hålla till varje sommar
mellan 22-03. Bakom Hump står
Marcus Ullmarker och Miss
Inga.

Marcus, berätta vad är
Hump för nåt?

– Ordet hump kommer från
engelska uttrycket “humpday” som
vi i Sverige kallar för lill-lördag.
Fast det engelska ordet blir ju
mycket roligare för det kan tolkas
på olika sätt: HUMP- like a rabbit,
HUMP-safe, HUMP’n bump,
HUMP-me. På Hump är taket lika
högt som himmelen.Vi tänker för-
vandla F12-terrassen till den opti-
mala gay-klubben under somma-
ren med upplyftande housemusik.

Hur skulle du själv beskri-
va klubben?

– Jag skulle beskriva den som
The Ultimate Party Experience.

Nån klubb som stått som
nån slags förebild?

– Efter att ha rest gayklubb-
världen runt som  Barcelona,
London, Ibiza, NewYork, Miami,
Madrid och Berlin  etc. så har
man samlat på sig  de bästa ingre-
dienserna.
Sen kan man inte glömma
2.35:1 “2an” såklart.
Tillsammans med de övriga
teamet  på Berns har  vi haft
en sjukt bra publik under
hela våren (vi fortsätter fram
till midsommar) och klubben
kommer att komma tillbaka i
höst.

Låtsas att det står en
världskänd person på
dansgolvet på Hump, vem
skulle det vara?

– Hos oss behandlas alla
som vipkändisar. Just nu
känns det som om  att det är
“back to basic” som gäller
mindre show och mer plats
för gästerna. Det är det socia-
la  själva festen som räknas.

Du står för musiken,

vad får vi höra?
– Jag kommer att spela upplyf-

tande techhouse. Gungigt, innova-
tivt, socialt och ösigt!
På premiärkvällen kommer jag
dessutom spela remixen av Miss
Ingas nya singel Don´t try to steal
my limelight feat. La Camilla &
Dominika Peczynski från kult-
gruppen Army Of Lovers (den
släpps på Itunes i början av juni).
Några andra av mina nya remixar
kommer också att spelas under

sommaren med artister som:
Danna Leese (känd vokalist från
Matinee Group och Alexander
Bards nya grupp Gravitonas).

Vad blir Miss Ingas uppgift
på Hump?

– Tanten jobbar faktiskt på
mer än vad man kan tro (skrattar).
Förutom att glida runt på klubben
i designerklänningar och höga
klackar ser hon till att folk trivs
och gullar rikligt med gästerna.

Hon hjälper även till i dörren så
att alla gays släpps in så fort som
möjligt. Sen är hon själv inbandad
i all PR kring klubben.

Siktar ni på en mixad
gay/straight klubb eller mer
homohardcore?

–Vi kommer att satsa på
homohardcore så klart! Bögar, fla-
tor, bi, trans, hbtq, abcd och alla
andra som finns. Men självklart är
alla  straighta välkomna – allt för
att skapa den optimala mixen av
stämningen på  partyt. Det som
känns extra spännande och utma-
nande är att vi kommer att vara
utomhus.

Sist Marcus, berätta om
bilden här ovan...

– Bilden kommer att hänga
megastort på F12 varje onsdag för
att verkligen signalera att det är en
gayklubb och att det onekligen
kommer att finnas en eller flera
killar efter tycke och smak. Bilden
kommer från loggan där två kani-
ner  “humping”. I stort sett kom-
mer killarna ur sina kaninhålor för
att gå på klubben.Varför samtliga
killar är spritt språngande nakna
får ni fråga fotografen Linnea
Frank om, det har vi verkligen
inget med att göra... (skrattar)

o
AV anders öhrman FOTO linnea frank

”Hos oss
behandlas
alla som 

vipkändisar”

Deras mål är att göra Hump till den optimala gayklubben på 
sommaren. I slutet av maj är det premiär för Marcus Ullmarkers
och Miss Ingas nya klubb på F12-terrassen.

humpsomihumpday
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nder våren har svenska artisten
Viktorious via sin hemsida släppt
en ny låt i veckan.Viktor Norén

har med andra ord tagit ett kliv på fler än
ett sätt från sitt band Sugarplum Fairy.

– Många menar att jag bytt musikalisk
inriktning men för mig är det exakt
samma genre som jag gjorde tidigare. Det
handlar bara om hur jag klätt låtarna. Jag
skulle kunna arrangera låtarna i samma stil
som Sugarplums tidigare låtar och jag
lovar att ingen skulle reagera. Det är ju
fortfarande popmusik.

Här är fem S med Viktorious.

Samlingsskivan
”Jag fick en jäkla inspiration att skriva

låtar med datorn som bas istället för gitar-
ren, och har redan skrivit uppemot sextio
låtar. Men när jag hade samlat låtarna så
kände jag aldrig att jag hade den röda
tråd som man brukar ha på plattor, och
därför fick låtarna stå på egna ben.
Tjugofem låtar släpps därför på nätet och
sen plockar jag ut de typ tio bästa till
plattan i höst. Så Viktorious debut blir en
slags Best Of. ”

Stilen
”Stylingen är ju halva grejen. Se på

Elvis till exempel: Hälften av grejen som
folk gick igång på var hur han såg ut och
hur han rörde sig. De stora artisterna är
de som lyckas kombinera musiken med
ett yttre. Man ska helt enkelt se på artisten
hur musiken låter.Att det bara skulle
handla om musiken är inte sant, då kan
du lika gärna gå in på en karaokebar och
lyssna på artistens låtar.Att många musiker
underskattar den biten och kallar det
ytligt tycker jag är konstigt.

Min stil är glamorös och rockig.
Bönder på landsbygden skulle säkert kalla
den fjollig, men det krävs så lite för att bli
kallad fjolla eller bög ute på landsbygden.
Och vem bryr sig? Det räcker med att du
har lite längre hår eller en mönstrad
skjorta för att folk ska störa sig på dig.

Spanska bögar
” I övriga Europa bestod ungefär 85

procent av Sugarplum Fairy-publiken av
tonårstjejer, men i spanska städer som
Barcelona var publiken till 85 procent
gaykillar. Rocken har helt enkelt fått ett
starkt gayfäste där.

Och jag har fått väldigt bra respons på
Viktorious i England, där jag redan gjort
flera intervjuer med gaytidningar. Det är
en jävla komplimang eftersom gaypubli-
ken länge styrt popvärlden och vet vad
som blir stort eller inte. Så det är en kvali-

tetsstämpel som betyder mycket.

Spice Girls
”Jag konsumerar mest musik via

Spotify just nu, där jag lyssnar på bra pop-
låtar. Just nu har jag snöat in i en nittio-
talsperiod med alltifrån Spice Girls till
Oasis, låtar som spelades på MTV när jag
gick i sjuan. Jävligt bra musik helt enkelt.

Annars lever jag efter idén att bra låtar
hittar mig, så jag är aldrig orolig att jag
ska missa nåt. Så har det alltid funkat, den
bra musiken har alltid hittat mig förr eller

senare. Och så vill jag att min musik ska
spridas också, att folk tipsar varandra. ”

Schlagern
”Jag är uppväxt med en annan typ av

schlager. Då man såg det som en skämt-
tävling. Nu försöker de göra något seriöst
av nåt som inte är seriöst. Och så känns
det mycket att det är artister på väg neråt
som tar Melodifestivalen som sin sista liv-
lina. De har ringt en vän, de har tagit alla
livlinor de kan, och nu tar de melodifesti-
valen som en sista väg. Men så blir det
kanske när det nästan är den enda vägen
att få ut musik.

Sen gillar jag inte att man gör sport
av musik. Då tappar man själva poängen
med vad musik är. Sport och musik är två
skilda grejer, och det är absurt att ett gäng
låtar spelas upp och så ska sen publiken
rösta bort flera av dom. Så nej, ni kom-
mer inte att se mig där.”

Ronny Larsson

u
”I Barcelona var
publiken till 85 

procent gaykillar.
Rocken har helt
enkelt fått ett

starkt gayfäste där.” 

våren var Viktoriuos
En av vårens hetaste artister är Viktor Norén, mer känd som Victorious eller sångaren i Sugarplum Fairy. 
Här berättar han bl.a. om bögarna i Spanien, Spice Girls och Samlingskivan.
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iverpool har 
Beatlesvandringar och 
New York sina Sex and 
the City-turer. QX lät 

Nicolas Jacquemot gå på pre-
miärturen av ABBA City Walk i 
Stockholm. Så här tyckte han.
Låt mig vara ärlig. Jag är väldigt 
exalterad inför stadsvandringen i 
Abbas fotspår. 
   Kommer vi att få stå med 
hörlurar i Polarstudion och 
sjunga Gimme, Gimme, Gimme?
   Ska vi springa som galningar 
ute i Stockholmstrafiken som 
Frida i Head over heels?
   Kanske rentav åka pendeltåg 
”Agnetha-style” över Årstabron 
och flörta som i The day before 
you came?
   Nja, i varje fall inte med en 
gång. Vandringen börjar på 
Stadshusets gård där vi får en 
gedigen introduktion till de fyra 
ABBA-medlemmarna Björn, 
Benny, Agnetha och Anni-Frid. 
Guiden Åsa Danielsson från 
Stadsmuseet berättar engagerat 
och initierat om hur både grup-
pen och de två kärleksparen 
bildades. Alla fyra abborna hade 
lovande karriärer även innan 
bandet skapades. 
  Vandringen fortsätter 
via Tegelbacken bort till 
Riksdagshuset. Vi blir snuvade 
på Polarstudion eftersom den 
inte ligger längs rutten utan 
i Sportpalatset borta vid S:t 
Eriksbron. Eller snarare: den låg 
där tidigare. Nu huserar SATS 
i lokalerna. Men det gör inte 
så mycket, vi får lära oss annat 
spännande som att Dancing 
Queen, gruppens största hit, 
inte alls skrevs speciellt till 

bröllopet mellan Kung XVI 
Gustaf och Silvia. Vi får även 
se var Benny och Frida bodde i 
Gamla Stan och veta att texterna 
till Fernando, The Piper och The 
Visitors har politiska förtecken. 
Gruppens musik beskylldes ju 
både då det begav sig och efteråt 
för att vara enbart kommersiell 
och ytlig. 
   ABBA-fakta blandas med 
politik, arkitektur och historik 
under denna tvåtimmarsvand-
ring. Det är ett skickligt sam-
mansatt program där vi får upp-

leva Stockholm genom Abbas 
ögon – och vice versa. I synner-
het är det 70-talets Stockholm 
och den speciella tidsandan som 
fångas fint. 
   När vi kommit till Nybro-
kajen och guiden berättar om 
Summer Night City känns det 
faktiskt som att befinna sig mitt i 

Lasse Hallströms musikvideo. 
Mer ”sommar i Stockholm” 
än så här kan det inte bli! Men 
väntar du dig musik, glitter och 
show bör du ladda Mamma Mia-
dvd:n i spelaren tills du kommer 
hem. Eller ta på dig ett par egna 
utsvängda brallor och platåskor. 
Den här vandringen appellerar 
mer till intellektet än till känslan. 
Men det duger bra ändå. Om 
jag rekommenderar vandringen?     
I do, I do, I do, I do, I do. 
 
   

 Biljetter till Abba City Walk säljs 
i Stadsmuseets reception och på 

Ticnet.se. Pris: 120 kr
Svenska: Alla tisdagar i juni kl 18
Engelska: Alla fredag och lördagar 

juli-sep kl 16
    
  Nicolas Jacquemot

l

”Kanske rentav åka pendeltåg 
”Agnetha-style” över 

Årstabron och flörta som i 
The day before you came?”

Mamma Mia - här går vi igen!

HBT-SOCIALDEMOKRATER
socialdemokraterna.se/hbts

Vi arbetar för hbt-personers rättigheter.
Vill du också engagera dig?

Bli medlem idag. 
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PREMIÄR 29 SEPTEMBER!
SPELAS TORSDAGAR-LÖRDAGAR PÅ CIRKUS I STOCKHOLM

EN SHOW OM DET PERFEKTA 
BOENDET AV & MED 
FREDRIK LINDSTRÖM 
& HENRIK SCHYFFERT 

FRÅN 2 SEPTEMBER PÅ CIRKUS

AB

EXP

GP

”Jag skrattade så jag fick 
ont i magen.”

DN

Biljetter: Ticnet.se 077-170 70 70
Sj.se/upplevelser 0771-75 75 75
Cirkus 08-660 10 20 • Blixten.se
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månadens mesta

MÅSTEN
juniSju saker vi

älskar och
en vi dissar

Room in Rome (lesbisk film)
I väntan på svenska flatfilmen Kyss mig så har vi hittat en spansk pärla, Room in
Rome. Erfarna spanska Alba förför oskuldsfulla ryska Natascha under deras sista

natt i den italienska staden. Filmen är ett vackert, väldigt naket, stycke filmpoesi, och
hyllas på flera flatsajter som en av de finaste flatfilmerna ever.

1

Solsidan Säsong 2 (dvd)
Den 16 juni kommer den andra
säsongen av succéserien. Det här var

säsongen som gjorde serien megastor, och vi
kommer att ägna sommarkvällarna åt att
skratta åt Mickan, Fredde,Anna, Ove & Alex.

Skilda Världar-box.
Visst, den var ett bra tidsfördriv under
mitten av nittiotalet, men inte fan
orkar man följa hundratals halvtim-
mesavsnitt av den rätt ljumma familje-
såpan Skilda Världar på nytt? Har man
inget roligare att fylla sitt liv med kan-
ske man borde hitta en hobby? 

x

-21-

Innocent (juice)
33cl-flaskan innehåller 150%
av rekommenderat dagligt

intag av C-vitamin. Inget socker eller
vatten är tillsatt och apelsinjuicen är
gjord av 100 procent färskpressade
apelsiner. Sa vi mums? Ja. 20 kr

2

NEJ tack!

Cleam Summer Edition (fest)
Loreen, Love Generation och med Anton Hysén som värd. Klart vi firar in
sommaren på stockholmska Kolingsborg den 4 juni. Förköp på Torget.7

Absolute Svea
(vodka)
Lagom till sommaren

släpps en limited edition-
vodka som smakar äpple och
ingefära. Mums säger vi.

Attitudes Juninummer (bögtidning)
På baksidan av varje nummer av brittis-
ka gaytidningen Attitude är det alltid en

snygg känd kille som får äran att fronta trä-
ningssektionen av tidningen. I juninumret är det
svenske fotbollsliraren Anton Hysén som pose-
rar i bar överkropp och ett stycke fotboll. Nu
fattar man exakt hur mycket gayvärlden skriker
efter en framgångsrik öppen aktiv idrottare.
Kommer Anton att öppna dörren för ännu fler
idrottande homoboys? Vi tror det.

5
6

BeeSafe (smart sommarlösning)
BeeSafe är ett lock som gör att du kan dricka men ändå slipper riskera att
getingar smyger sig in i läsk-, öl- eller ciderburken.4

3
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GOOD TIMES
AND BUDDY  
MOMENTS
We are taking friends seriously. Really really seriously.

Whatever you eat,
do it together. 

Visit us in Stockholm - Norrköping - Västerås - Örebro - Göteborg - Malmö, on Facebook or call us at 0771-Pizzahut
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issa, tvätta er, borsta tänderna! Den som blir
klar först får välja saga!

Min man tittar på mig och ler, det
funkar fortfarande. Jag besvarar hans leende med
mitt och det råder inget tvivel om att dagarna då
detta enkla trick går i lås snart är räknade. Därför
njuter vi också för fulla muggar då vi ser hur våra
barn halverar ställtiden från spagetti & köttfärssås
vid middagsbordet till John Blund i sängkamma-
ren, endast för sin rätt att få välja saga.

Jag hjälper Findus att borsta tänderna, då när
han gör det själv mest tenderar att suga på tand-
borsten. ”Sådan fader, sådan son” säger min man
skämtsamt samtidigt som han klappar mig på
axeln. Ja, ingen annan än du kan veta svarar jag.

Din verklighet? Eller en romantisering av en
vardag tillskriven heterosexuella?

Idag kan vi regelmässigt både gifta oss och
skaffa barn, ändå känns dessa mer främmande
än självklara för många homosexuella, då vi
fortfarande har vissa föreställningar om hur
saker och ting ska eller bör vara.Alltså, det är
inte bara självklara förespråkare av kärnfamiljen
såsom Carola och Sverigedemokraterna som
ställer sig tvivelaktiga till samkönade föräldrar,
utan även vi själva. Det är nämligen få som är
mer kritiska till min dröm om att bli pappa än
just bögarna själva.

Fast det kanske inte är så konstigt med tanke
på hur situationen ser ut. Jag menar, få verkar bry
sig om det faktum att inte ett enda homosexuellt
par har fått adoptera ett barn

från utlandet sedan lagändringen 2003. Politiker
använder sina retoriska förmågor för att vinna
våra röster, ändrar lagar och regler för att i teorin

få det att se ut som de bryr sig. När det sedan i
praktiken funkar lika bra som lederna på en
gammal tant nedprioriterar de frågan och skyller
på givarländerna.Vilket betyder att man får se
över alternativ som är mindre romantiska och
mer kliniska och som i vidare utsträckning är
helt irrationella i en värld där så många barn

behöver en förälder.

Självklart ska barn inte behöva bli
pionjärer för homosexuellas rätt att bli
föräldrar.Att bli förälder är ingen
mänsklig rättighet utan snarare ett pri-
vilegium som vi tar för givet tills det
att någon säger motsatsen. Däremot
borde det vara en mänsklig rättighet
att få ha någon att kalla för förälder

och på den punkten kan vi alla bistå.
Inte för att desperat försöka skapa en

mening med livet utan för att vi inget
hellre önskar. För att vi själva eller tillsam-

mans med den vi älskar besitter något bra
som vi vill föra vidare.

Jag tillhör en generation som växt upp i en
gråzon där barn i samma mening som ordet
homosexuell alltid varit högst teoretiskt, inte
ouppnåeligt, men undantagsmässigt. Det är i

och för sig mer än vad som kan sägas för
föregående generationer där inget var att

tas för givet, varken att leva ihop med
en person av samma kön eller gifta

sig och skaffa barn. Gamla före-
ställningar som fastnar för att

vi låter dem vara kvar.
För de som banat vägen

för mig är jag evigt tack-
sam, dock finns det en

tanke med att vindru-
tan på en bil är
större än backspe-
geln. Och kan-
ske är det dags
att fler av oss
homosexuella
inser detta och
börjar tro på oss
själva och
varandra som för-
äldrar. För om vi
inte ens tror på
varandra, hur ska vi

då kunna utmana
den traditionella
uppfattningen om
vad en familj är?

k

sommarkrönikör: daska-dasen-i-bordet 

”vi måste tro på oss själva 
som föräldrar”

-23-

Kortfilmen Thirteen
or So Minutes av
Braden Blinn, vilken
hands down är den
absolut bästa kortfil-
men jag någonsin
sett. ”It does mean
that you’re gay. It
doesn’t mean that
you are not straight.
It just means that
you’re alive.” (finns
att se i min blogg)

Regnbågsfamilj.
Varför regnbågsfamilj
och inte bara familj?

JA

nej

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

”det finns en tanke
med att vindrutan
på en bil är större

än backspegeln”
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Regnbågsfamiljerna blir allt fler, men Sveriges lagar gör föräldraskap till 
en klassfråga. Alla har inte råd med resan mot regnbågens slut. 
Möt familjerna Lundqvist och Eng, som inte kunnat bli till på laglig väg i Sverige. 

AV mats bax FOTO mats bax

et är en gråmulen majdag i
Stockholm; en dag för snoriga näsor
och färgglada galonbyxor. Ett lätt för-

middagsregn samlas i små pölar på marken
och den ljumma luften gör att tvååriga
Herbert kan hoppa i dem länge, länge utan
att bli för kall. En bit bort sitter storebror
Edgar på en gungbräda, trycker ifrån
ordentligt med gröna gummistövlar i våt
sand och flyger upp med ett vrål:

”Sjörövar-Fabbe, farfars faaaaar!!!”
Han har längtat efter lekparken hela

dagen, och ännu mer efter att få åka till New
York och se Empire State Building.
Mamma Ylva Lundqvist håller ett vakande
öga på vardera son.

– Det ska bli kul med en annorlunda
semester. Hittills har det mest blivit barnpool

och Bamseklubb på Teneriffa. Jag har aldrig
känt mig så hetero som sedan jag skaffade
barn.

Hon lägger handen på barnvagnen. Sedan
den kom in Ylvas liv för fem år sedan är det
ingen som längre ropar glåpord om lebbor på
tunnelbanan, trots att alla tecken finns där:
regnbågsflaggor och rakat huvud. Som
Ensamma Mamman blir Ylva ett välbekant
djur i heteroflocken, och möts av ömma
blickar som solidariskt fördömer ”de jäkla
karlarna som bara drar”.

Men det finns ingen karl som dragit.
Ingen kvinna heller.
– Jag gjorde det på egen hand, säger Ylva

Lundqvist.
Det var sommaren 2005 som Edgar blev

till, helt i hemlighet. Södra Sveriges flatvärld

hade börjat vänja sig vid de barn som blivit
till genom insemination på Storkkliniken i
Köpenhamn, och det var dit som Ylva tänkt
vända sig. Efter en lugn separation med sin
sambo i Lund levde hon i en etta i Malmö,

som snart skulle lämnas för en jobbflytt till
Stockholm. Men innan dess så… 

Hon hade tagit alla blodprov och tester,
satt på sitt lärarjobb och räknade dagarna.Tre,
två, ett – ägglossning – tåget över bron och
tillbaka igen! Snart låg hon hemma på soffan,
med benen i högläge för att i den mån det
gick hjälpa de danska simmarna på traven.

– Jag låg där och undrade vad fan jag
hade gett mig in på.

Du höll det hemligt för alla. Kände
du dig inte ensam?

– Nej, det var rätt skönt att inte ha någon

press utifrån. Inga råd rörde till i huvudet,
utan allt skedde på mina villkor.
Två veckor efter Danmarksresan gick Ylva
runt bland flyttkartonger med ett gravtest i
handen och en obeskrivlig glädje i magen.
Under hösten växte Edgar ostört under byl-
siga tröjor – tills han inte längre gick att
dölja.

d
”Jag låg där och undrade vad fan 

jag hade gett mig in på”

drömmenombarn
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– Jag samlade familjen hos min ena
syster, som också var gravid. Jag har all-
tid varit en sådan som visar foton, så jag
sa att jag hade en väldigt speciell bild
som de behövde se.

Det var ultraljudet.
Champagnen small, men eftersom

alla i rummet antingen körde eller vän-
tade barn, fick Ylvas svåger dricka den
själv.

– Den enda som inte var glad åt
beskedet var min nya chef.Vi var fem
nyanställda den höstterminen och vid
jul var fyra av oss gravida.

Vad betyder det att dina systrar
har barn i samma ålder?

– Det är bra. Familjen var ett stort
stöd under graviditeten.

Ett annat stöd var barnmorskorna på
Mama Mia, en organisation som gjort
det till sin sak att ge alla mödrar den
vård de behöver. En barnmorska i
Sverige har annars ingen skyldighet att
hjälpa ensamstående som inseminerar
utomlands.

– De kändes väldigt trygga på
Mama Mia. De förstod vad det handlade
om och frågade aldrig efter någon
pappa.

I lekparken har Edgar tröttnat på
gungan och springer iväg för att upp-
täcka en klippa. Herbert tultar efter sin
storebror. De har blivit till på samma
sätt, med samma donator, båda på första
försöket. Jag tänker på Lotta, som jag
träffade i decembernumret av QX 2010.
I hela sitt liv hade hon strävat efter att
bygga bo och bilda familj, med såväl
män som kvinnor.Vid 45 års ålder,
efter fler inseminationsförsök än vad
någon livmoder orkar räkna, var hon
fortfarande barnlös – med sju missfall i
bagaget.

– Jag vet att jag har haft tur, säger
Ylva. Jag kan inte ens föreställa mig hur
andra får kämpa.

Var det viktigt för dig att dina
söner blev helsyskon?

– För mig spelar det ingen roll, men
det kan kanske kännas bra för dem

senare i livet. Just nu tror jag inte att de
bryr sig.

Hon ser sina två juveler kravla iväg
över den våta stenen.

– Jag har aldrig känt behovet av att
vara gravid. Hade det inte varit omöjligt
att adoptera hade jag gjort det.

Lagen om samkönade adoptioner
klubbades igenom 2003. Konkret inne-
bär den att om Ylva gifter sig så kan
hennes partner bli förälder till Edgar
och Herbert genom en närståendeadop-
tion.

Annars finns adopterande hbt-perso-
ner bara på film i Sverige; inget av de
runt 8000 barn som adopterats sedan
2003 har hamnat hos föräldrar av samma
kön.

Allt färre samkönade par syns köa
hos de fem skattefinansierade adoptions-
byråerna, det enda lagliga sätt att adop-
tera idag. Kritik har riktats mot dessa
aktivt väljer bort hbt-personer som för-

”Hade det inte
varit omöjligt
att adoptera

hade jag 
gjort det”

ombarn
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Ylva med barnen 
Edgar och Herbert
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appa!..... oahhhhhh….
Min fyraårige son vaknar

plötsligt och är otröstlig halv sex
en lördagsmorgon.

Jag frågar honom om han vill följa
med mig ut till ladugården. Men det passar
honom inte och att lägga sig tillbaka hos
sin syster som fortfarande sover passar inte
heller. Men så snyftar han fram att han vill
gå upp till gästrummet och lägga sig hos
Niklas.

Jag blir varm inombords och lyfte upp
min son och bär in honom till den man
jag älskar. Lägger ner honom bredvid
Niklas och breder täcket över dem båda
innan jag går till ladugården för att mjölka.

Det har gått tre år sedan skilsmässan
med barnens mor och hela ”komma ut
grejen” började. En del friare har kommit
och gått och andra friare har jag kastat ut.
Men Niklas har blivit kvar. Och det är

inte bara i mitt liv han har tagit plats utan
även i barnens liv. Barnen som är det vik-
tigaste jag har. Och barnen som inte
accepterar vad eller vem som helst. En dag
fanns han bara där och hade gjort det
några veckor.

Nu är han min sons stora idol, de pra-
tar motorer och har stora planer på att
bygga en snöskoter av några vedpinnar vi
har under spisen i köket.

Jag vet inte om man kan säga att det är
svårare för en ensamstående homosexuell
pappa att finna någon man att dela sitt liv
med än det är för en homosexuell man
utan barn. Men ett vet jag och det är att
de problem som kan dyka upp är väldigt
påtagliga.

Det är inte att hur som helst klampa in
i ett barns liv och tro att det ska fungera
som förut.

Några av de män jag träffat tog för
stor plats själva och förstod inte alls att
barnen kom i första hand. De killarna fick
respass direkt.

Så var det killarna som höll på att slå
knut på sig för att vara barnen till lags, kil-
lar som var så självutplånade att till och
med barnen reagerade och tyckte de var
ynkryggar.

Det märkliga är att det en person gör
rätt kan uppfattas som helt fel när någon
annan gör det.

Det måste helt enkelt stämma.

Man måste vara beredd att se på sig
själv och andra, vara ärlig och beredd att
verkligen värdera vad man själv tycker är
viktigt och mindre viktigt.

Mina barn vet inte om att deras far är
bög.Vi har aldrig pratat om det.

Fegis! Är det många som tänker nu.
Jag står för att jag är en fegis många gång-
er men i det här fallet finns det en anled-
ning.

Mina barn är fyra och sex år och vet
knappt vad en relation mellan två vuxna
människor handlar om annat än att de bor
ihop och en del blir föräldrar.

När min dotter 6 år, en kväll pratar
om äktenskap så är jag noga att upplysa
om att även pojkar kan gifta sig med poj-
kar och flickor med flickor. Hon proteste-
rar lite till en början eftersom hon inte
hört om det när hennes religiösa fröken i
skolan pratat om giftermål och äktenskap.

När jag fortfarande framhåller att det
går lika bra för flickor att gifta sig med
flickor och pojkar med pojkar som för
pojkar och flickor, svarar hon att det går ju
bra men att det är ovanligt.

Jag tyckte då att det var på sin plats att
”outa” några av våra nära vänner som
ingått i det äkta ståndet.

– Peter och Jonas i Sunne är ju gifta
med varandra.

– Är dom?
– Ja och Lena och Anna i Filipstad är

också gifta med varandra.
– Jaha!
Så var den diskussionen över och hon

accepterade de formella termerna på en
världsordning hon redan funnit fullt nor-
mal.

Det behövdes inte mer argumentering
eller bevisning för att hon skulle vara
nöjd.

Tänk om jag hade haft lika lätt att
acceptera min homosexualitet…

Jag önskar att även vi vuxna likt en
trygg sexåring kunde låta bli att krångla
till livet för oss.Tänk om vi kunde se på
oss själva med nya ögon var dag och göra
oss av med en massa gamla stenar vi bär
på.

När jag ser min son som avgudar min
pojkvän och tryggt väljer hans närhet en
förtvivlad morgon, fylls jag av en bubblan-
de lycka inombords. När min dotter kry-
per upp i Niklas knä en kväll framför
teven förstår jag att han verkligen är en del
av min familj.

En liten ovanlig familj som bara blir
vanligare och vanligare.

”Tomas Eriksson”

p

”Mina barn vet
inte om att 

deras far är bög” 

gästKRÖNIKA

”min pojkvän är min 
sons stora idol”

äldrar. På byråerna heter det istället att
givarländerna inte tillåter samkönade par
som mottagarfamiljer. Margret
Josefsson, kommunikationschef på
Adoptionscentrum, råder istället till
adoptera svenska barn, men där blir soci-
altjänstlagen ett hinder, eftersom den vär-
nar om barnets biologiska band till den
grad att en utomstående adoption blir …
knepig.

Men det finns sätt att gå runt det
hela:

– En bekant till mig bluffade sig till
en adoption genom att presentera en
manlig vän som sin partner, men det är
inget jag skulle kunna stå för själv.Vad
säger man till barnet? ifrågasätter Ylva.

Några som slapp ljuga var herr och
fru Hedlund, ett heterosexuellt par som
1976 adopterade en nästan nyfödd pojke
från Etiopien – i privat regi. Pojken leve-
rerades av en lång, mörk främling, fick
namnet Mikael och växte upp i ett
Göteborg, där inget ansikte liknade hans

eget: den som ville killen med afrot
något försökte med ett ”excuse me”.

Första gången jag träffade Mikael
Hedlund var 2007. Då hade de sociala
banden till adoptivfamiljen klippts, sedan
Mikael förklarat att han gillade killar.
Han berättade hur han alltid känt sig rot-
lös och utan blodsband och hur han på
första dejten med sin pojkvän Fredrik
sagt att han ville ha fem barn.

Nu har de gift sig, och idag sitter
Mikael Eng i solen, på en bänk vid vatt-
net. De svarta flätorna ligger i rader på
hjässan, ett tjockt göteborskt skratt rullar
över de stora läpparna och ut över
Riddarfjärden mot Stockholms stadshus.

Han ska snart hem till sin ettåriga
dotter.

– När jag höll henne i mina armar
för första gången… det finns inga ord för
den känslan.Vi bara grät.

Det var via en föräldrakurs på RFSL
i Stockholm som Mikael och Fredrik
Eng såg över sina möjligheter att bli gra-
vida.Adoption var aldrig aktuellt – och
eftersom båda saknade livmoder var inte
insemination en möjlighet. Även en fyrk-
löver, tillsammans med ett flatpar, ströks
från listan.

–Vi hörde flera historier där det ena
paret helt kört över det andra. Det verka-
de onödigt att bygga in problem redan
innan barnet var fött. Det är lätt att bli
girig som förälder och basera beslut på

”När jag höll
henne i mina

armar för första
gången… det

finns inga ord
för den känslan.

Vi bara grät”

Mikael
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Sicilien, Provence, Champagne – � er sommardestinationer och
boenden hittar du på goslowtravel.com

08-717 90 70 •  info@goslowtravel.com •  www.goslowtravel.com

ett nytt sätt att resa

Unik reseupplevelse i Toscana
Bo på vingård i Chiantis böljande landskap med slingriga vägar 
och cypresser i horisonten. I renässanspärlan Florens väntar ert 
romantiska hotell mitt i stadskärnan och vid havet ligger Torre del 
Lago med långa stränder för svalkande dopp och hett uteliv. 

Ingår: Hyrbil och TomTom GPS* (restauranger, vingårdar och sevärdheter inlagda).
Vingård 3 nätter inkl. frukost, välkomstmiddag. 2 nätter i Florens inkl. frukost, middag.
*GPSen behåller ni efter resan (värde 1995 kr) Med egen navigator avgår 1000 kr reserabatt.

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

Bo förstklassigt och modernt på ett av 

Nordens största hotell. Mitt i Göteborg city. 

Mitt i händelsernas centrum. Koppla av i en 

internationell och härligt levande miljö skapad 

med nordisk känsla för kvalitet och design. 

Upplev en genuin personlig omsorg och 

massor av goda trivselvärden.

Välkommen!

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

och natt.

Boka på 031-750 88 10

Referera till ”Kampanj - HBTQ” vid bokning.

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

Gothia Towers är Stolt Sponsor 

och HBTQ-Festivalens officiella hotellpartner.

www.gothiatowers.com

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

Om du försäkrar din valp eller kattunge mellan 
sex och fyra månaders ålder får du 30 procent 
rabatt på priset för försäkringen under hela första 
året. Och även efter första året så har du en rad 
möjligheter att skaffa dig och ditt djur förmånliga 
rabatter. Kontakta oss så berättar vi mer.

Våra kunder går på fyra ben
Ring 020-88 88 88, gå in på agria.se eller  
kontakta Länsförsäkringar där du bor.

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars  
specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Ludde fick en bra 
start i livet, med 
30 procent rabatt 
på sin försäkring.
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Invigningsgalan på Gothia Rainbow Towers 1 juni kl. 20:00
Regnbågsparken (Bältesspännarparken) – Regnbågskvarteret (Artisten)
Regnbågsparaden 5 juni – samling vid GöteborgsOperan kl. 14:00
Regnbågsgalan på Liseberg 5 juni kl. 18:00  
Läs hela programmet på www.hbtqfestivalen.se

KÖP DINA BILJETTER 

TILL INVIGNINGS GALAN 

PÅ HBTQFESTIVALEN.SE!

Packa väskan lätt och låt någon annan 
bädda sängen. Vi bjuder alltid på stor 
frukost med bästa läge. Lämna vardagen 
hemma och upplev sommarlyx hos oss.

Sommarlov på Rica Hotels

För bokning kontakta oss på tel 077 - 140 20 00

fr 790krper dubbelrumoch natt

Stockholm | Göteborg | Malmö

Erbjudandet gäller helger till och med 24 juni, därefter alla dagar 
till och med 21 augusti. Gäller ett begränsat antal rum och i 
mån av plats. Uppge bokningskod “QX” vid bokning.

Psst...missa inte “Alfonshotellet” i sommar!
Läs mer på rica.se/alfons
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egna känslor istället för barnets bästa, och
om ett av paren splittras är det bara bio-
login som bestämmer vem som får vård-
naden. Jag cyklar som en dåre hem från
jobbet för att få så mycket tid jag kan
med min dotter, och hade jag inte fått
den tiden varje dag hade jag fan gått sön-
der.Vi vill vara pappor på heltid.

De fick hitta en livmoder på annat
håll. Surrogatmödraskap var, och är fort-
farande, inte tillåtet i Sverige, så paret
satte sig på ett plan mot Mumbai.

– Exakt hur det gick till tycker jag att
vår dotter får berätta när och om hon
själv vill. Det är hennes historia.Av
samma anledning vill vi inte gå ut med
hennes namn.

Istället ber han mig gå in på surro-
gat.nu, ett forum som han och Fredrik
driver, där folk delar med sig av sina

känslomässiga bergochdalbanor på väg
mot föräldraskap. Eftersom det bara är
30–50 procents chans att ett embryo får
fäste i livmodern får många göra flera
försök, och de första elva veckorna är
fostrets hälsa svajig; en kritisk period för
mången förälder, och än värre för den
som följer utvecklingen via e-post.

–Varje gång det plingade till i inbox-
en hoppade hjärtat över ett slag, säger
Mikael.

I Indien, såsom i Ukraina och USA,
får kvinnor betalt för att bära andras barn.
I sin debattbok ”Varat och varan” konsta-
terar Kajsa Ekis Ekman att ”jordens
rika använder sig av jordens fattiga …
som avelsdjur”.

–Visst, det finns de som tycker att vi
köpt ett liv. Men då är väl jag och alla
andra adoptivbarn ”importerade” också.
För femton år sedan var även homo-
sexualitet kontroversiellt, men det har
förändrats ju fler som synts.

Mikaels egna fördomar om Indien
har motbevisats för länge sedan:

ad gör ni?
”Vi pussas”
”Vilken tur att ni inte kysstes, för

det får man bara göra när man gifter sig”.
Orden kommer från en mycket

bestämd barnkropp, en barnkropp som
placerat sig några centimeter från våra
läppar och förmanar både mer och bätt-
re än min egen mor. Skrattet bubblar
inom oss men vi lyckas behålla lugnet.

Vår unge och vårt allt.Vilken individ
hon är.

Hon som startade sin resa mellan två
kaffemuggar och en burk med pinfärsk
sperma. En dansk perfekt avkomma, ett
prima exemplar faktiskt. Jag och min
exfru skaffade henne för snart sex år
sedan och det var härligt men knappast
enkelt. Eller ja, i tio minuter var det
enkelt eftersom det är ungefär så lång tid
en befruktning tar. Efter den första
magiska stunden var det en kraftig brant
uppförsbacke hela resan. En känslomässig
färd utan broms.

Inte nog med att jag utstod kroppsli-
ga test av den sorten där de servar din
fysiska status bättre än de gör med
kungens veteranbilar.Tanter från socialen
besökte oss titt som tätt, faktiskt mer
ofta än våra bästa polare kom på fika,
lägg därtill de ekonomiska förutsättning-
arna som nagelfors med kirurgisk pres-
sion. Inte en gnutta lämnades outfors-
kad. Ungefär som sexet man har tillsam-
mans när den första ribban passerats och
alla hämningar släppt.

Men så en vårdag blev allt klart.Allt
slit var över. Ett brunt kuvert damp ner
från tingsrätten där beslutet var positivt,
hon var äntligen vår.Värmen spred sig
och planeringen av föräldraledighet och
annat kunde ta plats. Från att varit
tvingad till en situation kunde vi nu
välja, dela och anpassa efter vårt liv.

Med hull och hår blev vi ”en barn-
familj” vi överkompenserade den gropi-
ga starten och satsade allt. Fast något
gnagde. Det där bröllopet vi gjorde en
månad innan födseln och som var ett
steg mot adoptionen började kännas i
hjärteroten, kanske var hela processen så
omtumlande att vår kärlek tagit stryk,
måhända ifrågasatte jag om det verkligen
var kärlek. Fanns glöden kvar?

Tiden gick och jag började mer och
mer tvivla på min relation.Vi hade barn
och var äntligen som alla andra.
Snöbollen var i rullning fast jag egentli-
gen var djupt olycklig.

En dag brast det, jag ville skiljas.
Tillfället när jag släppte bomben var illa
vald men det var som om jag inte längre
styrde kroppen utan att känslorna tagit

över, de riktiga känslorna som skrek,
släpp mig loss.

Tanken att lämna allt som vi kämpat
för var ändå motstridiga.Alla processer
och all väntan byggde upp stora hinder
men jag visste att det rätteligen bara var
svepskäl. Jag älskade inte min fru.

När beslutet väl var taget och ilskan
lugnat sig så satte vi oss ner och började
diskutera vår dotter. Hur skulle vi göra?

Varannan vecka blev tillslut vår lösning.
Fast situationen var svår så kände VI oss
nöjda med avgörandet, men blev raskt
varse om att där var vi helt ensamma.
Alla moraliska aspekter med blodsband
dansade helt plötsligt upp framför många
tyckare. Någonstans så blev vänner och
familj stelbenta och fördomar blossade
upp. Jag blev ifrågasatt som mor, hur jag
kunde dela på mitt barn, hon som legat i
MIN kropp.Varannan vecka och dess
upplägg var tydligen bara styrt av gener
och födelserätt, inte av känslor och lagar.

Det har idag gått fyra år sedan vi
skiljde oss. Åren går fort.Vi har under
hela tiden haft vår dotter varannan
vecka. Hon har rest mellan sina familjer
och vi har båda överöst henne med kär-
lek, den trasiga familj som sprängdes är
nu hel och jag är kär igen. Min kärlek
som jag nu försöker stjäla kyssar av skall
till hösten bli min fru, vi skall gifta oss
till tonerna av äkta kärlek och den lilla
skall bära ringarna.Vi är alla himlastor-
made lyckliga och tackar livet för att det
kastade ut några gropar på vägen, för
hade inte det skett, hade vi aldrig upp-
täckt raksträckan.

Therese McDonald

Skilsmässa,
vad säger 

omgivningen när   
det finns delad

vårdnad och bara 
en biologisk 

förälder

gästKRÖNIKA

v

”När beslutet 
väl var taget och 
ilskan lugnat sig

så satte vi oss
ner och började
diskutera vår

dotter. Hur 
skulle vi göra?” 

”Visst, det finns
de som tycker

att vi köpt 
ett liv”

En bra början kan vara RFSL:s för-
äldrakurser. På www.rfsl.se finns även
utmärkt info om de olika vägarna till
föräldraskap, vart du kan vände dig
och vad som finns att läsa.

Insemination:
Sedan 2005 lagligt för kvinnliga

par, dock långa väntetider hos
Landstinget. Ensamstående mödrar
kan vända sig till privata kliniker i
Finland och Danmark, där insemina-
tion kostar från 4000DK. Gör först
en standardundersökning hos gyne-
kolog.Tajma din ägglossning!

Läs mer: www.mamamia.se,
www.femmis.se.

Surrogatmamma:
Inte tillåtet i Sverige. Indien van-

ligaste landet. Sjukvården för en sur-
rogatfödsel där kostar runt 200 000.
Ha koll på vilka papper och blanket-
ter du behöver! De är fler än du tror
och ett surrogatkontrakt eller födel-
sebevis behöver inte vara giltigt
enligt svensk lag.

Läs mer: www.surrogat.nu

Adoption:
I praktiken fortfarande omöjligt.
Lagen från 2003 gav främst registre-
rad partner till person med barn
möjlighet att bli laglig vårdnadshava-
re.

Regnbågsfamilj – så funkar det
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–Vi hade hört om Indien som en
gammal kolonialmakt, där bögar fick 10
års fängelse och där fattiga kvinnor tving-
ades sälja sina ägg och låna ut sina livmöd-
rar. Men surrogatmödraskap är hårt regle-
rat av lagar och surrogatmamman, dona-
torn och deras män måste alla ge sitt till-
stånd. Däremot vet jag inte hur det ser ut i
Ukraina.

Mikael Eng menar att den djupt rotade
tanken att surrogatmödraskap är olagligt,
försvårar den hinderbana av byråkrati som
nyblivna föräldrar måste gå igenom för att
få vårdnaden om sin nyfödda. I familjen
Engs fall gick det problemfritt, men signa-
turen Lindis på surrogat.nu berättar hur
hon stod med en nyfödd dotter i Mumbai,
medan konsulatet krävde papper från
familjerätten i Gävle, som bara hänvisade
till att surrogatfödslar inte är tillåtna.

– Då får barnet varken pass eller rese-
försäkring och kan inte åka hem. Där har
du ett problem: eftersom det inte finns
några riktlinjer kan handläggare på myn-
digheter göra som de själva känner.

Och det blir inte lättare: sedan i slutet
av 2010 krävs att faderskapet vid surrogat-
födsel fastställs genom DNA-test innan
barnet får fara hem. När Mikael och
Fredriks dotter får ett syskon får papporna
räkna med två månaders väntan i Indien
efter födseln.

– Till skillnad från om jag varit kvinna
och fött utomlands. Då hade barnet fått
svenskt pass direkt, säger Mikael.

Kontroversiellt eller inte: för Mikael
Eng blev faderskapet slutet på ett livslångt
letande efter blodsband, trots att han inte
var den biologiska pappan.

– Alla de tankarna var som bortblåsta.

De fanns där innan, men när hon kisade
mot mit med sina rådjursögon visste jag i
hjärtat att hon var vår.

Vad vill du ge henne, som du själv
saknat?

– Jag vet hur hennes biologiska
mamma ser ut och tänker ta med henne
till mammas hemland när hon vill det,
något mina föräldrar aldrig gjorde. Den
enda kopplingen jag har till mina rötter är
att jag letat upp den man som kom hit
med mig.

Hur kändes det?

– Oerhört starkt. Jag fick hans namn
från en släkting i Sverige, som visste att
han flytt undan Mengistos diktatur till
USA. Jag sökte på whitepages och ringde
upp det enda nummer som kom upp.

Konversationen var den mest bisarra i
Mikaels liv:

”Ursäkta, heter du si och så?”
”Ja”
”Har du varit i Sverige någon gång?”
”Ja.”
”Hade du en liten pojke med dig?”
”Ja, får jag fråga vem som ringer?”
”Jag är den lille pojken.”
”Oh! I remember you!”
– Så när Fredrik och jag var i USA

hälsade vi på honom i Dallas.
Familjer som Eng och Lundqvist kan

inte bli till på laglig väg i Sverige. I april

röstade riksdagen än en gång nej till att
singelkvinnor ska få inseminera. Både Ylva
och Mikael vet att de är priviligerade.

– Långt ifrån alla har råd med de resor
och den vård som krävs för att bilda
familj. Regnbågsfamiljen har blivit en
klassfråga, säger Ylva Lundqvist.

Och även om de stadigt blir fler, syns
dessa familjer mest som färgglada flöten i
Svenssonhavet.

– Jag har fått köpa en hel del barn-
böcker till Edgars förskola som visar något
annat än mamma pappa barn. Det intresset

borde egentligen finnas hos personalen. I
skolvärlden har vi blivit rätt bra på att
prata om etnisk mångfald, men vi halkar
fortfarande efter i hbt-frågor, säger Ylva
Lundqvist.
Edgar och Herbert kommer springande.
De har lekt klart och det är dags att gå.

– Mamma, när ska vi till stora tornet?
undrar Edgar.

– Om några veckor. Men idag ska du
ju få se Kaknästornet. Det är nästan lika
högt som det i New York!

Det har slutat regna, men pölar ligger
kvar när regnbågsfamiljen Lundqvist rullar
iväg, med barnvagnens hjul i våt sand.

”Jag har fått köpa en hel del 
barnböcker till Edgars förskola 

som visar något annat än 
mamma pappa barn”
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AV elin lindman

jugofemåriga Helén Hedström
har längtat efter barn i flera år. En
disig aprilmorgon tar hon därför

färjan över till Danmark för att inseminera
sig. Det barn hon förhoppningsvis får
kommer växa upp i en stjärnfamilj som
består av både släkt och vänner. Framför
allt kommer det att vara älskat och önskat.

– Det här valet känns som det mest
naturliga för mig säger Helén Hedström.

De kallas just önskebarn, de barn som
kommer från insemination i Danmark.
Helén Hedström sitter på Stenaline färjan
från Göteborg till Fredrikshavn en tors-
dagsmorgon och tittar ut över ett disigt
Kattegatt. Hon vet att det kan vara svårt att
bli gravid. Genomsnittet ligger på 6-7 inse-
minationsförsök. Kanske kommer hon ta
denna färja flera gånger. Men det gör det-
samma, hon är på väg mot att
uppfylla det viktigaste i sitt liv. Igår
kväll gjorde hon ett ägglossnings-
test som visade den glada gubben
som i sin tur indikerar att nu kan
det bli barn, så då är det bara att
korsa sundet.

Det som ledde fram till beslu-
tet om att inseminera sig var just
en stark barnlängtan. Sen kan hon
ändå bara se sig själv i en relation
med en annan kvinna och då skul-
le det också behövas insemina-
tionshjälp.

– Ibland inser jag hur konstigt
det är att jag kan åka till Danmark
och köpa sperma. Men världen är
konstig. Det är lika bra att ta del i
det, i det konstiga, som kan gene-
rera positiva saker.

Svensk lag säger att lesbiska
kvinnor har rätt att få hjälp med
insemination i Sverige om de är i
en stadig relation. Helen Hedström
menar att hon har många stadiga

relationer som barnet kommer få sin
trygghet och kärlek från. Hon är själv upp-
vuxen i en stor familj och har sett det vär-
defulla i detta många gånger;

– Jag ska ha en stor familj men det
kommer aldrig att bli en "normal" kärnfa-
milj - förresten finns det ingen sådan.
Däremot tycker jag om tanken på en
stjärnfamilj, där reglerna om vem som till-
hör inte är så trånga. I en stjärnfamilj får
var och en själv välja och definiera vilka vi
vill betrakta som vår familj. Det kan vara
våra biologiska familjemedlemmar, men
också en självvald moster, en adoptivmor-

mor eller en vänkrets som är en sorts
familj som finns där när vi behöver den.

När hon kommer fram till
Fredrikshavn tar hon tåget till Hobro
där graviditetskliniken Gaia ligger. Diset
har lättat , solen gassar och kvinnorna på
kliniken som ligger på en tvärgata någon
kilometer från stationen tar emot henne
med kaffe och lyhördhet. På klinikens
väggar finns bilder på barn som kommit
till världen genom deras inseminationer.
Tackkort och leenden. På en tavla står
orden ” om det finns någon mening
med livet, så måste det vara att ge livet
mening”. Nu följer ett samtal med en
barnmorska . Helén Hedström får ett
papper med namn på möjliga spermado-
natorer och fastnar för en som heter

t

med helén
på resan mot 
drömbarnet
”Ibland inser jag hur konstigt det är att jag kan åka till Danmark och köpa sperma. Men världen är konstig. Det är lika bra 
att ta del i det, i det konstiga, som kan generera positiva saker”. Följ med Helén till Danmark på inseminationsresa.

”Jag har valt 
en öppen 
donator”
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Ossian, som har bruna ögon och brunt hår
och är 30 år. Hon försäkrar sig om att det
finns mer av hans sperma för att hon så
småningom kommer att vilja ha syskon.

– Mitt barn kommer aldrig att ha en
biologisk far, bara en spermadonator och
världens bästa mamma. Jag har valt en
öppen donator, så att mitt barn, när det är
18 år kan få kontaktuppgifter om sin sper-
madonator om hon eller han vill. Om bar-

net frågar om hur det blev till kommer jag
med enkla ord förklara precis som det är.
Typ "Jag ville så gärna ha dig, så jag fick
hjälp av ett slags sjukhus där de hjälpte dig
att komma in i min mage”

Pernille Provst som är barnmorska på
Gaiaklinikken berättar att under 2010 inse-
minerade sig 106 svenska kvinnor på deras
klinik. Hon påpekar att det ställs krav på
både spermadonatorn och kvinnan som
vill inseminera sig

–Vi har bara donatorer från erkända
spermabanker och de donatorerna genom-
går ganska stränga undersökningar. För att
få inseminera sig ställs kraven att kvinnan
ska vara frisk både fysiskt och psykiskt.
Utöver det har vi en intervju för att få en
bild av vem hon är och vilka tankar hon

har i förbindelse med att vara t.ex. ensam-
stående mamma.
Sen får Helén Hedström gå in i ett rum
och lägga sig i en gynstol. De upptinade
spermierna förs upp i livmoderhalsen med
hjälp av en tunn kateter . Hon ombeds
ligga ner och vila någon halvtimma så att
spermierna får en extra skjuts inåt. Det är
nu det kanske händer och Helén
Hedström skulle inte kunna vara nöjdare.

Reaktionerna som hon fått från sin
omgivning när hon berättat om att hon
ska inseminera sig har varit stärkande i
beslutet;

– De allra flesta som får höra om min
plan, både nära vänner och främmande
människor, blir först fascinerade och vill

veta allt. De tycker att det är konstigt, men
nästintill alla har haft en positiv syn på mitt
val och stöttar mig helt och fullt. De för-
står att jag vet vad jag gör känns det som.

Efteråt blir det ännu ett samtal med en
barnmorska. Och så betalningen. Ett öns-
kebarnsförsök kostar allt som allt 5000
svenska kronor. Sen tar Helén Hedström
färjan över Kattegatt igen. Med handen på
magen sitter hon i ena hörnet av cafeterian
med en lycklig undran om hon kanske
redan är mamma. Om två veckor ska hon
ta graviditetstestet och få svaret.

– Det känns som en underbar möjlig-
het att jag faktiskt kan göra såhär och jag
har faktiskt aldrig tvekat på om det är rätt.
Jag är bara så tacksam för möjligheten.

n
mot 

net

”nästintill alla
har haft en 

positiv syn på
mitt val”

”Jag tycker om tanken på
en stjärnfamilj, där
reglerna om vem som 

tillhör inte är så trånga”
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www.tallinksilja.se   08-22 21 40* 
* Serviceavgift tillkommer, boka online så bjuder vi på den. Pris per person,  

begränsat antal platser, gäller 1.6–31.7 2011, boka senast 31.5 2011.

Vi släpper 1000 biljetter till superpris i juni och juli.  
Missa inte din chans att kryssa över Östersjön till  
bästa pris. Boka senast 31.5 och res i juni och juli,  

antalet platser är begränsat. 

Helsingfors-, Tallinn-, 
Rigakryssning fr 175:–

Ingår: båtresa, del i B4-hytt.   

Åbokryssning fr 45:–
Ingår: båtresa, del i E/C4-hytt. 

Nedräkningen har börjat  
1000 kryssningar fr 45:–

Sommar på Stallis!

SUCCÉN ÄR TILLBAKA
CHAMPAGNETIMMAR

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

Norrtull - Kungliga Hagaparken
www.stallmastaregarden.se

08-610 13 00, info@stallmastaregarden.se

Alkoholfria alternativ

495 kr/flaska!
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böcker 
för regnbågsbarn
Det finns inte direkt hyllmeter med barnböcker som avviker från
normen. Men författaren och QX-medarbetaren Nicolas Jacquemot
har vaskat fram några guldkorn.

”Värsta prutten, Lolly!”Text:

Åsa Karsin (2007),

Illustrationer: Frida Arvidsson

Hur kul är det inte att prutta

med armhålan? Det tycker i alla fall

Lolly som har så roligt att hon inte

kan sluta. Pappa Peter tycker att

hon är otroligt proffsig, medan

pappa Anders har tröttnat en aning.

Lolly brukar inte träffa sin mamma

så ofta, men en dag får hon följa

med henne på fin fest. Där får man

absolut inte prutta. Kommer hon

att kunna låta bli? Fina illustratio-

ner! (Rek. ålder från 3 år)

”Gabriela
Stjärna och fien-
den”, Anna
Charlotta
Gunnarson

Gabriela är inte
direkt överförtjust i
William som har börjat i
hennes klass. Det är någon-
ting skumt med honom. Ena
dagen säger han att hans
mamma är polis, nästa att hon
är journalist. Och först heter
hon Marta, sedan Karin. Ljuger
han för att göra sig till? Gabriela
bestämmer sig för att ta reda på
hur saker och ting egentligen för-
håller sig. En skojig och tänkvärd
berättelse. (Rek. ålder 9-12 år)

”Kalle som Lucia”,

Text: Anette Skåhlberg,

illustrationer: Katarina

DahlquistKalle vill vara lucia, vit-

klädd med ljus i hår. Gissa

om han blir glad när han

blir framröstad av kompisar-

na i förskoleklassen. Långt,

blont hår bör man tydligen

ha, men det kan man ju
greja med en peruk. Läraren

och rektorn opponerar sig,

de påstår att det är tradition

att lucia ska vara en flicka.

Men Kalle har inte lust att

vara stjärngosse med hög

fånig strut. Han får en idé!

(Rek. ålder 4-8 år)

”Dårfinkar och dönickar”, Ulf StarkEn svensk queer-klassiker om en vanlig flicka somblir en ovanlig pojke. Första dagen i nya klassen trorfröken att kortklippta Simone är en kille och kallarhenne Simon.Tolvåriga Simone spelar med och blirtuff, grälar och tjuvröker. Populära Katti blir kär ihenne och själv får hon känslor för Isak. Det är bäddatför kärlekstrubbel i denna allvarliga och humoristiskabok. (Rek. ålder 10-12 år)

”Lill-Zlatan och morbror raring”, PijaLindenbaum
Pija Lindenbaums fantastiska bok om kärlek ochsvartsjuka. Lill-Zlatan, eller Ella som hon egentligenheter, har en älsklingsmorbror – morbror raring. Hangör ny färg på Ellas hår varje dag om hon vill. Defikar, går till simhallen och på opera. Men en dag sit-ter det någon i farbror rarings kök. Han heter Steveoch kommer från Trelleborg. Ella tycker att hankunde ha stannat där. (Rek. ålder 3-6 år)

”Malins mamma gifter sig med Lisa”,Text: Annette Lundborg,

Illustrationer: Mimmi Tollerup-Grkovic

Femåriga Malin bor med sin mamma Siv och hennes flickvän Lisa.

Dagen då Siv och Lisa ska gifta sig i Stadshuset är de nervösa och pirriga

hela morgonen. I Malins liv finns också hennes pappa, hans kille Niklas och

farfar och mormor. Lisa är gravid och hennes mage växer och växer.

Hon har fått bebisfrön i en burk från den blivande pappan.

En bra bok om en helt vanlig homofamilj. (Rek.

ålder 3-6 år)
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stad i ljus
Göteborg
imponerar
Juni betyder Göteborg. Det är då alla blickar vänds mot staden i väst. 
HBTQ-festivalen har gett staden möjlighet att tvätta bort sitt rykte om att 
vara homofobisk och istället visa upp en stad där mångfalden blomstrar. 

AV anders öhrman, Ronny Larsson & ken olausson
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emte året i rad och hur stor som
helst. Ja, Göteborgs Pridefestival, eller
HBTQ-festivalen som den heter, tar

i år ett gigantiskt kliv framåt och expanderar
stort. Det som började för fem år sedan som
en relativt smal konst- och kulturfestival har
idag växt och blivit bred och stor, men fort-
farande med stort fokus på konst och kultur.
Festivalgeneralen och verksamhetschefen
Tasso Stafilidis jobbar heltid med den. Ja,
så här i sluttampen är det mer än heltid.

Just nu så känner jag mig oerhört stolt
och glad över vårt gigantiska programutbud,
över alla fantastiska funktionärer och våra
många samarbetspartners, säger han. Men jag
känner mig också lätt stressad nu när så
mycket ska falla på plats.

Häromveckan kom festivalprogrammet,
ett 68 sidor maffigt program fullspäckat med
aktiviteter, föreläsningar, fester och utställ-
ningar. Och i år byggs en regnbågspark mitt
i hjärtat av city, i Bältespännarparken, med
en scen i ett cirkustält, restauranger och
utställare, däribland QX som kommer att ha
ett eget tält i parken.

– Årets park blir en helt ny del av festi-

valen och i jämförelse med förra årets festival
på Götaplatsen blir vi tre gånger större och
uppskattningsvis får vi betydligt många fler
besökare, berättar platschefen för regnbågs-
parken Daniella Olsson, och tillägger
snabbt att det är gratis att besöka parken.

Om regnbågsparken är det ena hjärtat i
festivalen så är och Regnbågskvarteret det
andra. På Regnbågskvarteret (Högskolan för
scen och musik) hålls seminarier, debatter,
workshops och föreläsningar. Utbudet är
enormt, i programmet hittar man spännande
punkter: ”Homofobi och manlighet hur
hänger det ihop”, ”Japansk gay art”,
”Hållbara förhållanden”, ”Jag är inte rasist,
men…”, ”Samtal föräldrar emellan”, ”Att
komma ut på arbetsplatsen”, ”Vem har högst
status i HBT-världen?”. Dessutom debatteras
och diskuteras det om BDSM, självmord,
opera, hiv i Ukraina och bögarnas Zarah.
För att nämna några av punkterna.

Som ni märker är det ett enormt spektra
av ämnen som ska beröras.

En av de mer uppmärksammade och
kända konstnärerna som kommer att delta
under HBTQ-festivalen är Lars Lerin, en

av Nordens främsta akvarellmålare. I utställ-
ningen Akterseglare på Stadsmuséet får vi
bland annat se fyra helt nya verk som skapats
för HBTQ-festivalen.

– Det blir sammanlagt ca sex-sju större
akvareller varav fyra på temat matroser,
"Akterseglare" Tyvärr blev ett par så mörka
att matroserna knappt syns, berättar Lars och
tillägger att hans make Manoel ska visa
foton av sina HBTQ-kompisar i Brasilien i
samband med utställningen. Och så tar jag
med en serie med grafiska blad ur boken
"för dig naken"

Skiljer sig målningarna från det du
tidigare gjort?

– Ja, eftersom matroserna kom i skym-
undan blev det mer av ljus/dunkel/nattmör-
ker-stämningar. Jag hade tänkt mig något
mer konkret men det blev som det blev.

Har du besökt någon Pridefestival
tidigare?

– Ja, för sex-sju år sen i Stockholm var
jag med och tågade i träskor (skrattar) Det
var en mäktig känsla.

Kommer du att närvara under
HBTQ-festivalen i år?

Något håller på att hända med Göteborg. Inte nog med att staden röstats fram till svenskarnas favoritsommarstad fem
år i rad, i senaste numret av den amerikanska gaytidningen OUT hyllas staden och man lyfter fram HBTQ-festivalen
som en av anledningarna till att besöka den.

AV anders öhrman

hbtq-festivalenhbtq-festivalen
f

”Jag är över-
tygad om att

konceptet med
att öppna upp
festivalen för
fler och för 

allmänheten är
den störst
bidragande 

orsaken”

Paradbild från i fjol med bl.a.
Glenn Hysén, Kitty Jutbrink,
prästen Lars Gårdfeldt och
verksamhetschefen Tasso
Stafilidis.

Gothia Towers satsar stort på
HBTQ-festivalen och är officiellt

festivalhotell och håller bl.a. i
invigningsfesten.
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- Ja, från och till under veckan.
Under HBTQ-festivalen anordnas det

självklart en hel del fester i staden.Två av
dem anordnar festivalen själva, invigningsga-
lan på Gothia Towers och avslutningsgalan
på Liseberg. På invigningen onsdag den 1
juni talar Tiina Rosenberg och landshöv-
dingen Lars Bäckström. På scenen står
bl.a. Jenny Silver, Linda Pritchard och
SeanMagnus. På avslutningsgalan som hålls
direkt efter paraden (som startar vid
GöteborgsOperan och går till Götaplatsen)
slår man på stora trumman och radar upp
artister som Alcazar, Loreen, Love
Generation, Le Kid och Hästpojken.
Konferencierer för avslutningskvällen är
Stefan Holm och Kitty Jutbrink.

Vi frågar Tasso hur han tror det kommer
sig att HBTQ-festivalen lyckats bli så stor.

– Jag är övertygad om att konceptet med
att öppna upp festivalen för fler och för all-
mänheten är den störst bidragande orsaken.
Det har ökat vår synlighet och vi är mer
inkluderande.Att festivalen är så bred gör att
många av våra samarbetspartners kan arran-
gera spetsigare och smalare programpunkter.
Sedan ser jag hur intresset ökat från många
olika håll att på olika sätt engagera sig i festi-
valen och vill synas ihop med oss, men vi
har tydliga krav på våra samarbetspartners
kring hbt-kompetens och erbjuder dem
grundläggande hbt-kompetensutbildning i
utbyte mot deras tjänster. En annan viktig
faktor till att festivalen lyckats så bra är att

det mesta är gratis. I år får vi 1,6 miljoner i
bidrag men vi drar in över 6,5 miljoner i
sponsring.

Göteborg har ju inte haft det bästa
ryktet som HBT-stad tidigare, men
idag verkar hela staden stå bakom fes-
tivalen.

– Det stämmer. Göteborgs historia är
nedsvärtad av hatbrott och homofobi och
jag tror att just detta bidrar till att många vill
vara med att tvätta bort den stämpeln samti-
digt som de också måste visa att de står för
en mångfald, för allas lika rättigheter, mot
fördomar och diskriminering. Göteborgs

Stad har verkligen kraftsamlat i år och den
politiska ledningen har gett festivalen sitt
fulla stöd.

Hur lycklig kommer du att vara
när du står på avslutningsfesten på
Liseberg och dansar till Alcazar?

- Jag kommer förhoppningsvis att vara
både lycklig och nöjd men säkerligen också
dödstrött.

En av Sveriges hetaste homosar just nu
är utan tvekan fotbollsspelaren - och göte-
borgaren - Anton Hysén. Och även om

pappa Glenn gick i Prideparaden förra året
så kommer den som hoppas får se Anton i
årets parad troligtvis att bli besviken.

– Pride är inte riktigt min grej, säger
Anton. Jag gillar inte parader och sånt. Jag är
lite mer laidback och kommer umgås med
polarna.

Kanske kan polarna ta Anton i handen
och dra med honom ut, för visst vore det
kul om Sveriges hetaste bög gick med i årets
parad i årets hetaste festival?

”Regnbågsparken
blir i år tre 

gånger större 
än förra året”

valenvalen

Hästpojken

Humormafian

Love Generation

Le Kid

Alcazar

Tiina Rosenberg

Stefan 
Holm

Avslutningsgalan på Liseberg
kommer att dra enormt 
mycket folk
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ag vet inte hur många sms och
telefonsamtal som gick iväg den
där lördagskvällen i mars då My

heart is Refusing Me tävlade om en Andra
Chansen-plats i Globen. Hade jag bara gått
efter facebook-uppdateringarna på skärmen
framför mig så skulle My Heart is Refusing
ha seglat in i final. Nu blev det som bekant
inte Globen för Loreen. Men vem bryr
sig? Hennes suggestiva electropop i rött är
ju årets Melodifestivalshit. Och snart kom-
mer det mer dansant vemod från den
luggprydda sångerskan med den stora rös-
ten.

Hon har faktiskt redan material att
täcka två album. Men Loreen har inte bråt-
tom. Har det tagit sex år att hitta en musi-
kalisk identitet och så vill man inte stressa
ut något. En EP med sex till åtta låtar är
istället planerad till hösten. Och innan dess
ska en singel släppas.

Frågan är bara när. Efter att ha lyssnat
på ofärdiga mixar av tre låtar hoppas jag att
det blir snart. För det låter bra. Jävligt bra.
Vemodet och den suggestiva dansnerven
från My heart is Refusing Me går igen, i star-
ka melodier som ramas in av Loreens röst.
Låtarna skulle med lätthet kunna kläs av till
nakna ballader, precis som Loreen gjort
med festivallåten.

– Med ett dansbeat kan du göra vad
som helst, och det låter ändå roligt. Men
man ska kunna skala av beatet och ändå ha
en bra melodi. Huvudsaken är att det är
starka låtar. Därför vill jag släppa en EP och
inte ett helt album.Varje låt måste vara en
potentiell singel, och jag vill att de ska säga
något. De ska ha själ och en röd tråd. Just
de här låtarna handlar om relationer, eller
mer relationsproblem. Jag tycker om att ha
teman och en tydlig form.

– Och jag älskar att plocka från olika
stilar och influenser. Det är underbart att
plocka bort regler och vara öppen för möj-
ligheter. Lite som att vara bisexuell, fast
musikaliskt.

Loreen skrattar.Vilket hon gör ofta.
Nästan hälften av bilderna Fotograf-Peter
skickar dagen efter visar en leende Loreen.
Detta trots att vi velat fånga Loreens musi-

kaliska mystik och vemod på bilderna. Det
är tydligt att det finns fler sidor av Fröken
Talhaoui.

Det var Loreens yngre syster som pus-
hade henne att söka till Idol, programmet
som gav oss en första introduktion av
henne. Där slutade hon fyra i tv-succéns
första säsong. Efter Idol fick hon ett par
erbjudanden, men kände aldrig att något
var rätt så hon reste en del. När hon var i
New York bad en kompis henne om hjälp
med ett tv-jobb och sedan dess har hon
jobbat i projekt för olika produktionsbolag.
De senaste åren har hon jobbat som
inslagsproducent, eller dramaqueen som
hon själv kallar det. Hon skapar drama av
verkligheten och har bland annat jobbat
i projekt med Frufritt, Matakuten och
Elin Klings modeprogram.
Fast nu är det musiken som gäller.

Men det tog som sagt ett tag innan
hon hittade sitt sound. Producenten och
låtskrivaren Moh Denebi, som hon
känt sedan Idol-tiden, hörde av sig via
Facebook för ett år sedan och tillsam-
mans med Björn Djupström hittade
de vad hon letat efter i sex år. Ett sound,
låtar som speglar vem Loreen är som artist.

Måns Zelmerlöw, som sitter i samma
lokaler som Moh, hörde vad Loreen och
grabbarna presterat i studion och för att
hon och producentteamet skulle få den
kreativa frihet de behövde startade Måns
ett skivbolag.

– Haha, ja det där var ju helt galet.
Måns är ett väldigt bra kreativt bollblank.
Han är inte rädd för någonting. Jag kan
säga ”Vi tar över världen” och han svarar
”Bra idé!”

Hon skrattar.
En av låtarna som Loreen sjöng in var

My heart is Refusing Me. Den skickades in
till Melodifestivalen, trots att flera i hennes
omgivning var skeptiska till att hon skulle
vara med. Något som Loreen inte alls för-
stod.

- Jag fattade inte grejen med vad som
skulle vara fel i att vara med. Får jag en
scen? Ja. Får jag göra exakt det jag vill? Ja.
Får jag ha på mig vad jag vill? Ja. Ja, men då

så. Jag kan inte såna ”social codes”, vad som
är trendigt eller inte. Folk behöver musik.
Ge det till dem och sluta tänk på vad som
är ”rätt”. Fuck kreddigt!

My Heart is Refusing Me har blivit en hit
mer långlivad än flera av Globenfinalisterna
och ligger fortfarande högt på listorna.
Men i festivalen räckte det ”bara” till en
Andra Chans.

– Men jag var inte där för att vinna,
utan för att visa upp mig. Och det sa vi alla
som jobbade med låten från början.

– Och det var skönt att jag hade det

tänket eftersom jag är en galen tävlings-
människa i vanliga fall.

Loreen skrattar igen. Med tanke på
hennes lätthet till leende är det rätt intres-
sant att hennes musik bär på ett så starkt
vemod.

–Fast vemodet är ingen boja, utan ett
måste för mitt skapande och min inspira-
tion. Med melankolin hamnar jag i trans
och sjunger dessutom bättre. När någon
spelar upp en glad melodi stängs hela mitt
system av och jag känner ingenting. Det är
inte det att jag tycker om att grotta in mig
i misär. Men vemodet öppnar upp en del
av mig. I Sverige tycker folk att vemod är
något negativt.Vi är alldeles för kontrollera-
de här och det är synd att vi inte vågar
känna smärta.

Vemodet finns i hennes rötter, i det
marockanska, det berbiska. Loreens föräld-
rar härstammar nämligen från Marockos
urbefolkning, Berberna.

– Jag pratar både arabiska och marock-

anska. Fraseringen i min sång är väldigt
tydligt därifrån. Den är mer åt Enya-hållet,
med svepningar.

– E-e-iyee-slingan i My Heart is
Refusing Me är faktiskt ett exempel på en
sådan. Hade en berb hört den hade hon
sagt ”ay, den här är vår”.

Loreen är uppvuxen i Åkersberga och
Västerås med fem yngre syskon och beskri-
ver sig som en kuf som barn.

– Jag hade andra förhållningssätt än de
andra ungarna. Mamma kunde inte den
svenska kulturen och jag tog efter henne.

Det krockade med det svenska sättet att
göra saker. Och jag ifrågasatte allt, hela
tiden.

–Vi i familjen hjälptes åt att ta ansvar
och vi hankade oss fram. Det var liksom
vi mot världen och jag var tvungen att
växa upp snabbt för att vi skulle klara
det.

Musiken blev Loreens fristad. När
klasskompisarna drog hem för att leka
med varandra efter skolan gick hon hem,
in i badrummet, släckte lampan och
sjöng.

– Jag kunde stå i timmar medan mina
yngre systrar bankade på dörren.Akustiken
var så fin där. Jag sjöng låtar med Celine
Dion, Mariah Carey och Whitney, artis-
ter som tog i. Jag tänkte aldrig på om jag
kunde sjunga, jag bara sjöng. Det var min
grej.

Loreen och hennes systrar växte upp i
ett liberalt muslimskt hem. Fast fortfarande
med de lagar och regler om hur man ska
förhålla sig till vissa saker, till exempel alko-
hol och homosexualitet.

– Men jag har alltid ifrågasatt allt, ända
sedan jag var liten.Varför är det så här?
Varför får man inte göra så? Och när jag
var runt 17-18 började jag ifrågasätta reli-
gionen, och förstod att jag varken är mus-
lim eller kristen, så jag tog avstånd från det.
Idag är jag däremot väldigt andlig och spi-
rituell, precis som min mamma.

– Jag har alltid haft en stark intuition
och följt den oavsett vad religion eller
omgivning sagt. En av mina närmaste vän-
ner i gymnasiet var homosexuell och jag

j

”My Heart is Refusing Me” är helt klart en av årets bästa låtar, och nu kommer det mera från sångerskan 
med den skarpa luggen och den stora rösten. Klart att vi vill ha Loreen på omslaget.

AV ronny larsson FOTO peter knutson HÅR & MAKE sandra johansson

lovely
loreen
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”jag vet inte vad 
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eller inte. Folk 
behöver musik. 

Ge det till dem och
sluta tänk på vad 

som är ”rätt”. 
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”Det var från gaypubliken 
jag först fick uppskattning” 
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kände aldrig att det skulle vara konstigt
eller förbjudet. För om det var så fel, var-
för har då Gud placerat mig här, med de
här människorna i den här situationen?

– Så jag utmanade genom att ta med
den tjejen hem och säga att det här min
tjejkompis, hon gillar tjejer och nu hon
ska sova över hos mig. Jag ifrågasatte och
utmanade. Jag har alltid tänkt att det man
inte förstår, det fruktar man.

Har du ifrågasatt din sexualitet?
– Jag säger så här: Love is where you

find it. Det är inte könet du förälskar dig i,
det är själen. Om det är en kvinna eller en
man spelar ingen roll. Min sexuella lägg-
ning… 

(Loreen pausar och tittar på mig).
– … det skulle vara fel att säga att jag

bara gillar killar. Jag är öppen. Jag vill hitta
kärlek och om det är med en kvinna och
jag känner att det är rätt, så är det rätt. Då
är det inga tvivel från min sida. No ques-
tions asked. Bort med alla rules och regula-
tions.

Har du varit förälskad i en kvinna?
Loreen ler.
Du behöver inte svara, försöker

jag.
– Jag svarar dig så här, säger hon och

ler stort.

I juni uppträder Loreen på en stor
gayfest på Kolingsborg i Stockholm, och
någon dag senare är hon ett av dragplå-
stren på HBTQ-festivalen i Göteborg.

– Det var från gaypubliken jag först
fick uppskattning för My Heart…, och jag
vill vara med människor jag trivs med. Så

det är där min kärlek ska vara.
Vi är många som tycker att du

höjde den musikaliska ribban i festi-
valen, och jag är övertygad om att
Europa hade älskat ”My heart is
Refusing Me” och ditt sceniska
uttryck. Finns det en möjlighet att du
återvänder till Melodifestivalen?

– Att stå på en sån fet scen är en fantas-
tisk sak att uppleva, och jag vill ju ge folket
musik. Jag bryr mig inte om vad som är

”kreddigt”. Det vore konstigt att jag som
kuf skulle vilja tillhöra en klick som är top-
notch. Jag anser att alla är topnotch.

– I Sverige är lagom bäst. Men eh, nä.
Det där handlar bara om att ”Jag vill inte
att du tar ut svängarna för då blir jag
påmind om att jag inte gör det och då blir
jag störd.” Det är så dumt. Nej, gör vad du
själv vill och känner för och låt dig inte
begränsas av vad andra tycker och tror.
Fuck lagom.

Klart vi älskar en kuf som hatar att vara
lagom.

”det skulle vara 
fel att säga att 
jag bara gillar 

killar”
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ör ett par år sedan hade
Göteborg ett trist rykte om
sig att inte vara en vidare
gayvänlig  stad.Well, tiderna
har förändrats och det ryktet
är idag lika mossigt som ett
stenröse i skogen. Istället

blomstrar stans gayliv, och uteställen som
Gretas och Bee Bar är riktigt vassa träffpunk-
ter för HBT:are och deras vänner.

– Att vi kan ha en krog så centralt där
regnbågsflaggan får vaja ifred är ett tecken på
skillnaden mellan nu och för tio år sedan,
säger Markus Gisslén, mannen bakum suc-
cébaren Bee Bar. Han fortsätter:

– När jag flyttade till stan 1999 var alla
gayställen undangömda, idag kommer folk,
straighta som gay, in och säger att de blir så
glada när de ser regnbågsflaggan. Det är
verkligen en helt annan stämning i
Göteborg idag och man kan sitta på en ute-
servering och pussa den man älskar.
Göteborgs är en riktigt bra gaystad.

Innan vi kommer till alla bra gayhäng
har vi vaskat fram ett par andra guldkorn i
Göteborg. Ställen som du måste besöka
innan nattlivet tar vid.

Så, låt oss börja med bästa sättet att inle-
da dagen.

På frukostfronten har vi nämligen två

pärlor att rekommendera: Egg & Milk (Övre
Husargatan 23) och Café And the Bakery
(Viktoriagatan 20). Det förstnämnda är ett
café inrett som en amerikansk diner, och här
serveras grymma frukostar med välfyllda
bagels, amerikanska pannkakor och stora
milkshakes. Men kom i tid, stället är poppis
på helgerna och de snyggt klädda bland i de
mintblå sofforna.

And The Bakery har å sin sida en delikat
liten frukostbuffé som serveras bland nyba-
kade smaskigheter, så det är i princip omöj-
ligt att inte slänga med en nybakad bulle på
frukostbrickan. Hemtrevligt och väldigt
charmigt svensk, sånt gillar vi.

Är det schysst väder och man vill se lite
folk medan man solar drar man till
Slottsskogen. Det stora grönområdet som
funnits sedan 1874 är för göteborgarna vad
Central Park är för New York-borna. Här
hänger alla när det är soligt från att kolla på
folk, pingviner, älgar och sälar. Ja, här finns
alltså en djurpark också om man är på det
humöret. Så, ta med en filt, eller ta en öl på
det nära vatten belägna Villa Belparc.

Medan vi är inne på soligt väder så
måste vi förflytta oss till Flickorna Kanold
(Södra Larmgatan 14). Den lilla chokladbuti-
ken med egen tillverkning säljer nämligen
stans bästa mjukglass. Givetvis doppad i deras
egen choklad. Ett absolut Göteborgsmåste!

Och när vi ändå rör oss mitt inne i stan
kan vi rekommendera bra shopping på bland
annat Kungsgatan och Vallgatan i närheten.
Korsar dessa gator gör Magasinsgatan som är
en av stans mest populära gator. Där man
kan starta dagen med fantastiskt surdegsbröd
på Da Matteo, och avsluta den på någon av
barerna (Magnus & Magnus, Bliss, Hello
Monkey etc). Däremellan finns där också en
massa små schysta butiker, varav en hel del
second hand-handlare.

Shoppar snyggt och trendigt gör man
bland annat på nyöppnade kläd- och acces-
soarbutiken Jens K Mensroom
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lovebomba 
göteborg
Att försöka sammanfatta Sveriges andra stad i en vettig text är inte det lättaste, men 
vi gör ett försök. Ett försök att lyfta fram bitarna bortom Avenyn, Feskekörka och Liseberg.
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(Drottninggatan 30) och Jens K Ladies Room
(Drottninggatan 27). Här säljs märken som
DAY by Birger et Mikkelsen, Dondup, para-
jumpers, tretorn, Bruuns Bazaar och
Knowledge Cotton Apparel. Mens Room är
dessutom ett av få ställen i Sverige där man
kan inhandla aussieBum-kalsonger och bad-
byxor.

I juni öppnar också en blivande gayfavo-
rit i stan: Quitch. Bakom butiken, som bland
annat satsar på kläder, hittar vi Queer-
Henkan och Krizz De Light. Butiken slår
upp portarna den här månaden på Korsgatan
4.

Om man är hungrig i Göteborg då?
Restaurangfloran utökas precis som i andra
städer varje år med nya favoriter. Vi gillar
opretentiösa Tranquilo (Kungstorget 14), som
serverar superschysst latinamerikansk mat.
Ställets tapas (”pinchos”) är gudomliga, och
vi rekommenderar prisvärda kockens val av
pinchos för alla som har svårt att bestämma
sig. Då får man lite av varje. Och allt är
givetvis muy bien.

Två andra prisvärda matpärlor är Bombay
Palace (Södra vägen 19), som är en riktigt bra
indisk restaurang, och Haiku Sushi Lounge
(Drottninggatan 30) som serverar de japans-
ka munsbitarna på rullband. Riktigt gott är
det också.

Och så kan vi passa på att nämna gamla
gayfavoriten Haket (1:a Långgatan 32) som
länge varit ett avslappnat val för de som vill
softa med en öl i näven. Med en ny stjärna
bakom slevarna i köket har stället fått ett
rejält uppsving och är man ute efter hus-
manskost och sushi som inte äter upp plån-
boken är Haket helt klart värt en liten
omväg.

Gaysvängen säger ni?

De senaste åren pratar alla om Bee Bars
fantastiska stämning. Bee (Saluhallen,
Kungstorget 13-15) har bara funnits i ett
och ett halvt år, men är redan extremt
omtyckt.

Bee är en bar och restaurang där klub-
barna BarBee och Busy Bee husera och man-
nen

Bakom detta succérecept är alltså Markus
Gisslén, och i vintras mottog han årets Keep
Up The Good Work på QX Gaygala för sina
gärningar i stadens nattliv. Hurra säger vi!

Gretas (Drottninggatan 35) är the grand
old lady i gaygöteborg men hon är fortfa-

rande jäkligt vital. Efter ett antal vunna QX
Gala-priser och fullt hus om helgerna finns
det inga planer på vila för den populära
klubben. Här varvas house och schlager med
heta bartenders och ett partysuget crowd.
Aslan och hans gäng kan det här med fest
vid det här laget.

Och sista fredagen varje månad är det
Club Queer på Park Lane (Kungsportsavenyn
38). Fia och Henkan har i flera år sett till

att månaden firas ut med ett stort kalas, och
det har i princip alltid varit en succé, för
såväl homos som heteros och alla däremel-
lan. Flertalet av Göteborgs coolaste drugor
är stammisar. Inte så konstigt kanske, då dru-
gor och Transor nämligen alltid har köföre-
träde och fri entré. Sånt gillar vi!

Club Lust (Järntorgsgatan 4-6) heter en
nykomling på partyscenen och på torsdagar-
na kör dom alternativa Pop The Cherry
med billig öl och bra musik i pop/rock
facket.

Missa heller inte sommarpausande
månadsklubben Stardust på Nefertiti

(Hvitfeldtsplatsen 6) om ni drar till Götet i
höst. Den Berlininspirerade klubben med
elektroniska dj:s, dirty genderbenders, lösa
mustascher och en massa glitter har frälst
HBTQ-publiken med sin galna partystäm-
ning ett tag nu.

Månadsklubb är även sköna Saga Bar
(Parkgatan/Ullevigatan) som snyggingarna
Malena och Sofia styr upp varje månad för
att få igång stans flator. Kolla in sagabar.se för
mer info om var, när och hur.

Då och då bubblar även Johan, Nicklas
och de andra festfixarna upp med klubbfa-
voriten GayStraight2Hell. Den extremt
populära och legendariska klubben som
huserade i Göteborg för ett par år sedan gör
bejublade gästspel som snabbt blir snackisar.
Håll utkik på QX Gaymap.

Slutligen, för dig som gillar att träffa
likasinnade utanför bardisken har RFSL:s
Habit (Stora Badhusgatan 6, våning 9) träffar
onsdagar och söndagar. Kolla upp RFSL
Göteborgs hemsida för mer info om detta.

Så.Vad väntar ni på? Satsa bums på en
tur till Sveriges framsida.

Eller helt enkelt: Gay West!

AV Ronny Larsson 
& Ken olausson

”Innan vi kommer till alla bra 
gayhäng har vi vaskat fram ett par

andra guldkorn i Göteborg”

BeeBar

Egg & Milk
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Storstad, gängkrig och ung kärlek. Musikalen West Side Story bygger 
på historien om Romeo och Julia. Två ungdomar förälskar sig, trots 
att de tillhör olika gäng.  Väldigt romantiskt – och väldigt farligt. 

Premiär 17 september för en helt  ny version av West Side 
Story, fylld av energi och stora dansscener. 

BILJETTER OCH GÖTEBORGSOPERANS RESTAURANG
031-13 13 00  /  WWW.OPERA.SE
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elina&amanda -par idans
ag var hetero när vi träffades, säger
Elina. Jag hade ingen tanke på att
jag kunde gilla tjejer. Så när jag

och Amanda började umgås så tänkte jag
bara att jag träffat en kompis som jag
tyckte väldigt mycket om. Men så blev
pussarna när vi skulle säga hej då ibland
lite lite för långa…

– Och jag var jättekär, säger Amanda.
Men det vågade jag ju inte säga. Hon var
ju hetero (skrattar). Jag visste väl att jag gil-
lade tjejer, men det var inget jag berättade
för Elina. Jag var rädd att skrämma bort
henne.

Amanda och Elina träffades på en
dansskola i München. Elina som är upp-
växt i Dalarna hade gått där ett år när
Amanda som är från Danmark började på
skolan. Och via en gemensam bekant lärde
de känna varandra och blev snabbt bästa
kompisar.

– När jag kom hem till min familj
pratade jag bara om Elina, säger Amanda.
Det var Elina hit och Elina dit så när jag
och Elina hade blivit ett par och jag berät-
tade det för min familj så sa alla, ja men
det har vi redan förstått.

– För mig var det lite av en chock att
inse att jag blivit kär i en tjej, säger Elina.
Jag minns att jag efter ett halvår med
Amanda fortfarande kunde vakna upp och
känna ”men shit, jag är ihop med en tjej,
hur gick det här till”. Och när folk säger
”Är du flata?” kan jag vända mig om och

undra vem de pratar om (skrattar). Jag har
lite svårt att ta till mig det ordet.

Amanda och Elina har varit ihop sedan
2007, de är 26 år gamla båda två (”jag är
tre dagar äldre” säger Elina) och de har
dans och sång som sina stora intressen.
Nyligen var de på audition för Dirty
Dancing som sätts upp i Stockholm 2012
och när vi träffas har de precis kommit
hem från en audition i Schweiz.

– Jag blev erbjuden kontrakt från och
med februari nästa år, berättar Amanda. Så
vi har lite att fundera kring nu.

– Jag fick inget erbjudande, säger Elina
och låtsasgråter lite. Så nu får vi se om det
blir långdistansförhållande igen, det har vi
varit med om förr.

Elina hoppade av utbildningen i
München och flyttade hem efter ett år.

– Den passade inte mig alls, jag tappa-
de lusten till dansen och mådde inte så bra
där nere. Men när jag väl kom hem igen
blev jag snabbt erbjuden jobb inom dan-
sen och då insåg jag att det är dans jag äls-
kar och vill hålla på med. Så jag flyttade
till Stockholm och började på Svenska
Balettakademin.

Och om en vecka tar hon examen.
– Då äntligen är jag utbildad yrkes-

dansare. Det känns underbart, man behö-
ver en utbildning för att få några jobb.
Amanda jobbar extra på Herman's, en
vegetarisk restaurang i Stockholm.

– Det är tufft att få dansjobb som

nyinflyttad i Stockholm, säger hon. Man
behöver ett stort kontaktnät för att lyckas.

Det är framför allt modern dans de vill
syssla med. Men en medverkan i en stor
musikal står också på önskelistan.

– Det vore skönt att få ett jobb som
sträcker sig över en längre tid, säger
Amanda. Jag är mer trygghetsperson.

– Och jag gillar ovissheten, säger
Elina.Visst, det kan vara jobbigt att inte
veta vad som händer i höst, men det känns
också lite spännande och fritt.

I framtiden hoppas de kunna livnära
sig på dansen, Elina har sitt eget danskom-
pani och är till exempel ansvarig för all
dans under Peace & Love -festivalen som
ären av Sveriges största festivaler och hålls
i Borlänge varje sommar. Och så funderar
tjejerna på att bo i Köpenhamn ett tag.

– Det är fem år sedan jag flyttade
hemifrån och jag saknar min familj så det
vore kul att bo där ett tag.

Och på frågan om de vill ha barn sva-
rar de blixtsnabbt ja.

– Amanda skulle helst velat ha barn
igår, säger Elina.

– Ja, jag är redan där (skrattar).Vi kom-
mer nog att åka till inseminationskliniken
i Danmark. Men nu dök ju det här erbju-
dandet i Schweiz upp, så vi får se. Det
känns som det aldrig riktigt är läge, men
det kommer det nog aldrig att bli. Det är
lika bra att bara göra det.

Men det är inte bara dans i Amanda
och Elinas liv. De sjunger dessutom i
kvinnokören Sapphonia.

– Jag har alltid sjungit, säger Amanda.
Så när jag såg en affisch för Sapphonia
ringde jag och kollade om vi kunde få
komma och sjunga med dem. Det fick vi,
och nu är vi med i kören.

Den 7 juni uppträder de på
Boulevardteatern på Götgatan i
Stockholm. ”Från Karin Boye till äkten-
skap” heter föreställningen och Amanda
och Elina ska både dansa och sjunga.

– Dessutom har vi sett till att hela
kören tar några danssteg till ABBA-låtarna,
säger Elina och skrattar. Det kommer att
bli jättebra. Men vi borde kanske åka hem
och öva lite ikväll.

– Inte ikväll, säger Amanda, direkt. Det
är final i America’s Next Top Model på TV.
Det har jag längtat efter hela dagen (skrat-
tar).

Vem hoppas ni vinner?
– Britney, säger de unisont.

J

-47-

Båda är utbildade dansare och båda sjunger de i kvinnokören Sapphonia. Möt Elina och Amanda som varit ett par i fyra
år och som lever för dansen. I juni uppträder de med Kvinnokören på Boulevardteatern i Stockholm.

”men shit, jag är
ihop med en tjej,

hur gick det 
här till” 

Elina (t.v.)
och Amanda (t.h.)

AV anders öhrman 
FOTO peter knutson
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et är en solig vårdag när
Matilda Ekholm, 28,
mellanlandar i

Stockholm. Om några timmar ska
hon åka vidare till ett träningslä-
ger i Barcelona och ladda upp
inför sitt femte världsmästerskap;
VM i Rotterdam.

Hon visar inga tecken på ner-
vositet.

– Jag blir fortfarande galen när
jag förlorar. Men jag har insett att
om man ska idrotta, så ska man
göra det för att man tycker att det
är kul. Ska jag behöva gå runt
med prestationsångest och må
dåligt av att hålla på med min
sport får jag väl göra något annat.

Vi har mötts upp i Peter
Knutsons studio på Söder och
när han plåtar henne spänner hon
blicken i kameran.

– Snyggt! ropar Peter förtjust.
Några knäpp senare avbryter

han för att visa henne en bild.
– Kolla, du ser nästan ut som

en kille! säger han uppspelt.
Matilda ler och får en smil-

grop i varje kind. Den korta frisy-
ren spretar busigt och hon står
stadigt i sina Converse på trägol-
vet.

Att hon gillar tjejer ser hon
inte som någon big deal.

– Jag kom på det när jag var
19 och kom ut direkt. Det var en
aha-upplevelse och jag tänkte
mest att jag var dum som inte fat-
tat det tidigare. Jag förstod dem
som alltid sagt att jag är gay. Det
är ju bara att titta på mig!

När Peter fotat klart slår vi oss
ned med varsin kaffe. Matilda hål-
ler koll på klockan på sin mobil
för att inte missa flyget. Hon har
en HTC Desire S – den bästa
telefonen på marknaden, enligt
henne själv. Det vet hon för att
hon har läst allt om den.

– När jag går in för något gör
jag det 100 procent. Jag kan bli
väldigt kär i någon, eller bli besatt

av en teknikpryl. Och nu senast
var det androidmobiler, avslöjar
hon och skrattar.

Att hon blir så intensiv i sina
intressen tycker hon är på gott
och ont. Det är en av anledning-
arna till att hon har ordet
”Uppsnärjd" tatuerat på sin högra
triceps – efter Håkan
Hellströms låt med samma
namn.

– Jag gjorde den förra som-
maren, när jag hade en Hellström-
period. Dels eftersom jag tycker
att den är snygg – det är min
kompis som har textat den – men
också för att jag ofta känner mig
uppsnärjd när jag går helt upp i
saker.

Skulle du vilja sluta med
det?

– Ibland, men för det mesta
inte.

Föremålen för hennes upp-
märksamhet har varierat. Men ett
har bestått: pingisen. Hon började
spela redan när hon var åtta – för

att hennes bror gjorde det – och
när hon bestämde sig för att hård-
satsa, i dryga 20-årsåldern, blev
hon snabbt bäst i Sverige.

I dag lever hon på sin sport.
Det innebär att hon måste träna
två gånger om dagen, åka på trä-
ningsläger och tävlingar runt om i
Europa och i Asien, och offra
annat som är kul – festivaler,
indiepop-spelningar och att kunna
vara dekadent om andan faller på.

Oftast tycker hon att det är
värt det.

– Jag gillar utmaningen, att
ständigt utvecklas. När jag har en
bra dag kan inget annat förstöra.
Då kan jag vinna över någon som
är bättre än mig, på taktik.

Hon förklarar att mycket
handlar om att analysera motstån-
darens styrkor och svagheter.

– Det är ett stort mentalt spel
att ha den andra så nära, öga mot
öga.

Vad gör du om någon för-
söker psyka dig?

– När jag är i ordning finns
bara bollen och bordet, då kan
inget annat störa. Men det har
kommit med rutin. När jag var
yngre var det mycket svårare.

Självkänslan tackar hon sina
föräldrar för. Hon växte upp i ett
sport- och musikintresserat hem,
med syskon som idrottade.
Hennes syster, som är yngre och
fotbollsspelare, är också gay – vil-

ket har tagits emot med kärlek
och respekt av hela familjen.

–Vi har fått lära oss att man
duger som man är, att man ska
vara sig själv och att man inte

behöver prestera. Men självförtro-
ende är en färskvara. I början var
det en väldig massa stress och
ångest inför tävlingar. Nu har jag
förstått att ju mindre press man
sätter på sig själv, desto mer distans
får man till sporten och desto
enklare blir det. Man får påminna
sig själv om varför man spelar och
hur oviktigt det är egentligen.

Vad är viktigt för dig?
– Harmoni.Att man lever på

ett sätt som man tror på, och inte
försöker leva upp till någon
annans bild av hur man ska vara.

Hur lyckas man med det?
– Jag tror att mycket handlar

om att försöka nöja sig med det
man har, istället för att hela tiden

ha begär efter mera. Det kommer
man långt på.

Matilda tittar på klockan. Det
har blivit dags för oss att avsluta.

Nästa gång vi hörs mejlar hon
mig från Rotterdam. Hon berättar
att hon har åkt ut i andra sluts-
pelsmatchen på VM, och blivit en
av de 64 bästa.

”Ett okej resultat även om jag
hade bra chanser att vinna även idag.
Men det spelar ju ingen större roll
egentligen.”

d
AV magda gad FOTO peter knutson

matilda 
tillhör de 
bästa

” Jag gillar utmaningen, att 
ständigt utvecklas. När jag har en
bra dag kan inget annat förstöra.”

Matilda Ekholm livnär sig på världens största,
individuella sport. Tidigare innebar det en väldig
massa stress och prestationsångest. Men när
Magda Gad intervjuar henne inför VM är hon lugn.
     – Senaste pingismatchen är ju en fjärt i rym-
den jämfört med om det händer något med en
kompis eller en familjemedlem. Om man kommer
ihåg det kan man må bra när man lirar.

Matilda Ekholm
Ålder: 28. Bor: Köping. Civilstånd: I ett förhållande.
Yrke: Pingisspelare. Världsranking: 98. Tränar:Två pass
per dag, pingis och fysträning. Bakgrund:Vunnit SM tre
gånger, tävlat på VM fem gånger och kvalade in till OS
2008. Aktuell: Kom bland de 64 bästa på VM i
Rotterdam 8-15 maj.

-48-
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Njut av sommaren på vår terrass.
Grill, drinkar, bubbel och massor av sol.
Välkommen!.

Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20

Stockholm
08 517 343 00

hasselbacken@scandichotels.com
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Jessica Andersson · Linda Bengtzing · Magnus Carlsson · Thomas Di Leva
Lasse Holm · Magnus Johansson · Charlotte Perrelli · Linda Pritchard

sommarens stora familjeshow med humor, rock, schlager och pop!

nyhet! 
ungdomsidolen 
hilda bjuder på 

familjeshow 
i salvequicks 

barnland.
Boka dina biljetter på www.diggiloo.com, Ticnet 077-170 70 70 / www.ticnet.se eller hos din lokala återförsäljare. 

Biljetterna till Dalhalla bokas på www.dalhalla.se. Avvikelser i pris förekommer, se www.diggiloo.com för mer info.

Ronneby 8/7, brunnsparken
eksjö 9/7, sjöängen
UllaRed 10/7, Hedevi IP
RättvIk jubileumsföreställningar!
 15/7, dalhalla Fåtal
 16/7, dalhalla eXtRasHow

älvsbyn 23/7, storforsen
skURUP 28/7, svaneholms slott
båstad 29-30/7, tennisstadion
lIdköPIng 31/7, läckö slott
kaRlstad 5/8, sandgrundsudden

Uddevalla 6/8, bokenäsets Motorpark
alIngsås 7/8, savannen
Höga kUsten 12/8, skuleberget
katRIneHolM 13/8, stora djulö
stockHolM 14/8, Ulriksdals slott

sommarens stora familjeshow med humor, rock, schlager och pop!sommarens stora familjeshow med humor, rock, schlager och pop!
gilla oss 

på facebook! 
fantastiska 
tävlingar!

Uppladdningen börjar på www.diggiloo.comSPONSOR PaRtNeRS
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fter en och en halv platta är Lady

Gaga världens största popstjärna.

Ingen dålig bedrift och helt rättvis. Ingen

annan släpper ifrån sig lika mördande re-

fränger, popdansiga beats och nyskapande

videos som La Gaga. Och med “Born This

Way” säkrar hon poptronen ett par år fram-

över. Nya plattan är nämligen en enda stor

godispåse av larvigt läckra poplåtar som idag

kategoriseras Lady Gaga-pop.

Från inledande Don´t You Want Me-sprinkla-

de discodängan Marry The Night via härligt

hetsiga invandrarpolitiska musikalpopen

Americano och tufft tyska europopen i Scheis-

se till avslutande glädjepopen The Edge of

Glory. I princip varenda låt låter som en hit.

Visst, allt är inte hundraprocentigt: You & I

är segt rockstomp med Bohemian Rhapsody-

körer och poänglösa mediumdiscon Heavy

Metal Lover är det det närmsta utfyllnad man

kommer i den här samlingen. Men det är

petitesser i sammanhanget.“BornThis Way”

är ett fullkomligt utmärkt popalbum.

Dessutom är det ju inte bara meningslösa

texter om hjärta och smärta som sätter ord

på Gagas beats. Hon vill säga nåt. Det älska-

dig-själv-låtarna Born This Way och Hair sä-

ger till unga människor som känner utanför-

skap är ovärdeligt. Gagas popmarcher för al-

las lika värde kommer att ses som en riktig

jävla hjälteinsats när vi ser tillbaka på Miss

Germanottas musikaliska gärningar.Tro mig.

Ronny Larsson

fokus

MUSIK

One lovely Lady
Lady Gaga
“Born This Way”

E

1. Kylie "Put Your Hands Up
(Pete Hammond Remix)"
Nya singeln kommer nu i juni, och
för alla er som saknar 80tals-Kylie så
låter den här mixen som hämtad från
en av hennes tidiga SAW-plattor.

2.The Saturdays "Notorious"
Det brittiska tjejbandet verkar aldrig
bli bättre än i hiten Up, men när de
nu blandar Lady Gaga med Pussycat
Dolls är de någonting på spåret.

3. Orup "Huddinge (Le Kid
Version)"
Farbror Erikssons Stockholmsrock blir
i kidsens händer istället en härligt
camp Pet Shop Boys-karamell. Mums!

4.Take That "Love Love"
Första singeln från nya EPn ekar både
av Katy Perrys I Kissed a Girl och
gammal Dead or Alive. Helt klart en
lyckad kombo.

5. Linda Sundblad "Intim"
Frågan är om Lambretta-sångerskan
någonsin känts så relevant (och bra)
som i den här svala dansdängan på
svenska?

6.Wallenberg feat Leila K
"Legendary"
Alla som lyckas få in Leila K i en stu-
dio och bakom en mikrofon igen är
garanterade en plats på den här listan.
Välkommen tillbaka!

7.Timbuktu "Resten av ditt liv"
En av de skönaste och mest bittra
uppbrottslåtar som skrivits på svenska?
Vem vågar ge sig på den i höstens "Så
Mycket Bättre"?

8.Those Dancing Days "Can't
Find the Entrance"
Det svenska tjejbandets nya singel är
ett stycke skön Max Martin-pennad
sommarpop.

9. Stella Mwangi "Lookie
Lookie"
Om hennes Eurovisionflopp ville låta
Shakira så vill nu vår norska favorit
låta som…Midi, Maxi & Efti!

10. Lucia Perez "Que me quiten
lo bailao"
Alla eurovisionlåtar borde självklart ha
en dans. Då blir de automatiskt ama-
zing hur banala de än är. Årets ESC-
guilty pleasure utan konkurens!

Sammanställd av Ken Olausson

QX speldosa

-50- -51-

”Born This Way 
är ett 

fullkomligt
utmärkt 

popalbum”

Ladda ner:

Hair, Scheisse,Americano & 

The Edge of Glory 
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Jag är ett stort Scocco-fan, och det är få artis-
ter jag hellre skulle vilja gå och se live på t.ex. 
Cirkus än Mauro. Senaste singeln Jag saknar 
oss är en typisk Mauropennad ballad med fan-
tastisk text om kärlek som dör. Men förutom 
de två tidigare singlarna (Adrenalin och Julkort 
från New York) blir jag lätt besviken på albu-
met. I mina öron låter det ofta som ett ano-
nymt Ratata eller som Eldkvarn light. Men 
det finns höjdpunkter, som allsångsvänliga 
Hela mitt liv och pianoklinkande uptempo-
låten En döende sort. Betyget blir godkänt. 
 AÖ

Mauro Scocco
Musik för nyskilda

I sju instrumentala spår pendlar de väst-
svenska bitpoparna mellan åttiotalsdoftande 
filmmusik med Vangelis-vibb till mer för-
väntade, glädjefyllda nostalgitrippar från barn-
domens Commodore 64-spelande. Det är dock 
i de tre spåren där de tar vokalisthjälp från 
Tomas Halberstad, Lisa Pedersen och 
Gustaf Spetz som det verkligen lyfter. Här 
finns ett frö till något riktigt, riktigt stort som 
redan är smått fantastiskt som det är.         
               Ken Olausson
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Shut the 
fuck up, 
please

Efter ESC-ryssen kommer här 
ännu en självgod östpajsare, den 
här förstörandes en Pet Shop 
Boys-klassiker. Sluta!

En låt, 
En historia
Jedward “Lipstick”
Sveriges tolva i ESC slutade på en 
åttondeplats. Låten har toppat den tyska 
hitlistan och varit etta på Irand. Låten 
är bl.a skriven av dansken Lars Halvor 
Jensen som skrivit till Sugababes och 
Pixie Lott, och singeln är Jedwards 
tredje efter två covers, Under Pressure 
(Ice Ice Baby) och All the Small 
Things.

Mitya Fomin 
”Paninaro 2011”

Elva

T-SLUSSEN · GULA GÅNGEN · STOCKHOLM

WWW.KOLINGSBORG.SE

T-SLUSSEN · GULA GÅNGEN · STOCKHOLM

DON’T STAY HOME
COME OUT!
3 GAY CLUBS OPEN ALL SUMMER LONG!

HOME OF STOCKHOLM'S
BIGGEST AND BEST GAY CLUBS

SthlmsBiggestGayClub!
FRIDAYS: 22-03 (10pm-3am)

THE NEW THURSDAYS CLUB
23-03 (11pm-3am)

SATURDAYS: 23-03 (11pm-3am)

PREMIERE

JUNE

2

SATURDAYS: 23-03 (11pm-3am)
THE CRAZY FUN GAY NIGHTCLUB

En av homovärldens bästa röster (i alla 
bemärkelser) är tillbaka med sin bästa och 
mest optimistiska skiva hittills. Efter mörkret 
på “The Bachelor” hittade Wolf kärleken i 
nuvarande pojkvännen och kanaliserar den 
här i fantastiska, lekfulla, stråkfyllda poplåtar 
av absolut bästa sort. En skiva att bli lycklig 
av, där en något mer kommersiell Wolf lär 
locka nya fans med låtar som House & The 
City utan att skrämma bort de gamla. 
              Ken Olausson

Patrick Wolf
Lupercalia

J.Lo:s musikkarriär såg tills nyligen helt död 
ut. Men efter ett Idol-juryjobb, en gigantisk 
vårhit och kommande sommarplågan Papi är 
hon het igen. Givetvis har Lopez spanat på 
sina yngre kollegor och här är nästan varje 
låt en hyllning: Stötiga Good Hit låter Black 
Eyed Peas, karibiengungande I´m Into You 
skriker Rihanna och energiska Invading 
My Mind är Britney. Bäst är dock coola 
dansdängan Villain och melodiska Starting 
Over. Båda starka hits, utan tydliga föregång-
are. RL    

jennifer Lopez
Love?
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fter jättesuccén med Taken för två

år sen befäster 59-årige Liam

Neeson här sin position ytterligare som

fårig actionhjälte. Precis som i Taken utspe-

lar sig den här filmen i Europa och Nee-

son spelar en man som

vaknar upp efter att ha

legat i koma, och det

visar sig att någon har

tagit hans identitet. Inte

ens frugan tror honom

och han måste såklart

ta reda på vad som hänt. Givetvis tror var-

ken myndigheter eller omgivning honom,

och han jagas så klart av samtidigt av lönn-

mördare som ska stoppa honom.

Visst, vi har typ sett det här förut. Men

det finns något väldigt befriande i den här

typen av popcornrullar. Mitt i floden av

extrema specialeffekts-blockbusters, över-

drivna splatterskräckisar och larviga kome-

dier så känns den skönt att bara få chansen

att dyka in i två timmars gedigen filmthril-

ler.

Filmens styrka bygger på två saker:Gi-

vetvis Neeson, som ger filmen trovärdig-

het i ett antal scener där man verkligen

känner hans karaktär Martins uppgivenhet.

Neeson är så ofilmstjärning man kan bli,

och därför grymt relater-

bar för oss i biosalongen.

Sen är filmen ett un-

derbart nystan av svängar

och överrakningar. Precis

när man tror sig ha koll

på läget så hittar man en

annan lös tråd som ska knytas ihop med

resten av garnet.

Regissören Jaume Collet Serra, som

ligger bakom guilty pleassure-rullen House
of Wax med Paris Hilton, och förra årets

läskigt-barn-festThe Orphan, levererar med

andra ord en bra oförutsägbar thriller som

jag lätt skulle välja före robotslagsmål och

trollande ungar i sommar.

Ronny Larsson

”det finns 
något väldigt

befriande i den
här typen av

popcornrullar” 

e

fokus

film

Born to be a Star
En småstadsnörd i amerikanska mellan-
västern upptäcker att hans gråa och
tråkiga föräldrar var porrstjärnor på
sjuttiotalet. Så han bestämmer sig för
att gå i föräldrarnas fotspår. Ser ut att
bli en charmig indiepärla med stjärnor
som Stephen Dorff, Christina
Ricci och gamle Miami  Vicaren Don
Johnson.

Butch Factor (2009)
I den här dokumentären berättas det
om de homosexuella stereotyperna
och vad de betyder att vara en homo-
sexuell man i USA idag,Vad är egent-
ligen straight acting?  Varför är vissa
fjolligare än andra?

När damerna på Ford-fabriken i
Dagenham 1968 började strejka för lika
lön för lika arbete satte det igång en snö-
bollseffekt världen över gällande kvinnors
löner. Ett stycke feministisk nutidshistoria
har blivit en charmig film (möjligen lika
tillrättalagd som filmens snygga sextio-
talsfrisyrer) pudrad med sedvanlig brittisk
arbetarklasskomedihumor.Trots en del
klyschor och förenklingar en riktigt fin,
rolig och välspelad film om grymma bru-
dar som vågade offra allt för att ändra his-
torien. Ken Olausson

Flickorna från
Dagenham
Sally Hawkins, Rosamund Pike

månadens
import

En grekisk film om ett par föräldrar som
låter sina barn växa upp instängda hemma
i villan, och som där skapar ett alternativt
universum till dessa om omvärlden helt
omedvetna ungdomar, är nog inte helt
lättsmält om man gillar sina filmer utan
motstånd och Hollywoodskt marinerade.
Längtar man däremot efter någonting
annorlunda som griper tag från första
rutan och som känns otroligt eget (trots
vissa Michael Haneke och Lars von
Trier-vibbar) är detta bioguld.
Parallellerna till fascistiska regimer är såk-
lart tydliga och skratten som de absurda
scenerna genererar fastnar oftast som en
klump i halsen. En film så fullständigt
uppslukande att jag blir helt överkörd.

Ken Olausson

Dogtooth
Aggeliki Papoulia, Mary Tsoni

ÅH VAD VI
LÄNGTAR!

-52-

Liam Neeson, Diane Kruger

unknown
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För inlämning och värdering till
höstens auktion kontakta
Beata af Donner, tel 08-453 67 63

beata.af.donner@auktionsverket.se

www.auktionsverket.se

Foto: Elisabeth Toll

Stockholms
Auktionsverk
Fashion

Alkohol kan  
skada din hälsa.

Champagne Champagne 
De Saint gall Brut rroSé 

12%vol, art.nr.7417, 285 krrt.nr.7417, 285 kr

www.janake.se

Nytt pris! 
1 april 2011 

   249:-
BÄSTA BÄSTA 

KÖP!KÖP!
BÄSTA 

KÖP!
BÄSTA BÄSTA 

KÖP!
BÄSTA 

”Mycket prisvärd ”Mycket prisvärd 
för den som för den som 

vill ha äkta vara!”vill ha äkta vara!”
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Sviterna av senaste 
fl ygturen 

Intensiv 
club hopping 

Redo för vårsolen

Avène Soapless Gel Cleanser
 Löddrande rengöring som effektivt avlägsnar orenheter utan att störa hudens naturliga balans. Reducerar även bakterier och talg-produktionen så du får en gnistrande ren och fräsch vårhud.

Vichy Homme Hydra Mag C

Fuktgivande ansiktskräm som 

stimulerar cellförnyelse med hjälp 

av magnesium och c-vitamin. 

Håller huden matt och ger en fräsch 

känsla och dämpar spåren efter 

många timmar på fl yget.

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

senassenassena te ste s
gturgturgtu erer nnnene

Vichy Homme Hydra Mag C
Vichy Homme Hydra Mag C
Vichy Homme Hydra Mag C
Vichy Homme Hydra Mag C

Fuktgivande ansiktskräm som 
Fuktgivande ansiktskräm som 
Fuktgivande ansiktskräm som 
Fuktgivande ansiktskräm som 
Fuktgivande ansiktskräm som 

stimulerar cellförnyelse med hjälp 
stimulerar cellförnyelse med hjälp 
stimulerar cellförnyelse med hjälp 
stimulerar cellförnyelse med hjälp 

av magnesium och c-vitamin. stimulerar cellförnyelse med hjälp 

SvSvS itvitv eiteit rere narnar avava sena
fl yfl ygtufl ygtufl y rgturgtu

Vichy Homme Hydra Mag C

Fuktgivande ansiktskräm som 

Testa HudSmart – gratis hudanalys utförd av hudterapeuter
Du kanske undrar vad det är för skillnad på DocMorris Apotek och andra apoteksaktörer? 

När det kommer till antalet utbildade farmaceuter och att hämta ut receptbelagda 

läkemedel är vi ju precis som alla andra. Men det finns en sak som vi är helt ensamma om. 

Vi har hudterapeuter på nästan alla våra apotek! Hudterapeuterna ger dig råd om din hud 

och ansiktsvård. Det är också de som utför vår kostnadsfria hudanalys HudSmart. Den tar 

cirka 15 minuter och ger dig  ökad kunskap om din hud och hur du ska få den att må så bra 

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

DocMorris_Annons_QX_110525.indd   1 2011-04-26   17.37
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n skolklass från Fryxellska skolan i

Västerås återförenas för första gången

sedan de slutade ni-

an 1996. Är alla

fortfarande kära i

snyggaste tjejen?

Hur gick det för

klassens tuffaste kil-

le? Finns konflikterna och kärlekarna kvar 15

år senare? På en drömsemester på Sri Lanka

återknyts vänskapsband och gamla kärlekar

återses när de gamla klasskamraterna anländer

en och en till lyxhotellet. Kanal 5 står för

sommarens mest intres-

santa form av reality-tv

när se samlar vanliga

människor för en klassisk

återförening.

26 maj, 20.00, Kanal 5

ronnys

klassträff på
en paradisö

“Finns konflikterna
och kärlekarna

kvar femton 
år senare?” 

E

sätt på...

Låt Gå...

Men hallå...

Vakna med The
Voice
Bästa och roli-
gaste morgon-
showen just nu.
Sköna Josefin
Crafoord, rolige
Jakob Öqvist,
och hallå, vem
vill inte vakna
upp med Martin
Björk varje
morgon? En grymt väloljad trio.

Allsången.
Den 28 juni
inleder Mr
Zelmerlöw sin
allsångskarriär.
Låt oss då slip-
pa Lundin-lus-
tigheter, Robert
Gustafsson och
Peps. De hör
till det förgång-
na. Ge oss bra
musik och mycket Måns.

The Voice.
TV4 har lagt
beslag på den
svenska uppla-
gan av USA-
succén där
drömmande
artister sjunger
för juryn utan
att juryn får se
dem. Meh! Satsa
på betydligt
bättre X-Factor istället! 

vill se i
tablån

Efter förra sommarens succé sat-
sar amerikanska Logo på en ny
A-list-serie. Den här gången läm-
nar vi New York och lär känna
ett knippe bögar och deras vän-
ner i Dallas. Bland annat får vi
möta fotografen och sociala
proffset Beau, snygge mäklaren
Chase samt en före detta rodeo-
stjärna som nu satsar på att desig-
na minimala badbyxor för bögar.

A-list: Dallas
(Logo)

Brothers & Sisters
Till och med skådisarna
var ruttna på serien nu
när den rullade för femte
och sista säsongen. Men
man kan inte dra spän-
nande stories om en och
samma familj hur långt
som helst. Och nu har de
väl ändå råkat ut för allt?

TV

V
Nyinspelningen av
rymdklassikern om ödleä-
tare mot människor fick
snabbt ett kultrykte. Men
det räcker inte, då sci/fi-
nördarna inte var många
till antalet. Och ärligt:
Specieleffekterna var bit-
vis rätt kackiga...

Off the Map
Det blev bara en säsong
med sjukvårdarna i
djungeln. Greys
Anatomy-skaparen
Shonda Rimes läkarsåpa i
khakishorts lockade all-
deles för få tittare i USA
för att få fortsätt förtro-
ende.

TV-trissen:Tre tv-serier som nu läggs ner

3 tv-tider i
Juni!

Real Housewives of Beverly H
Ännu ett tillskott i serien om hem-
mafruar med för mycket pengar
och för lite hjärnceller. Bra tv med
andra ord.

TV3, 30 maj, 21.00

Chase
Actionspäckad serie med Jesse
Metcalfe som floppade i USA.
Kanske den svenska publiken gillar
serien om poliser som jagar brotts-
lingar i Texas. vecka 21,TV8

Mike & Molly
Två tjockisar träffas på en förening
för överviktiga som vill tappa vikt,
tycke uppstår. Den här söta kome-
din har blivit en hit i USA, och
redan nu spelas en ny säsong in.

juni,Kanal 5

En lyxig tantreality, ett
stycke actionfylld polisse-
rie och en komedi om
tjockisar. Detta ska såklart
inte missas i juni!

-55-
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ichal Witkowski är en skanda-
lomsusad författare i hemlandet
Polen. I Sverige har vi hittills fått

nöja oss med debutromanen Lubiewo, som
fick stor uppmärksamhet när den gavs ut
2008. Margot är därför hett efterlängtad av
läsare som fått smak för Witkowskis kvicka,
målande och perversa prosa.

Margot korsar Polen med sin kylbil på
dagarna och horar på nätterna.

Joanna är långtradarnas skyddshelgon i
sin rullstol där hon sprider kärleksbudskapet
via komradion.

Waldi Bacardi Mandarynka lämnar vad-
malen och lantislivet bakom sig för att bli en
stjärna.

Som ni förstår kan jag inte avslöja mer.
Margot är en underbar roman och förtjänar
många läsare. Den är som en liten rosa pre-
sent till queerkommunen. Som en molotov-

cocktail med ett litet sprakande tomtebloss.
Läs och njut.

”Den är som en
liten rosa

present till
queerkommunen”

m

böcker
ulrikas
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”Margot” av Michal Witkowski (Natur och kultur)

”Krakow
melt”
Daniel Allen
Cox
(Arsenal Pulp
Press)
Krakow melt
har nominerats
till Lambda
Literary
Awards. Det är inte svårt att förstå varför.
Det här är en aktivismens Höga Visa. Om
upproret som konstart.Vad händer när
påvar dör och queers börjar tända rättvi-
sans bål? Krakow står i lågor. Bensinlukten
ligger tung över sidorna. De svenska rät-
tigheterna är sålda. Det är goda nyheter.Ta
din plats i den här Prideparaden vars glöd
inte mattas av en järnridå surt regn. Låt oss
sätta världen i brand! Låt påven brinna.

”Äta djur”
Jonathan
Safran Foer
(Norstedts)
Hur tror du att
din hund skulle
smaka? Äta
djur är en var-
dagsfilosofisk
ögonöppnare
för  slentrian-
mässiga köttä-
tare. Hur kom-
mer det sig att vi äter vissa djur och gosar
med andra? Jonathan Safran Foer beskriver
hur dagens köttindustri blivit ett ätande och
skitande monster som är ett större hot mot
miljön än privatbilismen. Författaren inter-
vjuar slaktare, filosofer, veganer och djur-
rättsaktivister. Hans slutsats blir att visst
KAN det vara ok att äta kött. Men inte det
som säljs i en vanlig livsmedelsbutik.
Rekommenderas till: alla.

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

månadens plats

och så några boktips:

-56-

”Regnbågschefen
– Praktisk guide
för chefer: så blir
du bra på hbt-
frågor”
Petra Elisson 
(Liber)
Sveriges första regnbågskonsult lanse-
rar en konkret modell,
Regnbågstrappan, för hur organisatio-
ner kan stärka sitt mångfaldsarbete
och få en arbetsplats fri från diskrimi-
nering. Hbt-personer behövs på job-
bet. Petra Elisson förklarar hur och
varför ditt jobb blir bättre med en
regnbågschef.
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Kärleksmöten på
Musikaliska

Njut av (säNg)kammarmusik i 
stockholms Nyaste koNserthus. 

Med kärleksabonnemanget får du:
Pianostandup med love Derwinger, operahelg & barhäng med  

anna larsson & fans, Bergmanrecital med roland Pöntinen, skandinaviska  
äventyr med geir Draugsvoll och ett familjedrama med Paradiso musicale. 

Köp ditt kärleksabonnemang nu och få: 
· upp till 30 % rabatt på lösbiljettspriset

· 10 % rabatt på musikaliskas egna konserter
· 10 % rabatt i musikaliskas bistro

köp direkt på musikaliska.com eller ring 060-197311

ap
w
.s
e
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ego
med stefan nilsson

Månadens mums 
Det är så otroligt stylish med den här balkonggrillen. Blomlåda, korvlåda och kvällsun-
derhållning i ett. Och namnet på grillen är helt fantastiskt. Han heter Bruce...

www.mybalconia.se

Månadens 
sms
Trött på att ha samma iPhone som alla
andra? Testa en superdesignad variant
från danska Aesir. Den är gjord av värl-
dens bästa dildo-designer. Ärligt!

www.aesir-copenhagen.com

Månadens 
picknick
På sommaren ska man så klart ha bub-
bel. Nu kan du få din Veuve Clicquot
med en lite kylväska. Perfekt!

www.systembolaget.se

Månadens doft
Citron och muskiga karlar hör somma-
ren till. Och lagom till den här säsongen
lanserar Armani en ny parfym
– Armani Code Sport.
Både flaskan och killen är
snygg...Månadens 

nej nej nej 
Alltså, det här med gamla kvinnor och flätor...
Försöker de vara indianer? Frigjorda hippies?
Rasta-snubbar? Vad är det för något?? Oavsett så är
det faktiskt riktigt fult. Get a hair cut...

-58-

Månadens 
t-shirt
Prada, Sonia Rykiel och Marc Jacobs...
Det är många som satsar på randigt i år,
men den vågade tar på sig en prickig t-
shirt. Här från svenska färgglada mode-
märket Ljung.

www.ljung.net

Månadens bi
Det är inte bara homosar som dansar.
Även bin gör det. Så kallade honungs-
bin dansar för att visa var nektar och
pollen finns.The Body Shop har tagit
fram en serie med bronserande pro-
dukter för rätt sommarglans, och man
stödjer biprojekt i Rosendals trädgår-
dar.

www.thebodyshop.se

Månadens glasögon 
Jag älskar glasögon. Jag älskar också färg. Jag gillar verkligen de här nya bågarna som är
nån slags kombo, från Benetton som kommer till sommaren. Finns hos Specsavers för
en spottstyver. www.specsavers.se

Månadens mustasch 
Mustaschkampanjen är Cancerfondens kampanj för att uppmärksamma prostatacancer.
I år anlägger jag ingen tangorabatt utan satsar på att öppna mitt sommarvin med en
snygg vinöppnare från Jonathan Adler.

www.jonathanadler.com
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WELL TRIMMED

WELL GROOMED

WELL, HELLO

Produkter från topp till tå.

Oavsett vilka behov du har, har Philips de professionella 

grooming produkter som krävs för ansikte och kropp. 

Mer information om hur du får looken du vill ha finns på 

Philips.com/grooming.
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&hälsa
fitness

med jari ketola

-61-

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

Får jag slankare midja om jag trä-
nar min mage varje dag? /Åsa C

Svar:
För att vara riktigt säker är det lika

viktig med bra kostrutiner som bra
övningar och god kroppshållning om du
vill vara säker på att få en slank midja.

– Min sommarspecialdiet är att
äta mindre portioner och mindre
kolhydrater vid varje måltid och äta
mer protein istället. Har halverat
mängden pasta/ris.Vid kris är rädd-
ningen mina ”proteinbars” i väskan 

Tommie Wennberg
Avdelningschef
Stockholm

– Sommar och varmt väder gör mig automatiskt
mindre hungrig och då drar jag ner på onyttigheter såsom
efterrätter. Jag ökar hellre mängden konditionsträning
(löpning) än "svälter" mig. Jag blir nämligen ingen trevlig
person när jag har lågt blodsocker.

Morgan Olsson
Gymnasielärare
Bryssel

– Jag håller form och vikt året om så
jag behöver ingen speciell sommardiet.
Det som funkar bäst för mig är att jag
har bra matrutiner och tränar regelbun-
det.

Per Wiberg.
Leg Sjukskötare/Sångpedagog.
Stockholm.

HAR DU NÅGON SPECIALDIET I SOMMAR FÖR ATT HÅLLA DIG I FORM?
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änner du också hur som-
maren bara tågat in och
stressen inför att vara på

topp mentalt och känna dig
snygg i sommarkläderna ökar.
Nu gäller det att tänka smart
och säga nej till allt onyttigt och
bli kvitt sommarångesten och få
en härlig hälsokick med hjälp av
goda rutiner och vanor. Lär dig
åtta smarta matknep som hjälper
dig till en hälsosam kropp och
slankare liv.

Ät sunt och bli lagom
sommarmätt. Här du åtta
supertips!

1. Ät regelbundet - var tredje
timme då funkar din kropp som
bäst, fem till sex mål om dagen.

2. Följ sommartallriksmodel-
len och dela upp maten enligt
följande:
• 3/4 sallad och grönsaker
• 1/4 Fisk, kött, eller fågel 

3. Undvik onödigt bröd-
ätande, framförallt vitt bröd

4. Drick vatten till maten
och mellan måltiderna istället för
söta drycker.
och drick med fördel ett glas
vatten innan du börjar äta för att
på så sätt minska stressuget.

5. Ät långsamt och ta gärna
en paus mitt i maten för att på så
sätt inte glufsa och stressa i dig
allt.

6.Avrunda måltiderna med
kaffe eller te  på så sätt  får du
lite extra i magen 

7. Bryt sötsuget genom att
äta inplanerade mellanmål, på så
sätt minskar suget efter godis
och andra sötsaker

8. När du ätit upp det du
ska, plockat undan tallriken, på
så sätt sitter du inte kvar och
småplockar rester.

Nyttiga och mättande som-
marsmoothies som håller dig
pigg och fräsch.

Nordisk Naturdrink 
• 1 ägg
• 1 dl havre eller rågflingor 
• 2-3 dl mini eller lättmjölk
• Kanel

Banan & flädersmoothie
• 1 banan
• 1,5 dl koncentrerad flädersaft
• 2 dl naturell yoghurt/ev låglak-
tos

Hallon och Blåbärssmoothie
• 1 dl frysta hallon 

• 1 dl frysta blåbär
• 2 dl naturell yoghurt/ev låglak-
tos 
• 0.5 dl havre eller rågflingor 

Ananassmoothie
• 50 gram färsk ananas
• 1 dl vaniljyoghurt
• 0,5 msk honung

Apelsin- och banansmoothie
• 1 banan 

• 2 dl mini/lättmjölk 
• 1 färskpressad apelsin 
• 1 dl havre eller rågflingor

Mangosmoothie
• 50 gram fryst mango 
• 2 dl vaniljyoghurt
• 1 halv färskpressad lime

tänk smart 
ät sunt 
- bli lagom sommarmätt

k
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Årets sommarplåga?
u i dagarna släpper Lili & Susie
sommarsingeln Bailamor tillsam-
mans med drugfavoriterna

Diamond Dogs. Låten, som trots den
spanskklingande titeln är på svenska, var
tänkt som en Pride-singel, men Pride tack-
ade nej och nu släpper den blonda kvartet-
ten poplåten i alla fall.
– Låten har faktiskt funnits ett tag, men vi
har väntat på att hitta rätt artist till den. Sen
gav vi upp planerna på att få med den i
Melodifestivalen och släppte den i Tyskland
med en tysk artist istället, och då kände vi
att vi kunde ge ut den i Sverige till som-
maren, berättar Susie, som skrivit låten till-
sammans med Pär Lönn, Nestor Geli
och just Diamond Dogs Peter Englund.

Bailamor har en refräng som sätter sig
som en underbart envis solbränna, och den
är smittsamt medsjungbar.

– Jag skulle beskriva den som en smö-
rig och glad sommarlåt som man bara vill
upp och  dansa till. Fram med paraplydrin-
karna och blomsterkransarna, och vrid upp

ljudet till max, skrattar Susie.
Varför gör ni fyra en grej ihop?
- Vi har stått på samma scener flera

gånger och kände att det var dags att göra
nåt kul tillsammans så här till sommaren,
säger Susie.

– Vi kontaktade Lili & Susie i och med
deras medverkan i Melodifestivalen 2009
då vi ville att de skulle spela in en grej till
Diamond Dogs. Sen har vi hållit kontakten.
Dessutom jobbar jag lite med Susie och
översätter engelska låttexter till svenska,
förklarar Peter.

– Jag vänder mig till Peter om jag vill
ha stolta, dramatiska och utlämnande texter
på svenska. Han är fantastisk på det, hyllar
Susie.

Det här är Diamond Dogs debut
på skiva, varför har det dröjt så länge?

– Det har inte funnits i vår plan, även
om erbjudanden inte saknats.Vi har ju all-
tid jobbat mer med scengrejen och över-
lämnat sjungandet till andra. Dessutom har
många dragartister gjort det, som After

Dark och Babsan, och skulle vi också
ställa oss vid mikrofonerna skulle det vara
något superextra. Det här är ett litet, litet
första steg.

Vad är Diamond Dogs roll i låten?
– Vi är en aktiv kör kan man säga.Vi

sjunger med på det mesta, men inte i så
framträdande roller. Det känns bra för oss
som nybörjare.

För 21 år sedan var Whats The
Colour of Love en stor sommarplåga.
Har Lili & Susie kommit fram till vad
kärlekens färg är?

– Det är väl alla färger? Man får välja
själv vilken färg man vill att kärleken ska
ha.

När ska ni framföra Bailamor
ihop?

– Vi är inbokade på Pride..., avslöjar

Susie.
Jag måste ju fråga: Vem har mest

läppstift av er?
– Det är helt klart Diamond Dogs.Vi

är lite lugnare på den fronten idag, säger
Susie.

Och vem har mest löshår av er?
– Haha, det är nog vi, skrattar Peter.

Fast under fotograferingen hittade vi en
stor blond tuss som vi inte visste vems den
var.

Slutligen: Har Diamond Dogs
också fått kalsonger på scenen när ni
uppträtt?

– Jag önskar det, men tyvärr har jag
bara fått en flaska i magen, skrattar Peter.
Så, vad säger ni? Vi laddar väl upp med
paraplydrinkar, blomsterkransar och kal-
songer till Pride då.

N

-62-

”Fram med paraplydrinkarna 
och blomsterkransarna, 

och vrid upp ljudet till max”

Två systrar, en dragduo och en sommarsingel.

AV Ronny Larsson FOTO Peter Knutson SMINK Sara Stenevad Make up Store HÅR Pierre, Salong Small TACK Blommor och Jag
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Lyssna på panelsamtal om behovet av hbtq-mötesplatser, högläsning 
ur den nyskrivna transantologin eller delta i en workshop om valet att 
komma ut eller inte. Delta i en transig skrivarworkshop eller följ panel-
samtal om insemination. Mer information kommer men boka redan nu 
in följande höjdpunkter:

Följ med 
RFSL 
Stockholm 
på Pride 
den 1-7 
augusti!

Låt båda bära barn!
Kom och diskutera lesbiskas möjligheter att bli inseminerade och 
framförallt – rätten för båda att bära barn. 

Tjejfesten 
Torsdagen den 4 augusti slås portarna upp för årets Tjejfest! Festen
är främst för tjejer/kvinnor men alla är välkomna. Du ska ha fyllt 18
år för att få komma in, så glöm inte legitimation. Medlemmar får
rabatt på inträdet. Mer information kommer. Om du har frågor mejla
info@stockholm.rfsl.se

Rosa tisteln och regnbågspriset
Varje år på Pride delar RFSL Stockholm ut två priser. Rosa tisteln går
till den som under året verkat negativt för hbt-personers situation.
Regnbågspriset går till den som verkat positivt för hbt-personers
situation. Nominera ditt förslag på nominera@stockholm.rfsl.se

rfsl_qxannons.indd   1 2011-05-16   17:07:02

Annonssidor Juni 11.indd   63 2011-05-22   20.51



8

7

Vanadis-
lunden

Obser-
vatorie-
lunden

Ladugårds-
gärdet

Skansen

Humle-
gården

Rålambshovs-
parken

Krono-
bergs-
parken

Tantolunden

Fåfängan

Vitabergs-

parken

Eriksdalslunden

3

12

2

14

4

5

1

Stockholm gay guideStockholm gay guide

5 8

2

11

15

17

16

6

9

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.
Momma, Renstiernas gata 
30, Mån-tis 17-23, ons-
tors 17-00, Fre-lör 12-01. 
Restaurang, bar och lounge
tomrik mat & dryck, 
Österlånggatan 7, Sön-tors 
15-00, Fre-Lör 15-01.
side track, Wollmar 
Yxkullsg 7, ons-lör från 
18.00. Gaybar och restau-
rang
Zink Grill, Biblioteksgatan 
5,  Restaurang, Bar. Klubb 
helgerna. 11.30-01. Lör 
13-01, sön 12-23.
Bistro sjöstad, Ljusslingan 
17. Mat, café och vinotek. 
Ons-Lör 17-00.
roxy, Nytorget 6, Tis-tors 
17-00, Fre-lör 17-01 sön 
17-00. Restaurang och bar.
stuket, Swedenborgsgatan 
43,  Kvarterskrog & bar. 
16-01.
Chakula, Pontonjärg. 28. 
Restaurang och bar med 
smak från Afrika. Mån-Lör 
17-00.
Göken, Pontonjärg. 28. 
Gayig kvarterskrog. 
Mån-Fre 11 - 24, Lör - Sön 
12-23. 
Monarki, Tulegatan 10, 
Mån-sön 17-01. Restaurang 
& bar, dj`s, liveband, music 
quiz.

KluBBar/CluBs
    Paradise, Kolingsborg, 
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, torsdagar 23-03.
     HuMP , F12, 
Fredsgatan 12, Onsdagar  
22-03, Gayklubb med 
TechHouse. The Ultimate 
Party Experience!
    slM, Wollmar 
Yxkullsg 18, ons 19-23, 
fre-lör 22-02.  Läderbar för 
killar. Medlemsklubb.
    Berns, Berzelii Park. 
Hotel, restaurang, bar och 
klubbar. Ballroom Blitz 

WWW.BERNS.SE   TEL. 08-566 322 00

SINGAPORE STREET FOOD
PÅ BERNS TERRASS

KARAOKE MED MISS INGA
ÖPPET ALLA DAGAR

1

4

18

7
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Posithiva Gruppen, 
Tjurbergsgatan 29, ons 
18-24, fre-lör 19-24. Bar 
för hiv-positiva män.
Kinks & Queens, 
Camarillo, Kungstensg. 22, 
Se QX.se/GayMap, 21-03
Wish Wollmar Yxkullsg 
18, sista torsdagen i måna-
den för kvinnor intresserade 
av fetish och S/M.
Zipper Stockholm, 
Lästmakargatan 8. klubb-
kväll lördagar 22-03.
Patricia, Stadsgårdskajen 
152, sön 18-03.
Björnpub, Aguéli, 
Blecktornsgr. 9. Pub och 
Fester se qx.se/gaymap
Lagerlunden, Café Opera, 
onsdagar från 22.

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

ÖVRIGT
    freys Hotel, 
www. freyshotels.com
    Sue Ellen, Skånegatan 
68, Frisör
    Grow by Kelli & 
Caisa, Sveav. 49, Vradagar 
11-19, Lör-Sön 11-17, 
blomster
Stiftelsen Noaks ark, 
Eriksbergsgatan 46. Må-fre 
9-16. Hivtest med snabbsvar 
on 15-18. Lunch för hivpo-
sitiva ti & to 12:15.

SHOPPING
    Läderverkstan, 
Rosenlundsgatan 30a, Mån-
fre 12-18. Läderskräddare 
och shop med läderleksaker. 
Lagar även läderartiklar. Se 
annons i QX på sidan 64. 
    Hallongrottan, 
Bergsundsgatan 25, Queer 
och feministisk shop.

EROS
     Manhattan, 
Hantverkargatan 49,  
Dagligen 12-06. Stor video-
klubb med shop.
     H56, Hagag. 56. Sön-
Tor 12-04, Fre-lör 12-06. 
NonStop. Dark room.
Blue Vision, Fridhemsg. 
46, cruising och sexshop. 
Mån-tors 10-24, Fre 10-06, 
Lör 12-06, Sön 12-24.
US Video, Regeringsgatan 
76. Öppet dygnet runt. 
Non Stop Crusing Area, 
Sex shop, Dark rooms
GUIDE IN ENGLISH/

DEUTSCH/DaNSK/

NORSK/SUOMI/

SVENSKa

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

T-SLUSSEN · GULA GÅNGEN · STOCKHOLM

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

T-SLUSSEN · GULA GÅNGEN · STOCKHOLM

HOME OF STOCKHOLM'S
BIGGEST AND BEST GAY CLUBS

SthlmsBiggestGayClub!
FRIDAYS: 22-03 (10pm-3am)

THE NEW THURSDAYS CLUB
23-03 (11pm-3am)

SATURDAYS: 23-03 (11pm-3am)SATURDAYS: 23-03 (11pm-3am)
THE CRAZY FUN GAY NIGHTCLUB

13

För en  
tryggare resa

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

SCANDINAVIAN
LEATHER MEN

STOCKHOLM
MEDLEMSKLUBB M

ED DRESSCODE

25 JUNI LÖR 22-03
MED  BILJETT   19-03

7
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Bar/CLUB

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

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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G
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H
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www.JensK.se

Love is liberal!
Vi ses på HBTQ-festivalen!
www.folkpartiet.se/hbtliberaler

    Bee Kök och Bar, Kungstorget 
13-15, Öppet varje dag - www.beebar.
se. Fred. BusyBee, lörd. Club BarBee
     Haket, Första Långgatan 32. Extra 
fester då och då se qx.se/gaymap
LUST, Järntorgsgatan 4-6. Bar och 
nattklubb. Pop the Cherry, torsd.
Queer, Park Lane, Kungsports-avenyn 
38. Sista fredagen/månad på Park Lane. 
Öppet kl 23-05 
Gretas, Drottninggatan 35. Bar ons. 
18-01,  Klubb fre-lör. 21-04.

SLM, Haket Pub, 1:a Långgatan 32. 
Bar och festkvällar. För datum, slmgbg.
nu eller qx.se/gaymap.
Saga Bar, fester då och då på olika 
platser se qx.se/gaymap
Feed the Horse, queer partyklubb på 
Jazzhuset. Nästa fest 3/6.

GO:WEST
HBTQ-FESTIVaLEN

    Invigningsgala, Gothia Towers, 1 

juni, 20-02

    regnbågsparken, Bältesspännar-

parken, 1 juni 13-18, 2-4 juni 12-23.  

Info och färsäljningstält, servering och 

scen.

    regnbågskvarteret, Fågelsången 1. 

1-4 juni 11-21. Semiarier och debatter, 

film och teater...

    Q-Festivalen, Väldskulturmuseet. 

1 juni 15-03, 2 juni 12-17. Workshops, 

samtal och fest.

    regnbågsparaden, start Kanaltor-

14

7

12
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Bild från It’s definitely the spiritual thing av Halla Ólafsdóttir och 
Nadja Hjorton, visas 2 juni 21.30  www.pustervik.goteborg.se

HBTQ-FESTIVALEN på 
puSTErVIk 2–3 juNI

1

Stig Söderling Kartor & diagram

5

3

www.beebar.se

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

Markus Gisslén, Micke Hjernestam

Uteservering   |   Öppet varje dag   |   Fest fredag & lördag

Bee Kök & Bar

4

Gbg:s privata samtalsmottagning 
för hbtq-personer

Välkommen att boka ett  
kostnadsfritt förstasamtal

Marcus Erlandsson, leg psykolog
031-766 19 22

hbtq-mottagningen.se

Biljetter 031 708 71 00 
Restaurangen 031 708 70 90

www.stadsteatern.goteborg.se

Här är min stad 
seminarium - mån 30/5 kl 18.00

 När man blir stor blir man f****a 
tor 2/6 kl 17.00

SeanMagnus älskar MAN 
lör 4/6 19.30-21.00 

GS2H-fest 
lör 4/6 21.30-03.00

PROGRAM HBTQ-FESTIVALEN 
GÖTEBORGS STADSTEATER

Läs mer på www.stadsteatern.goteborg.se

R E G N B Å G S P A R K E N

2011 - 1-5 juni

G ö t e b o r g •  H B T Q  • s v e r i g e

PARTYTÄLT
BAR • DJ´s • SOL 

KARAOKE

Haket goes Castro

1a Långgatan 32 • 031-14 58 81

yamato.nu •haketpub.se

1a Långgatan 32 • 031-14 58 88 

get, 5 juni 15.00

    Regnbågsgalan, Liseberg, 5 juni 

18-19.30

    Pusterviksteatern, Järntorgsgatan 12. 

2 juni, ”It’s definitely the spiritual thing”

    Göteborgs Stadsteater, Götaplatsen. 

Evenemang och fester under HBTQ-

Festivalen. Se annons. 

    Avslutningsfesten, Brew House, 

Åvägen 24, 5 juni 22-03

Se: qx.se/gaymap eller hbtqfestivalen.se

övRiGt
      RFSL/träffpunkt HaBit, Stora 

Badhusgatan 6. Café onsdagar 18-21, 

söndagar 17-20. 

     Gayhälsan, Sahlgrenska, Gröna Strå-

ket 16, vån 1. Mottagning helgfri måndag 

16.30-18.00

     Jens K. Drottninggatan 30,  Herr-

kläder med andra varumärken! Mån-fre 

11-18, lör 11-16

      Hbtq-mottagningen, Chapmans-

gatan 6, Tel: 031-766 19 22

     Kondomeriet, Lilla Drottninggatan 

1, Mån-tor 10.30-18, Fre 10.30-19, Lör 

11-17, Sön 12-16. Tel  031-131069.

Coffee Culture, Vasagatan 5c, Café.

          EROS
     Nyhavn Shop, Lilla Drottninggatan 

3. Mån-Lör 10-22. Helg 12-22  

14
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Vi finns på Davidshallsgatan 19, Malmö 
Webshop: www.missjuniversum.se 

 Välkommen!

roligare presenter, galnare inredningmiss juniversum

5

Bar/CLUB
    Wonk@ a2, Adelgatan 2.

Lördagar 23-04. Gay dans/partyklubb.

     G-Bar, Mando Bar, Skomakareg. 

2. Onsdagar 21-01 

     Hedonism,  Se hemsida för nästa 

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

     SLM, Ystadsgatan 13.  Klubbkväll 

lörd från 22. Specialfester se slmmalmo.

se, qx.se/gaymap

TomBoy, Bodoni, Bergsgatan 20. 

Queer rockklubb. Se qx.se/gaymap.

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

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

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

DaILY UPDaTED 

GUIDE IN ENGLISH/DEUTSCH/ 

DaNSK/ NOrSK/SUOMI/SVENSKa 

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

Gråbrödersgatan 7, Malmö, +46 40-786 60

Öppet 
varje lördag

slmmalmo.se

6

7

Din HBT-resurs
rfslradgivningen.se

Rådgivningen Skåne

QX GayMap
Updated daily
www.gaymap.eu

www.qx.se/gaymap

9
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TOM’S COMING HOME!
TOM OF FINLAND 
RETROSPECTIVE

16.1.—18.12.2011 
LOGOMO

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

Annonssidor Juni 11.indd   69 2011-05-20   12.34



Osäker 
efter helgens 
sexäventyr? 
Sitt säkert i sadeln med vår interaktiva 
hiv-skola på nätet.

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

Sentry_QX_01_2011_240x335.indd   1 2011-01-17   13.56
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Namn : 
Alder : 

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

rfsl.se/boj
020-34 13 16
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”Jag må vara ateist, men Leif är min bibel”
en 13 december i fjol bestämde jag mig
för att jag har 1000 dagar på mig att
kunna springa 1500 meter på under

fyra minuter och få tävla i SM. Ingenting i livet
går före det just nu.

Är det inte försent att satsa vid 25
års ålder?

– Nu är det i varje fall för sent för mig
att börja tidigare.

Vad offrar du för satsningen?
– Jag hinner inte träffa barndomsvän-

nerna i Enköping, och nyss tog det slut med
pojkvännen eftersom jag prioriterade trä-
ningen. Men det folk oftast reagerar på är
att jag slutat dricka alkohol.

Hur ofta får du förklara varför?
– Hela tiden. Många bryter isen med att

bjuda på en drink, och viss tycker att jag är
dryg eller tråkig som tackar nej eller ber om
cola. Men en person som inte kan ha kul
utan sprit är tragisk. Och om Robert
Kronberg slutat supa hade han sluppit bli
åtta i varje final han sprang.

Hur kom det sig att du började
löpa så sent?

– Jag har alltid spelat innebandy och
fotboll och ville göra något nytt, så jag prö-
vade springa ett maraton och gillade utma-
ningen. En kompis tipsade om idrottsfolk-
högskolan på Bosön, där jag kunde träna
bland elitidrottare och plugga upp mina usla
gymnasiebetyg. Jag träffade OS-guldmedal-
jören Anders Gärderud, som tyckte att jag
borde satsa på 1500 meter. Det är den vidri-

gaste distansen, och eftersom jag är lite
hjärndöd ville jag bli bäst på det.

Varför hade du dåliga betyg?
– Jag tänkte på annat i gymnasiet. Mina

föräldrar skiljde sig när jag var sju och plast-
farsan var alkoholist.Vi flyttade runt hela
tiden men när jag var 16 sade jag ifrån.Vi
hade bott på samma ställe i två år, jag hade
fått trygghet i mina idrottskompisar i
Enköping och vägrade flytta igen. Så
mamma drog till Örebro, och jag gick till
soc och hittade ett inneboende på 15 kva-
drat och kokvrå med ockerhyra. Där satt jag
och åt godis och blev tjock och tyckte att
ingen brydde sig om mig, så varför skulle
jag gå i skolan? 

Vad gjorde pappa?
– Han bodde också i Örebro, och hjälp-

te så gott han kunde, men jag skämdes för
mycket för att be om pengar. Jag älskar min
pappa, men mamma har jag knappt kontakt
med idag. Min barndom var inte pro-
blemfri, men det värsta jag vet är när folk
tycker synd om mig. Svårigheterna gjorde
mig stark.

När kom killar in i bilden?
– Jag har alltid varit småkär i en kille

som jag spelade fotboll och bandy med.Vem
det är kommer han aldrig få veta, haha.

När kom du ut?
– Som 16-åring. I början märkte jag att

lagkompisarna höll sig undan.Telefonen slu-
tade ringa och jag undrade vad fan som
hänt. Men idag är det just de killarna som

är mest beskyddande, även om det blir en
del ”tappa tvålen”-skämt.

Du verkar vara en typisk lagsporta-
re.

– Ja. Man höjer varandra i med och
motgång och jag älskar att se andra glada.
Därför är det konstigt att jag valt något så

ensamt som löpning. Men på Bosön träffade
jag min tränare Leif, som gav mig plats i
IFK Lidingö där jag tränar med andra. Jag
litar blint på honom. Jag må vara ateist, men
Leif är min bibel.

Hur reagerade du när Patrik
Sjöberg gick ut med att han blev
utnyttjad av sin tränare?

– Det är vidrigt. I friidrott är du så
beroende av din tränare. Det är nästan som
en extrapappa, någon du litar på och älskar,
och ett övergrepp från en sån person är ett
oerhört svek som man inte kan hantera so
14-åring. Men nu kanske fler vågar säga
ifrån.

Hur bra är du jämfört med andra i
din ålder?
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– Det finns de som är yngre och mycket
bättre, men det betyder bara att jag får träna
hårdare och äta bättre. Sveriges bäste, Rizak
Dirshe, är 39, så än finns tid.

Och hur gick det med betygen?
– Efter ett år på Bosön kom jag in på

GIH, som gympalärare. Men jag är ingen
pedagog, jag behöver prata med vuxna, inte
barn. Så i höst jobbar jag heltid i matsalen på
Bosön.

Vilket är ditt starkaste minne från
friidrotten hittills?

– Jag glömmer aldrig mitt första 1500-
meterslopp. Jag hade tävlat i 800 meter hel-
gen innan. Det hade gått bra, och jag var så
övertaggad att jag inte märkte att jag ställt
mig vid fel start. 1500-meter startade på
andra sidan banan. Mitt namn ropades ut,
men först när startskottet gick märkte jag att
jag var ensam. Så jag sprintade tvärs igenom
allt, hoppade in i loppet mitt i en kurva, fick
mjölksyra direkt och stapplade in på en skit-
tid.

Vad är drömmen?
– Att göra en finnkamp innan 35 års

ålder. Det är ett högt mål, och jag vet flera
som säger att jag aldrig kommer att klara det.
Men det sporrar bara. En dag ska jag spurta
förbi en finne under de sista 100 meterna,
medan Stadion står upp och skriker mitt
namn, och vara så slut att jag inte kan röra
mig på tio minuter efter målgången. Sen kan
jag resa mig och säga ”jag klarade det – vad
säger ni nu?”

Namn: Daniel. På Qruiser: considerate Ålder: 26, Bor: Lidingö Yrke: Restaurangbiträde på Bosöns idrottsfolkhögskola. Civilstånd: singel

”jag har 1000 dagar på
mig att kunna springa
1500 meter på under

fyra minuter”

”nyss tog det
slut med 

pojkvännen
eftersom jag 
prioriterade 
träningen” 
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Stefan Holm på
homofolklig

Regnbågsgala på Liseberg?
Eller en stillsam slöjdhommage
till Karin Boyes ära? HBTQ-
festivalen i Göteborg 1-5 juni
har en imponerande spännvidd.
Och är förstås ett måste för alla
kulturhobbitar där ute!

Det är inte helt ovanligt att kvinnliga amerikans-
ka komiker har en bakgrund som faghags.

Tydligen är häng med bitchiga bögar humoristers motsvarig-
het till anabola steroider. Underbara Tina Fey är inget
undantag, och i sin självbiografi Bossypants tar det väl sisådär
26 sidor innan hon kommer in på bögarna i hennes liv. Om
ni nu behövde en ursäkt för att köpa boken, alltså.

En man som myntar uttryck som rövapartheid blir självklart
bäst i klassen den här månaden! Robert Jacobsson är sexråd-
givare i Ligga med P3, och försöker bland annat ge heterosexu-
ella män mod att våga se sitta anus som en erotisk zon. Så långt
från fräcka fredag man kan komma. På ett bra sätt.

et är lite vårens stora böghap-
pening, premiären av Angels in
America på Stockholms

Stadsteater. Jonas och Mark är förstås
där. Babsan sitter snett bakom mig,
och Rikard Wolf några rader framför.
Men trots eventkänslan har väldigt lite
av förhandssnacket bland mina bögbe-
kanta handlat om att det är 20 år
sedan pjäsen hade premiär, eller om
hur bögsamhället har förändrats

sedan Tony Kushners pjäs skrevs. I
stället är det Ola Rapaces kropp som
folk har kommenterat, och hur läckert
det ska bli att få se honom som lätt-
klädd och aidssjuk på Stadsteaterns
scen. Det hade kunnat vara ett
avslappnat statement – en sorts åtråns
seger över stigmatiseringen av hiv-
positiva, men är nog dessvärre bara
ytterligare ett fall av bögarnas gamla

vanliga straighta-vältränade-killar-som-
jag-objektifierar-som-ett-led-i-min-
internaliserade-homofobi-där-jag-
hatar-mig-själv-för-att-jag-tycker-att-
jag-är-omanlig-syndromet.

Uppsättningen är helt okej. En
sorts Angels in America för dummies,
där man strukit de mest intellektuella
passagerna och kompenserat med star-
ka skådespelarinsatser. Men det som
etsat sig fast i min hjärna, på ett dåligt
sätt, är musikvalet. Jag är inte riktigt
säker på hur regissören tänkte när hon
valde att avsluta verket med I am what
I am – den gamla bögdängan från La
Cage aux Folles (ni vet, den som
Babsan slaktade i en svensk version
kallad ”Jag är som jag är”).

Och det är inte den enda av gamla

uttjatade böghits som hamnat i pjäsen.
Att man använder I will survive antar
jag fungerar på ett sorts göteborgshu-
mor-sätt. Och med visst ansträngning
kunde jag ha överseende med It’s rai-
ning men. Men när hela pjäsen liksom
sammanfattas med I am what I am har
jag nått min gräns.

Plötsligt känns Klarascenen som
det gamla avsomnade böghaket Lino.

Ni vet, det där stället där man var
tvungen att pina sig igenom schlager-
dansgolvet för att kunna komma ut
och ta lite luft. På samma sätt verkar
det som om man måste utstå delar av
den gamla schlager- och discokulturen
till och med när man går på Stads-
teatern för att se ett av de centrala ver-
ken i homokulturkanonen.Att hela
det fem timmar långa eposet dessutom
avslutas med en komma ut-låt är bara
korkat. Som om inte både pjäsen och
aids-problematiken är så oerhört
mycket mer komplexa och mångfacet-
terade än så.

En filmare som har rötterna i aids-
aktivismen är Todd Haynes, som var
på Sverigebesök för några veckor
sedan. Han började göra film samtidigt
som han var arbetade aktivt i aidspro-
teströrelsen Act up. När jag intervjuade
honom berättade han bland annat att
hans debutfilm Poison var en protest
mot samhällsklimatet i USA i början
av 90-talet. Mitt under brinnande aids-
epidemi då sex var skuldbelagt och
homosexuella stigmatiserade gjorde
han en film som var inspirerad av
Genet och handlade om åtrå och lust
på ett sätt som inte var pk. Haynes
ögon blir blanka för några sekunder
när han berättar om de där åren.

Precis som Poison har Angels in
America nu har blivit en del av bögkul-
turhistorien. Produkter av en tid då
sex var livsfarligt, aids en dödsdom och
medmänskligheten och människokär-
leken prövades varje dag. Men man
ska aldrig glömma bort att just utsatt-
heten, förtrycket och känslan av panik
också ledde till en radikalisering av
homokulturen som vi idag verkar ha
glömt bort. Idag är det helt okej att se
på en fem timmar lång pjäs om hiv,
men inte utan en slagdänga som vi
kan nynna med till innan pausen.

d

kulturpuggan: 

En sorts Angels in America 
för dummies

[sambög]
månadens glosa:

Det är alldeles för lätt att vara smygis när folk kan svänga sig med genus-
neutrala uttryck som till exempel sambo. Nu kräver vi ett stopp för osyn-
liggörandet! SAOL bör genast lägga till sambög, transbo och flatmate!

Månadens kvarsittning...
Den amerikanska artisten Ted Nugent är den senaste i raden av halvkända
gubbar som känner sig tvingade att gå ut offentligt och berätta att han är äcklad
av bögsex, för att sedan lägga till att han har vänner som är bögar. Å andra
sidan jämför Nugent ofta president Obama med den gamla kinesiska diktatorn
Mao Zedong, hatar djurvänner och är en förespråkare för mindre vapenkon-
troll i USA.Vissa människor vill man hellre ha som ovänner än vänner.

gör:

läs:
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”Plötsligt känns

Klarascenen som det
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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 sommar. Vårt nya koncept Gay Friendly 
gör det ännu enklare för dig som söker hotell som vänder sig till HBTQ personer 
och deras vänner. Vi har även hotell för enbart män. Gran Canaria, Turkiet och Kroatien 
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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