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mats strandberg
släpper uppföljare
Uppväxten i den lilla bruksorten blev
så jobbig att han rymde hemifrån.
Möt succéförfattaren Mats Strandberg.

flickorna i
after dark

gita sig
utomlands

När After Dark kickar i gång
sin nya show i Malmö i
maj backas Christer Lindarw
och Lars-Åke Wilhelmsson
upp av fyra tjusiga damer. En
känner vi igen sedan
tidigare, men tre av dem är
nya. Möt flickorna i After
Dark.

Möt två par som passade på
att gifta sig när de åkte utomlands.

33

47

30

katja & Gunn
öppnar nytt

14

tooji tävlar
för norge
”I´m going for gold, så det
kommer att gå bra för
Norge”.
QX har träffat Tooji som
ska representera Norge i
Eurovision Song Contest i
Baku i maj.

I maj öppnar superduon
Katja & Gunn en ny gayklubb tillsammans med
Stureplansgruppen.

16

8

emmas malmöklubb

dags för queerfilmfestival

Emma Gayga har tillsammans med Wonks Joe
Nilsson gett Malmös gayliv
en rejäl vitamininjektion
genom att starta tjejfestsuccén Lesbian Heaven.

Den 11-13 maj får Stockholm
sin egen queerfilmsfestival Cinema Queer Internationella
Filmfestival.

54

21

12

på besök i azerbajdzjan
QX har besökt Azerbajdzjan inför
årets upplaga av Eurovision Song Contest.

månadens omslag
anton hysén är
sveriges hetaste
homo med sveriges
populäraste rumpa

omslagsfotograf:
Magnus Ragnvid

alltid i QX
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6. Ledare: 200 nummer är stort
10. Krönika: Sara Lövestam
28. EGO med Stefan Nilsson
50. Fitness: Jari Ketola
58. TV: Project Runway
62. Musik: Marina
64. Film:Woman in black
60. Böcker: Ulrika Larsson
72. En Person: Sanna
74. Roger Wilson

”Att gå ner i vikt så man
kommer i alla tajta
showkostymer”
Conny bäckström om vad
som är svårast inför nya
showen med after dark.
sid 30
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200 nummer känns stort

i

och med detta nummer av QX fyller vi 200 nummer. Det känns
naturligtvis oerhört häftigt. I sexton år och åtta månader har vi
varje månad kommit ut med ett nytt nummer. Det är en lång tid
och minnena är många.
På mittuppslaget av tidningen publicerar vi samtliga omslag i turordning sedan starten - 200 stycken. Det är som att ta tidsmaskinen tillbaka
när man ser de första omslagen, känslan påminner om den man får när
man bläddrar i gamla skolkataloger och ser ens klasskamrater, de stora frisyrerna, de gamla kläderna och tandställningarna.
Jean-Pierre Barda kommer för alltid att vara vår egen omslagsängel där han sitter barbröstad på ett moln på det allra första numret av QX
och tittar på oss. Han var aktuell med teaterpjäsen ”Min mamma Herr
Albin” som sattes upp på Folkan i Stockholm och jag fick uppdraget att
intervjua honom.
Det här numret pryds av en annan aktuell herre, nämligen Anton
Hysén. Även han barbröstad och superaktuell i Let’s Dance.
När QX fyllde 100 nummer slog vi på stort och
gjorde ett trippelomslag, en omslagsbild som gick
att veckla ut.Vi samlade 28 av de mest kända
och mest inflytelserika homo, bi och transpersonerna i Sverige. Dessa personer var som vi
skrev, ”idoler, ikoner och förebilder”, och
plåtningen planerades i flera månader för att
vi skulle få ihop det.
Och det gick. Nästan. Det var bara
två personer som fick plåtas vid ett
annat tillfälle och sedan photo-

shopas in. Vilka dessa två var tänker jag däremot inte avslöja...
Mycket har hänt sedan nummer 100. Lotta Bromé har kommit ut,
Fab 5 Sverige intog Tv-tablån, Jöback kom ut i tv-soffan hos Luuk,
Roger Nordin i sin egen morgonshow på Rix FM medan Kim
Kärnfalk och Victoria Svensson kom ut i QX. Andreas Lundsdtedt
berättade öppenhjärtigt i QX runt jul 2007 om sin hiv-status,TV4-idoler
som Cissi, Eddie, Mariette, Sassa, Linni har alla pratat om sina läggningar i tidningen, Ola Lauritzson har blivit GI-Ola med hela Sverige

”en lesbisk statsminister?
En bög i hockeylandslaget?”
och ämnen som det lesbiska köket, att byta kön och att leva med
hiv har avverkats i stora omslagsreportage.
Och det senaste året har två idrottsprofiler sett till att det har
satts fokus på homo och idrott då både Anton Hysén och Kajsa
Bergqvist kommit ut. Kioskvältare båda två!
Så vad har vi att vänta för artiklar och reportage i de nästkommande 100 numren av QX? En intervju med en svensk lesbisk
statsminister? En bög i hockeylandslaget? En transperson som vinner svenska Melodifestivalen? Får vi läsa om ett hiv-vaccin? En
legalisering av surrogatmödraskap eller att Sverigedemokraterna får
lämna riksdagen?
Om åtta år och fyra månader - i sep 2020 - vet vi svaret.
Då fyller vi 300.
Häng med!
Skål och tack till er alla!

ja. QX fyller 200 nummer och

Anders Öhrman,
chefredaktör

det ska firas med ett stort kalas med
skumpa och tårta! Hm, vem ska göra
tårtan, och vem ska skära upp den..?

nej. Snygga Boquerian på

]

JA. Semester. 10 dagar. I ett

Mood har snabbt blivit inne och
jag älskar den, men... Snälla personalen, bli inte nonchalanta nu...

vårigt New York. Har hyrt en
lägenhet på Carrie Bradshaws
gata. Som jag längtat.

Hej Redaktionen: Vilket av QX 200 nummeR har det snyggaste omslaget?

Ronny Larsson
Redaktör

Ulrika Lahne
Marknad

Magnus Dahlberg
Annons

Desirée Nordin
Traffic

Magnus Ragnvid
Omslagsfotograf

– Schlagernumret 2009 som trycktes med två olika omslag vilket var
första gången i QX historia.

– QX nr 100 när vi samlade
Sveriges mest kända idoler, ikoner
och förebilder.

– Jag tycker att omslaget med
Elisabeth Ohlson Wallin blev riktigt
snyggt - Gubben Ohlson!

– Det får bli oktober 2010 med
Jill Johnson. För att hon
är så snygg!

– Jag måste nog säga detta, med Anton.
Det var en rolig plåtning, snygg
slutbild, som alla inblandande visste
skulle bli en snackis.
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fter ett hektiskt festår 2011 har
Navid Kabiri laddat batterierna
och kommit tillbaks med nya kalas i
bagaget. Största nyheterna är lördagsklubben STAR GayDisco och nya Miss Gay
Sweden.
Den 14 april tog han över stafettpinnen
efter Zipper på Lästmakagatan och
”Cleanar” upp klubben som han uttrycker
det.
– Det blir fjolligt, rosa och gay, något
som saknats i Stockholm på lördagar. Här
ska man inte skämmas för att man gillar
rosa drinkar, snygga killar eller snygga tjejer. Det kommer att bli storslaget, säger
Navid Kabiri.
Festerna fortsätter under året. I samband med Stockholm Pride får Miss Gaytävlingen nytt liv efter tre år i dvala. Navid
Kabiris Clean Group, som även arrangerar
Mr Gay Sweden, står i år bakom evene-

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

2

navid arrangerar miss gay sweden
manget.
– Just nu letar vi efter snygga tjejer som
vill vara med och tävla om det prestigefyllda priset, säger Navid Kabiri.
Vad är grejen med att arrangera
fester?
– Jag älskar det jag gör, det är otroligt
roligt att se tusentals personer skrika, dansa
och ha skoj. Dessutom älskar jag att festa
själv.
Var festar du helst?
– Jag gillar Barcelona, där vet de hur
man festar. Det är en upplevelse att gå ut
där, och det är vad jag vill erbjuda i
Sverige.
Själv har Navid Kabiri svårt att minnas
sitt första besök på en gayklubb.
– Jag minns en gång när jag var en
liten kyckling och gick på klubben OZ
och såg dragshowartisten Babette på scen
tillsammans med Rickard Engfors. De
var utklädda till nunnor. Jag var mesrädd.
Hur då rädd?
– Ja, var inte du rädd när du gick på

gayklubb för första gången? Jag är född i
Iran och uppvuxen i stockholmsförorten
Husby, med killgäng och kulturer där det
inte var självklart att man kunde komma

”Jag älskar det jag
gör, det är otroligt
roligt att se
tusentals personer
skrika, dansa och
ha skoj”
ut.
Har du varit på gayklubb i Iran?
– Jag har inte varit i Iran sedan jag var
sju år så jag har inte koll på utbudet.
Vad säger din mamma om att
hennes son ordnar gayfester?
– Hon älskar det och följer mig slaviskt
på internet. Pappa ser det på ett annat sätt,
men det behöver vi inte gå in på.
Vad var det mest lyckade under
ditt festår 2011?

– Att Agnes Carlssons hade världspremiär för sin nya singel på Mr. Gay- festen, sommaren på Mälarpaviljongen, alla
Pridefester, hela år 2011 har faktiskt varit
fantastiskt.
Under Pride gästades ni av artister
som Charlotte Perreli och Danny
Saucedo.Vilka blir dragplåstren för
kommande års Pridefester?
– Vi planerar fortfarande inför festerna,
men vill fortsätta jobba med de stora artisterna. Det är vad Clean står för. Stora fester
och stora artister. Kylie Minogue och
Ricky Martin står helt klart på min ”att
ringa”-lista (skrattar).
Mats Bax

Hyr upp till 24 filmer under
3 månader för 19 kronor!
Välj bland 20 000 filmer på DVD, Blu-ray & streaming.

www.lovefilm.se/qx12
Ditt introduktionserbjudande gäller under 3 månader. Efter 3 månader övergår ditt introduktionserbjudande till ett löpande abonnemang med
ordinarie pris 159:-/mån. Vill du avsluta ditt abonnemang gör du det när som helst på Lovefilm.se. Erbjudandet gäller endast hushåll som inte
tagit del av ett introduktionserbjudande tidigare och du ska ha fyllt 18 år. Erbjudandet är giltigt t.o.m. 30 juni 2012. Ångerrätt i 14 dagar gäller.

002 års Eurovisionlåtar bedömdes av QX egen jury.
Sverige hade då gått hyfsat bra i
ett antal år och känslan var fortfarande optimistisk. Lettlands
vinnare Marie N gick oss spårlöst förbi och samtliga i juryn
tippade seger för Afro-dite och
en hög placering till Danmark
(som blev jumbo) . Det slutade
dock med en snöplig åttondeplats för Sverige och den brittiske
kommentatorn Terry Wogans
kommentar efter Sveriges uppträdande var ”I don’t know
about you but I need a drink!
I år tippar vi Loreen som etta
och hoppas det går bättre. En
flatjury på QX utsåg skidskytten
Magdalena Forsberg (som precis
gjort sin sista tävling i karriären)
till sveriges sexigaste kvinna. En
titel som gjorde henne mycket
glad och stolt, men förvånad.
Vi hade varit på bio och sett Before night falls (QX höll förhandsvisning av filmen med
bland andra Johnny Depp och
Javier Bardem) som vi gav
högsta betyg.Vi gillade även
Mobys klassiska skiva 18 som
släpptes i dagarna.
PL
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KRÖNIKA: SARA LÖVESTAM

SARA@QX.SE

”Det hände sig en dag
att jag träffade
en sportflata”

d

FOTO: PETER KNUTSON

et hände sig
en dag att jag
träffade en
sportflata. Hon var
vacker och varm, och
inte alls imponerad av
att jag visste vad offside var. Själv kunde
hon räkna upp alla
spelare som under de
senaste tjugo åren blivit dömda för offside,
och vilka som gjort det
baklänges (på så sätt skulle man nästan kunna kalla
henne nörd). Efter en
mycket kort kraftmätning
på detta område, bestämde
jag mig för att i stället charma henne med ja ... min
nördiga charm. Det funkade
bättre.
– Vem ÄR det då? frågade mina akademiska
queerflatvänner sådär som man
alltid gör.
– Är det någon man vet
vem det är?
För det är ju det man frågar.
Och svaret är alltid ett av tre:
1) Ja, ni vet vem det är och tre
av er har hånglat med henne.
2) Nej, ni vet inte vem det är för
hon har precis flyttat hit/bor inte
här.
3) Nej, ni vet inte vem hon är för
hon var hetero tills hon (obligatoriskt
nöjt skrockande) träffade mig.
Svaret har alltid varit ett av tre det vill säga fram till den här dagen.
För där satt jag nu, med ett svar
som inte föll in i mallen.
– Ja, jo, hon bor i
Stockholm och hon har
varit i flatgeggan minst

lika länge som vi. Men ni känner
henne nog inte.
Fem par ögonbryn med spår efter
tonårspiercingar åkte upp.
– Hur menar du?
– Ja, försökte jag förklara, - Hon
är i samma gegga alltså, men inte i
samma skål. Hon tillhör en annan
kategori.
Om det är någon som läser detta
och som inte brukat hänga på
Momma, Judys, Mouse Club eller

får ut av att dejta någon så konstig
som mig. Det finns örhängesflator
som aldrig skulle limma på en
förortsflata i mjukisbrallor, veganqueers som aldrig skulle ragga utanför en folkhögskola, och själv är jag
på inget sätt oskyldig i sammanhanget. Så jag tänkte härmed informera
lite om detta med gränsöverskridande relationer.
Det har nämligen visar sig att en
mer pålitlig grund för en bra relation

”Det finns örhängesflator som
aldrig skulle limma på en
förortsflata i mjukisbrallor,
veganqueers som aldrig skulle
ragga utanför en folkhögskola”

liknande samlingslokal, kan jag passa
på och förklara hur det fungerar i
Stockholm och säkert även på andra
ställen där man har lyxen att kunna
välja bland hbtq-brudarna (åtminstone tills man har haft några aktiva år i
geggan).Vi är på samma ställe.Vi ber
om ursäkt när vi letar efter vår tröja
på stolen någon annan nu ockuperar,
vi kanske till och med nickar åt
varandra om vi ser varann på bussen
en helt annan dag. Men det går ändå
en typ av vägg mellan, låt oss kalla
det intressegrupperna.
– Är hon en sån där innebrud?
frågade mina akademiska queerflatvänner.
– Är hon svenneflata? Eller en av
de där med långa örhängen? Är hon
en sån där queer med lång lugg som
inte kallar sig lesbisk och är politiskt
trans?
Till slut gissade någon rätt, på
kategori alltså, och mina akademiska
queerflatvänner såg undrande och
fascinerat på mig.
– Men ... En riktig sportflata?
Alltså … vad pratar ni om?
Frågan tycks vara mer spridd än
jag först trodde, och skepsisen lika
stor på alla sidor av myntet vi kallar
flatstockholm. Sportflatan har själv
sportflatvänner som undrar vad hon

än matvanor, hobbys och politiska
intressen är följande frågor: Är jag
glad? Känns det tryggt? Har jag kul?
Det mesta av det där ser man i en
annan persons ögon, och för att se
det måste man titta rakt in.
En relaterad insikt är att hångelkompatibilitet inte känner några
gränser. Ni har säkert också totalbondat med människan som förstått och
hållit med er i alla aspekter av livet,
bara för att upptäcka att hånglet inte
var mer upphetsande än att ni lika
gärna hade kunnat äta ett äpple,
medan bibruden på motsatt sida av
ditt politiska manifest fått det att
pirra på ställen som aldrig skulle ha
godkänts av din revolution.
Baserat på denna nya erfarenhet
vill jag rekommendera fotbollsbrudarna att spänna blicken i queersen
med de krulliga luggarna.
Hiphopflatorna att ragga upp några
nördar, nördarna att snacka upp ett
gäng partybin och se vad de har att
säga. För mig har taktiken givit minst
sagt varierande resultat, för newsflash - man ser faktiskt inte på
folk vad (eller hur ofta) de tänker.
Gör det. Det värsta som kan hända är
att du lär dig något.

Hösten
är här!
Turandot, Rusalka, dansande
självhjälpsterapeuter och de
schackspelande rivalerna i
Chess på svenska är några av
de som syns på GöteborgsOperans scener i höst.
Välkommen!

Nu finns biljetterna
till försäljning!
Gästspel av
Twisted Feet Dance Company

Boka på opera.se eller ring
031-13 13 00.

Världen är full av murar. Övervinn dem.
Twisted feet intar Stora scenen med ett gränsöverskridande
streetdance-verk skapat för GöteborgsOperan.

pRemiäR 25 maj KL. 19.30
SpeLaS äVen 26 maj KL. 15.00 OCH 19.30

v Scanna QR-kod för mer information om nästa
säsongs repertoar.

Titta, lyssna och läs mer på opera.se
Biljetter och GöteborgsOperans Restaurang 031-13 13 00
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Nu har vi

Yes or no

äntligen öppnat
Öppet alla
dagar 11–23

Strandpromenaden 61, Saltsjö-Duvnäs 08-716 86 96
bokabord@koloni.se www. koloni.se

premiär för

queerfilmfestival
d
SHAKESPEARE PÅ GRÄSGÅRDEN
presenterar:

en 11-13 maj får Stockholm sin egen
queerfilmsfestival. Cinema Queer
Internationella Filmfestival sparkas då nämligen igång på Zita av eldsjälarna Melissa Lindgren
och Oscar Eriksson som bland annat drivit
Cinema Queer på Högkvarteret.
– Stockholm har länge saknat en filmfestival som
fokuserar på normbrytande film, säger Oscar
Eriksson, en av festivalens konstnärliga ledare.
Under vår tre dagar långa filmfest kommer vi presentera sexton fantastiska filmer, de flesta visas för
första gången i Sverige. Dessutom har vi en världspremiär…
Festivalen invigs med den omtalade Leave it on
the Floor som är ett ”underground-ballroom drama”,
inspirerad av 90-talsklassikern Paris is Burning. Efter
filmen firas startskottet med en storartad fest på

Kolingsborg med uppträdanden av Robert Fux,
P*fect och supderdivan Miss Barbie-Q.

Oscar & Melissa om sina festivalfavoriter:
Oscar Eriksson: I want your love:
– I Want Your Love är den senaste i raden av indiepärlor från den amerikanske queerfilmscenen.
Regissören Travis Mathews väjer inte från att visa
allt, för dig som gillar skägg, tatueringar och sex är
detta ett måste!
Melissa Lindgren: Codependent lesbian space alien
seeks same.
– Denna hysteriskt roliga film spelar friskt på b-filmsestetiken och är en av Cinema Queers riktiga pärlor. Jag hade svårt att hålla mig för skratt filmen igenom, detta är ett måste för alla som någon gång
misstänkt att ens date är från yttre rymden!

Glamour –
nu äntligen med flator

i

SPELAS 7 JULI – 4 AUGUSTI

VÄSTRA VALLEN, VADSTENA SLOTT
Info och bokning: 0143-108 78 • www.shpg.se
Vadstenadirect 0143-62 16 00 • Vadstena Turistbyrå 0143-315 70

maj får långkörarsåpan Glamour (visas på
Sjuan i Sverige) sina första öppna gaykaraktärer då det avslöjas att Karen Spencer har
dottern Caroline tillsammans med sin partner
Danielle. Karen har hittills varit straight i serien
men när hon nu återvänt efter ett par års frånvaro
kommer sanningen fram. Karen (Joanna
Johnson) får dessutom en van homospelare som
motspelare då det är Crystal Chappell som spelar Danielle. Chappell var nämligen ena halvan av
superflatparet ”Otalia” som fick massor av flatfans
att börja följa såpan One Life To Live för ett par år
sedan.Tyvärr så lades serien ned till följd av alltför

risiga tittarsiffror.
Introduktionen av det lesbiska paret betyder att
Glamour äntligen gjort som alla andra dagtidssåpor
och skrivit in lite samkönad kärlek i den konservativa såpagenren. Glamour som nyligen fyllde 25
år, har nämligen fegat med gaykaraktärerna medan
serier som As The World Turns,The Young & The
Restless och All My Children alla haft framgångsrika homofigurer.
- Bradley Bell (Glamours manusförfattare &
producent) är väldigt konservativ och kommer
från en extremt konservativ familj. Men jag vet
inte hur han känner i gayfrågan, det får framtiden
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Harvest

I want your love

Codependent Lesbian
Space Alien Seeks Same

Danielle spelas av
Crystal Chappell

visa, berättade skådespelaren Villiam deVry
(som spelade Storm i serien) när QX träffade
honom i Stockholm för ett tag sedan.
– Jag tycker i alla fall att det är viktigt att
ha med homokaraktärer eftersom det bygger
broar och gör publiken mer förstående och
accepterande. Såporna öppnar upp attityden på
ett bra sätt för dom som inte har någon annan
kontakt med HBT-personer. Jag tycker personligen att det är löjligt att homosexuella inte har
samma rättigheter som oss straighta och att det
ens är en fråga är genant.
Ronny Larsson
Glamour, Sjuan vardagar, 17.55
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”Vem har inte kysst en kille?”
”I´m going for gold, så det kommer att gå bra för Norge”.
QX har träffat Tooji som ska representera Norge i Eurovision Song Contest i Baku i maj.

n

orska Tooji är en av favoriterna i
årets Eurovision Song Contest.
Den snygge iranskfödde modellen,
tv-profilen och sångaren tävlar i samma
semifinal som Sverige den 24 maj med låten
Stay som är skriven av svenskarna Figge
Boström och Peter Boström (Peter har
även skrivit Loreen Euphoria ihop med
Thomas G:son)
QX ville såklart veta lite mer om Tooji,
eller Touraj Keshtktar, som han egentligen
heter.
Hur kom du i kontakt med dina
svenska låtskrivare?
- Jag fick tips genom mitt management
och åkte sedan över till Sverige för att träffa
Figge och Peter.Tillsammans hade vi en rätt
klar idé om låten och den blev ganska perfekt på en gång. För ju mer vi jobbade med
den så slutade vi alltid med att gå tillbaka till
hur den lät från början.
Trodde du att du hade någon vinstchans i Norge?
– Alltså jag gick ju in för att vinna, men
när jag väl stod där så var jag såklart nervös.
Men det gick ju bra!
Vad betydde segern i Melodi Grand
Prix för dig?
– Väldigt mycket på många olika plan.
Men jag har fortfarande inte vant mig vid att
folk nu vet vem jag är. När människor tittar

eller pekar så tror jag snarare att jag har fått
nåt i ansiktet (skrattar).
Kommer du att förändra något i på
scenen från ditt uppträdande när du
ska tävla i Baku?
– Grunden behåller jag men jag kommer
att förfina detaljerna. Det är samma sak med
kläderna, lite behålls medan andra saker byts
ut. Jag måste ju överraska lite…
Vad tror du om dina chanser i
Baku?
– I´m going for gold, så det kommer att
gå bra för Norge.
Vad tycker du om den svenska
låten Euphoria?
– Det är min stora favorit. Jag älskade
den från första gång jag hörde den och tycker den är fantastisk. Den är så intim och
vacker, och Loreen är en grym artist. Det
kommer att gå bra för Sverige.
Har du hört några andra låtar från
Eurovision?
– Jag gillar den cypriotiska låten med Ivi
Adamou. Det är en bra dansvänlig poplåt
med en otroligt snygg sångerska som är lätt
att komma ihåg.
Vilken kroppsdel är du mest nöjd
med?
– Haha, det är lättare att säga vad jag inte
är nöjd med. Men okej, jag är rätt nöjd med
mina ögon.

Hur många gånger har du sjungit
Stay sedan du vann den norska finalen?
– Inte alls så många, två-tre gånger kanske? Men nu har jag börjat öva inför
Eurovision så nu har jag börjat nöta in stegen och texten igen.
Såg du svenska finalen av
Melodifestivalen? Vilka låtar gillade du?
– Förutom Euphoria så tycker jag att

”alexander rybak
är ju rätt söt,
men didrik är
mer hunkig”
Ulrik Munter var riktigt bra. Hans Soldiers
hade gått bra utomlands, mycket för att han
nog krossat många småflickshjärtan.
Många eurosvisionfans jämför dig
och din låt med Saade och hans
Popular…Vad säger du om det?
– Jag älskar ju Popular så det gör mig
ingenting, men förutom att vi är två unga
mörkhåriga killar som sjunger pop så tycker
inte jag att det finns några likheter.
Vilken av de tidigare bidragen som
Norge haft i Eurovision gillar du mest
och varför?
– Jag är ju ett stort fan av Alexander
Rybak. Han krossade all konkurrens det året

han var med och lyckades att förena en
snygg melodi med musik som verkligen
känns urnorsk. Han är helt klart en bra förebild.
Stay är populär i bland gayfansen,
varför tror du att vi gillar din låt?
– För att dom är bäst! Det är ju gaysen
som styr Eurovision så det är ju enormt
smickrande. Jag är självklart oerhört stolt att
räknas till en av årets gayfavoriter.
Har du märkt att du har gayfans?
– Absolut! Det är dom som tar kontakt
och hör av sig mest.Tyvärr har jag inte uppträtt i nåt homosammanhang än men jag
hoppas jag gör det snart. Pride vore ju
superkul att spela tillexempel.
Har du någon gång kysst en annan
”gutt”?
– Ja, vem har inte det? (skrattar)
Vem av dina norska Eurovisionföregångare tycker du är snyggast, 2009
års Alexander Rybak eller 2010 års
Didrik Solli Tangen?
- Alltså, Didrik är ju lite mer hunkig, så jag
säger nog Didrik då….fast Alexander Rybak
är ju rätt söt han med (skrattar).
Ronny Larsson
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BAREN!
ENTRE OCH GLADA PRISER I

JJ & Jonas Lindevik
Kayo & Tobbe
DASSCOT

HYLLAN

20.30 – 05.00
140:– efter 23

STORA GOLVET

Makkan

PANORAMABAREN

THE BASEMENT

T-SLUSSEN • GULA GÅNGEN • STOCKHOLM
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katja & Gunn öppnar
ny gayklubb på stureplan

I

maj öppnar superduon
Katja & Gunn en ny
gayklubb tillsammans med
Stureplansgruppen. Duon som
fick pris som Årets Festfixare på
Gaygalan berättar här om den
nya klubben.
– Vi har ända sedan vi började att arrangera fester tillsammans för ett år sedan haft målet
att starta en gayklubb på
Stureplan. Och vi valde att
bjuda på en exklusiv onsdags då
utbudet inte fanns i Stockholm.
Club X som klubben heter ger
dig flärd, bubbel, glitter, glamour
och extravaganza.
Var ligger den?
– Den ligger beläget centralt

på Regeringsgatan 61.
Katja och Gunn på
Stureplan, hur känns det?
– Det känns som det ultimata.
Ni står och tittar ut över
klubben och folk på premiärkvällen, vad ser ni?
– Ett rum fylld av kärlek!
Tre låtar man får höra
på dansgolvet under kvällen?
– Euphoria med Loreen
We found love med Rihanna
och Sexy and I know it med
Lmfao.
Vilken kändis skulle ni
helst se i baren på er klubb?
– Madonna, Lady Gaga,
Rihanna, David Guetta,

Calvin Harris.
Vad blir inträdet?
– Man kan skriva upp sig på
gästlistan på Club X event på
Facebook och då gäller fri entré
mellan 22-00. Skriver man inte
upp sig är inträdet 100 kronor.
Vad kommer man dricka
i baren?
– Bubbel såklart!!!
Hur full kommer man
bli efter en kväll hos er?
– Full av kärlek!

terrace

@park
premiär

torsd 10 maj

19.00

1

2

2

3

välkomna till
karlavägen

43

2 för 1 - Visa att du har gillat oss på facebook
www.facebook.com/scandicpark så bjuder vi på
ett glas, när du beställer två av samma.
(gäller öl, vin och alkoholfritt och endast den 10 maj, 2012)
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MÅNADENS MESTA MÅSTEN

Maj

sju saker vi älskar och en vi dissar

4

airFloss
Känns det som att du aldrig får
tänderna riktigt rena? Då ska du
testa Philips nya högtryckstvätt där det
sprutar vatten och luft mellan tänderna
i en hastighet av 60 km/h. Pris: 299 kr.

5

THE girl WiTH THE
DrAgoN TATToo
Dvd:n av succéfilmen med de
snyggaste förtexterna på år och dar
är ute nu!

1

Snowwhite & The Huntsman - The Queen
Trailern till den nya Snövit-filmen är assnygg och Charlize Theron som
dröttningen är så löjligt snygg, farlig och cool att vi bara totalkapitulerar. Vi
äter gärna ditt äpple Charlize.

2

ScHweppes drinkmixar
Färdigblandade assnygga drinkmixar är vad Schweppes tycker att
vi ska fukta strupen med i sommar. Vi gillar alla tre: Cosmopolitan,
Mojito och Daiquiri.

5

DElicATobollSglASS
För ett år sedan släppte
Triumfglass den till glasskioskerna. Nu kan du köpa hem den
godaste glassen ever. Delicatobollsglassen kostar 30 kr och
finns i affärer och kiosker.

7

NESprESSo NAorA
Nespressos nya kaffepod finns i begränsad
upplaga och har “en lätt bitterhet, frestande
syrlighet och en intensitet på 5/10”. 40 spänn för
10.

3

lEKluST
Leksaksaffären står för de absolut coolaste annonserna just nu. Här får
Spindelmannen dra en rosa dockvagn, en tjej får köra bil och en kille
får pyssla i leksaksköket. Könsroller schmönsroller säger Leklust och vi jublar!

NEJ TAcK!
Tony irvings poäng
Vi älskar Tony Irving och han är
en stark orsak till att Let´s Dance
är en succé. Men nu får det
fan vara nog med hans poängsättning. Att ge träbocken Schenkenberg omotiverat höga poäng
medan han ger extremlåga poäng
till deltagare som är betydligt
mer värda är inte okej. En hög
siffra betyder inte automatiskt att
Schenkis vill ha dig Tony.

Vadstena–Akademien 2012

ENRICO DI BORGOGNA

Nyupptäckt hjälteopera av Donizetti som skrev Kärleksdrycken.
Senast spelad i Venedig 1818. Vadstena slott 20 juli–7 aug.

SILVERRINGEN

En fantasi kring kreativa kungligheter med musik från Bernadottebiblioteket. Vadstena Gamla teater 14-22 juli.

Boka ditt operapaket i historisk miljö på Vadstena Klosterhotel
Biljetter: www.vadstena-akademien.org eller 0455-61 97 00

Krall EntErtainmEnt prEsEntErar

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

NyHET!

I åR GäSTAS
vISSA SPELPLATSER
Av DANSBAND På
vOLTARENS
DANSBANA!

CHARLOTTE PERRELLI · JESSICA ANDERSSON · LOTTA BROMé · THOMAS PETERSSON · MAGNUS CARLSSON
THE MONIKER · MARKOOLIO · MOJJE · LASSE HOLM · MAGNUS JOHANSSON · FRIDHA
HoK, Hooks Herrgård 7/7 kl. 19.00*
RäTTviK, Dalhalla 20/7 kl. 19.00
Ronneby, Brunnsparken 2/6 kl. 18.00*
vadsTena, Vadstena Slott 10/8 kl. 19.00
TRosa, Hamnen 16/6 kl. 18.00
Öland, Ekerum 11/7 kl. 19.00*
lyseKil, Gullmarsvallen 27/7 kl. 19.00
HälleFoRs, Hellefors Herrgård 11/8 kl. 18.00*
alingsås, Savannen 12/8 kl. 17.00*
KRisTiansTad, Ovesholms Slott 29/6 kl. 19.00* bispgåRden, Thailändska Paviljongen 14/7 kl. 18.00 lidKÖping, Läckö Slott 28/7 kl. 18.00
HalmsTad, Brottet 30/6 kl. 19.00*
sTocKHolm, Ulriksdals Slott 18/8 kl. 18.00*
JäRvsÖ, Stenegård 15/7 kl. 18.00*
båsTad, Tennisstadion 3/8*-4/8 kl. 19.00
ÖsTHammaR, Frösåkersvallen 6/7 kl. 19.00
älvsbyn, Storforsen 18/7 kl. 19.00
FalsTeRbo, Falsterbo Horse Show Arena 5/8 kl. 18.00 älmHulT, Älmekulla 25/8 kl. 17.00
Boka dina bilj på www.diggiloo.com, Ticnet 077-170 70 70/www.ticnet.se eller hos lokala återförsäljare. Bilj till Dalhalla bokas på www.dalhalla.se. *Voltarens Dansbana gästar Diggiloo.
sponsor

www.diggiloo.com
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emma

fixar tjejfesterna
alla pratar om

e

mma Gayga har tillsammans med Wonks Joe Nilsson
gett Malmös gayliv en rejäl vitamininjektion genom att
starta tjejfestsuccén Lesbian Heaven. Sedan november i
fjol har duon med framgång ordnat fester den första helgen
varje månad, och publiken har strömmat till.
– Inte nog med att en gayklubb är nischad, en tjejklubb, i
Malmö dessutom, riktar sig ju till en ännu smalare publik.
Men vi har snittat 250-300 gäster varje gång och nya gäster
fortsätter att komma.Vi har tjejer från hela Sverige och ryktet
om att det är bra drag sprider sig hela tiden.
Det är i Crowns lokaler i Malmö
som Lesbian Heaven äger rum,
och det är alltid tjejer som styr
partyskutan. Det är nämligen enbart brudar bakom
baren, i dj-båset och i
dörren.
– Även om killar
är välkomna så är det
vårt ställe. Det är så
lätt att tjejerna får stå
tillbaka lite på vanliga
gayställen, det var
mycket därför jag startade Lesbian Heaven.
Jag önskar att det varit
någon som gjort det för
mig när jag ville ut och
festa med tjejer. Men när
ingen gör det får man ta
saken i egna händer, skrattar
Emma.
Hemligheten bakom LH-succén är den lyckade mixen av trevlig personal som är där för att det är roligt
och inte för att de måste, schyst musik, kul gäster och en bra
lokal. Och tjejer såklart.
– Det var framförallt därför jag åkte till andra städer för
att festa, för att tjejer inte gick ut i Malmö. Men nu har vi fått
dem att återvända till festscenen och inte åka till Köpenhamn
till exempel. Nu kommer istället danskorna till oss!
Emma pekar också på vikten av att överraska gästerna och
inte ta dem för givna.
– Vi jobbar mycket med att det ska hända saker. Lesbian
Heaven-gästerna får göra egna promotionvideos och vi delar
ut vip-kort och giftbags.Vi vill förnya oss hela tiden och bjuda
gästen på det lilla extra. Det är slött om man bara öppnar en
lokal och slänger in en dj, och tror att folk ska komma av sig
själva. Att visa uppskattning till gästerna är superviktigt.
Idén till klubben föddes efter att frisören och hårstylisten
Emma jobbat ihop med Joe Nilsson på flera av Wonks plåtningar, och då snackat om att ge brudarna i Malmö en egen
klubb. Och i november 2011 var det dags.
– Premiären gick väldigt väldigt bra och sen har det bara
rullat på. Det känns som att jag jobbar hela tiden, men jag vill
verkligen att klubben ska gå framåt. Det här är min lilla bebis,
och så mycket positiv feedback man får under de klubbkvällarna så flyger man i flera dagar efteråt.
För er som undrar så kan vi berätta att den hårt arbetande
frisören och partyfixaren Emma gillar gin & tonic med mycket citron, är singel, attraheras av roliga människor och givetvis
har fått sitt smeknamn efter Lady Gaga.
– Jag klädde ut mig till henne på en fest för tre år sen, och
fortsatte att göra det ett par gånger efter det. Sen har namnet
hängt kvar och alla kallar mig det. Det är nästan ingen som
vet vad jag heter i efternamn. Jag har blivit Emma Gayga helt
enkelt.
Hon är med andra ord drömgästen på Lesbian Heaven?
– Skojar du? Det skulle bli den ultimata partykvällen.
Ronny Larsson
Nästa Lesbian Heaven-fest hålls 4 maj och festerna fortsätter
givetvis hela sommaren. LH, Crown, Amiralsgatan 23, Malmö

”Det är så lätt att
tjejerna får stå
tillbaka lite på
vanliga gayställen,
det var mycket
därför jag startade
Lesbian Heaven”

FOTO CHRISTIAN HAGWARD
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ett år med

anton
Drygt ett år har gått sedan fotbollspelaren Anton Hysén kom ut som bög. Nyheten spred sig snabbt över
hela världen och Antons liv förändrades över en natt. Nu ser han tillbaka på året som gått.

AV anders öhrman FOTO magnus ragnvid (WWW.RAGNVID.COM)
GROOMING: Hanna Andersson (WWW.HANNAANDERSSONMAKEUP.SE)

p

å lastkajen utanför den gamla gokart-lokalen i
Frihamnen i Stockholm står Tony Irving och
Anders Timell och pratar i varsina mobiltelefoner. Jag förstår att jag kommit rätt och kliver in
genom en dörr som ser ut som den leder till vilken
lagerlokal som helst. En tjej med Let´s Dance-badge
runt halsen och mobiltelefon i ena handen möter mig
och säger ”hej, du ska träffa Anton va?”.
Vi går in en liten skrubb som gjorts om till pressrum och jag får ett halsband med en bricka som det
står gäst på. Camilla Läckberg står lite längre bort,
hon är uppklädd i vit lång klänning med glittrande
pärlor på och ser koncentrerad ut. Jag känner lukten
från kaffebryggaren från köket och på avstånd hör jag
Madonnas Hung up i omgjord version.
”Du kan gå in och titta när Anton repar om du
vill”, säger presstjejen.
Det känns som jag kliver rakt in i Sveriges största
TV-program på fredagkvällarna. Let's Dance-studion är
stor. Läktarna är tomma, jurybordet där bland andra
Tony Irving och Ann Wilson brukar sitta står öde
och här finns inget spår av David Hellenius eller
Jessica Almenäs. Men på dansgolvet ser jag Anton
och hans danspartner Sigrid. De repar en paso doble
inför kvällens tredje avsnitt av Let's Dance. En paso
doble som senare kommer att ge dem kvällens högsta
poäng.
Men det vet de inte nu.
Anton vinkar till mig med skynket som han håller i
och en kvart senare sitter han framför mig i sin loge.
Svetten blänker i pannan på honom, han är nöjd med
repetionerna och taggad inför kvällen.
– Det ska bli sjukt kul ikväll, säger han. Jag känner
att det kan gå bra.
Han jonglerar med en tom vattenflaska och orden
liksom sprutar ur honom. Han behöver aldrig någon
betänktetid och under intervjun svarar han blixtsnabbt
på alla frågor. Ordet rastlös känns som ett understatement.
Det är ett år sedan Anton Hysén kom ut som gay i
fotbollstidnngen Off-Side. På ett år har han gått från
att ha varit nästan helt okänd till en kille som faktiskt
hyllats, uppmärksammats och prisats över hela världen
för sitt mod att komma ut.
Och dagen då allt brakade loss minns Anton som
igår.
– Ahh, det var stort, jag var inte beredd på det. Det
var helt sinnessjukt. Jag var på jobbet på Volvo när
mobilen helt plötsligt började ringa. Och så höll det
på. I två dagar. Så fort jag la på så ringde det igen. Och
så kom det massor av sms. Hundratals. Det ringde från
Ukraina, Slovakien, Peru, Australien, England och alla

ställde en massa frågor. Jag var inte alls beredd på det.
Men jag brydde mig inte utan svarade bara på frågorna. Jag trodde kanske att Aftonbladet på sin höjd skulle
ringa.That's it. Men där hade man ju fel (skrattar).
Ett par dagar senare kontaktades Anton, via Zlatan
Ibrahimovics sambo Helena Seger, av bröderna
Dan och Dean Caten som har klädmärket DSquared,
de hade hört talas om Anton och ville att han skulle gå
en modevisning för dem på LifeBall-galan i Wien, en
enorm välgörenhetsgala för att dra in pengar till kampen mot hiv och aids.
– Det var grymt coolt. Jag fick hålla tal med Bruce
Willis fru Emma och i publiken satt Bill Clinton
och Janet Jackson som också höll tal. Ja, man har fått
göra grymt många kul saker det här året.

”Jag hade fått
ligga mer om jag velat,
men jag är inte
den typen”
Vad har höjdpunkterna under året varit?
– QX-galan var jag hur nöjd med som helst. Men
det var jäkligt nervöst att sitta där i publiken och
vänta. Alla sa hela tiden ”du har redan vunnit, du kan
vara lugn”, men hur ödmjukt är det då? Alla som var
nominerade var ju det av en anledning. Men jag kände
mig otroligt hedrad och stolt när jag fick ta emot priset av Lena Endre. Det var sån jäkla stämning.
Men det har blivit fler priser under året. I England
fick Anton ta emot ”Sports Award” på Stonewall-galan
och nyligen röstades han fram till ”Årets Hjälte” och
”Årets idrottspersonlighet” på en radiogala i England.
Några av de andra nominerade i samma kategorier var
David Beckham och Ben Cohen. Men Anton blev
alltså vinnaren.
Vad är det för skillnad på Anton idag och
Anton för drygt ett år sedan?
– Jag har mognat och växt som person. Jag känner
mig starkare och jag vet vad jag gör och vad jag kan
säga. Jag har blivit rätt mediavan också.
Hur många intervjuer har du gjort?
– Oj, ingen aning. Men det är många kan jag säga.
Din mamma sa nån gång att du har ett roligare liv idag än innan du kom ut?
– Ja, mycket roligare. Det kan jag inte ljuga om. Det
är jag otroligt tacksam för. Jag har flängt fram och tillbaka. Jag har fått uppleva så mycket och fått träffa så
mycket folk. Det är inte alla som får vara med om
detta och göra det jag fått göra.

Du presenterades i premiäravsnittet av Let's
Dance med meningen ”Anton är en av Sveriges
mest kända fotbollsspelare, men få har sett
honom spela”. En del tror att du inte riktigt
spelar någon fotboll längre utan bara leker i Tvprogram och reser runt och gör intervjuer…
– Äh! Jag har match imorgon och vi tränar varje
dag. Jag har bara missat en enda träning på grund av
Let's Dance, så det där stämmer inte. Förra året gick vi
dessutom upp från div 2 till div 1. Fotbollen går alltid
först, mitt mål är fortfarande att kunna leva på fotbollen. Och jag tackade först nej till Let's Dance när de
ringde eftersom det skulle ta för mycket tid från fotbollen, men så fixade de en danspartner i Göteborg
och såg till att jag kunde resa utan att missa några träningar. Men folk ser ju bara det man är med på, de ser
inte allt man tackar nej till också.
Hur mycket tränar du?
– Två gånger om dagen.Tre timmar dans och två
timmar fotboll. Det är tufft kan jag säga.
Du spelar för Utsiktens BK, hur tror du att
det går för er i år?
– Det kan gå bra, vi har varit lite upp och ner, men
när vi spelar bra är vi riktigt bra.
Men du, Utsikten… Vad är det för namn?
– Haha, det kommer från ett utkikstorn i Majorna.
Vi har det på vårt emblem på overallerna.
Du har spelat i Häcken tidigare som spelar i
Allsvenskan.
– Ja, men jag var skadad då och fick aldrig chansen
så jag tyckte det var bättre att börja om istället, men
visst, jag har varit och nosat på Allsvenskan.
Är målet att spela där?
– Alltså, egentligen gillar jag inte allsvenskan. Jag
vill helst av allt flytta till USA, men jag måste bli bättre. Serien där är nästan som allsvenskan, om inte bättre.
Har du fått några erbjudanden från andra
klubbar sedan du kom ut?
– Inte än, förra året var det lag i Superettan och
andra div 1-lag som hörde av sig och jag har snackat
lite med lag i USA. Men man vill ju inte gå till vilket
lag som helst.
Är fotboll fortfarande lika kul?
– Ja, det är skitkul.
Även på TV?
- Jag missar aldrig en match med Liverpool. Jag är
ju ”Made in Liverpool” och bodde där mina första tre
år.
Så du kommer inte att sluta inom ett år och
bli servitör på Mälarpaviljongen i Stockholm
eller bartender på Bee?
– Haha, nej verkligen inte. Bara för att jag syns i TV
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”Bara för att jag syns i
TV betyder ju inte att
jag ska sluta med
fotboll. Det är ju
larvigt. Fotbollen
går alltid först”
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”herregud, det är
bara en rumpa,
what’s the big deal”

betyder ju inte att jag ska sluta med fotboll.
Det är ju larvigt.
Hur bra vill du bli?
– Så pass bra att jag slipper att jobba.
Men i div 1 tjänar man inga stora pengar.
Varför tror du att det är så få som
kommit ut i sportvärlden?
– Alla är så rädda om sina karriärer, de
tror de ska tappa sina sponsorer och kontrakt med klubben. Och så är de väl rädda
för reaktionerna. Men varför ska man
behöva bry sig om det när man är bra?
Ja, de flesta idrottare verkar
komma ut efter karriären?
– Det är så löjligt, någon måste våga ta
steget.

Kan du ha påverkat några idrottare att våga komma ut tror du?
– Jag vet inte, men jag tror folk har börjat fundera mer sedan jag kom ut. Det
snackas på ett annat sätt runt om i världen
om homofobin inom idrotten. Inte bara i
England utan även i USA, där har hockeykillarna i NHL till exempel gjort en kampanj mot homofobin som heter ”you can
play”, så det går framåt. Det behövs straighta idrottskillar som säger ”vem bryr sig
om nån är gay eller inte”.
När Anton kom ut var det många som
både förvånades och imponerades av hans
kaxiga attityd. Han sa ofta saker som ”jag

skiter i vad andra tycker” och ”om någon
tycker jag är en bögjävel så är det deras
problem”. Han sa att han hatade Pride och
han ville inte ha en pojkvän som levde i
gayvärlden. Det stack i ögonen på vissa.
Samtidigt kändes det uppfriskande och allt
annat än tillrättalagt. Men under året har
han synts mer i gaysammanhang än de flesta och han har tagit på sig rollen som
homoambassadör. Har Anton ändrat uppfattning?
– Jag kommer alltid hjälpa till att prata
och ställa upp på så mycket som möjligt,
men jag vill inte gå med någon flagga i ett
pridetåg. Det är inte min grej. Det är bra
att det finns, och människor är olika, men

jag känner mer att min plats är på en scen
där jag kan svara på frågor om idrott och
homofobin där. Och även om jag hatar att
hålla tal så har det ju blivit hur många som
helst det senaste året. Jag kan spela fotboll
och göra det jag är bra på, nu när jag rest
en hel del ser jag ju att det inte är lika lätt
för alla att leva öppet.
En av de sakerna som påverkat Anton
mest under året är de brev han fått av unga
HBT-människor som berättat om sina liv
och hur han påverkat dem.
– Jag fick ett brev från en kille som hade
tänkt ta sitt liv, men tack vare mig och att
jag gick ut med min läggning så har han
ändrat riktning i livet. Sånt är svårt att ta in.
Det är så stort.
Men hur känns det att få ett sånt
brev?
– Att man kan hjälpa någon bara genom
att vara sig själv är en sjukt stor känsla, det
är suveränt. Men det går inte att beskriva
med ord. Det får en att tänka till, för alla
har det inte lika lätt. Jag får ju ofta frågor
som ”vad ska man säga till en homofob”
eller ”vad ska man säga till en mobbare”
och det är svårt att svara på. Jag säger ju att
man ska vara sig själv och skita i vad andra
tycker men jag vet att det kan vara svårt för
många.
Anton säger att han är medveten om att
det kanske är enklare för honom som fotbollsspelare och med ett känt efternamn
som Hysén att skita i vad folk tycker, och
att det kan vara tuffare för en ung kille som
kanske dansar balett i en småstad att strunta
i vad andra tycker och att våga vara sig
själv.
– Jag hade en tuff och osäker period
innan jag kom ut. Jag försökte vara en i
mängden och hade flickvän och så. Men
sedan kommer man till en punkt då man
skiter i allt, men jag tyckte verkligen inte
att det var lätt. Jag såg till och med till att
jag hade ett rum hos en kompis om pappa
skulle slänga ut mig. För även om pappa är
jätteödmjuk och snäll mot allt och alla så
vet man ju aldrig.
I början när du kom ut kändes det
nästan som det var en tuff jargong
från din sida, men det känns som du
verkligen skiter i vad folk tycker och
tänker om dig.
– Jag kan inte bry mig mindre. Om
någon ropar något från läktaren till mig så
rinner det bara av mig, och det gynnar inte
mig att skrika tillbaka. Då har jag hamnat
på deras låga nivå.
Tobias Karlsson knackar på dörren till
logen och utbrister, ”nämen vad är det här,
det var värst vad bögar det var här inne”.
Han kramar om oss och frågar Anton hur
det gick på repetitionen?
– Det gick jäkligt bra, svarar han.
– Ödmjuk som vanligt, säger Tobias och

göteborgs symfoniker – en del av

säkra din stol. alla abonnemang ute nu. www.gso.se
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skrattar.Vi kör ”hunger games” där nere
och nu har jag dödat alla andra så nu är det
bara du kvar.
– Okej, jag kommer ner sen när vi är
klara. Ska jag bli hängd eller?
– Något roligare ska jag nog komma på,
säger Tobias och springer vidare..
För några veckor sedan kunde man läsa
i statusen på Tobias Karlssons facebook-sida
att ”Jaaaaa, Anton och jag är ihop”. Ryktet
som florerat bekräftades därmed och han
fick 100-tals grattiskommentarer.
– Men han blev ju” facerapad”, berättar
Anton.Vi är inte ihop och har aldrig varit,
säger Anton. Jag fick säkert 25 sms den
kvällen och dagen efter ringde GT och
Aftonbladet till mig och frågade om jag
och Tobias var ihop. Helt sjukt. Jag svarade
bara ”Jag är så singel man kan bli, nu måste
jag träna".
Du har aldrig haft ett förhållande?
– Nej, jag dejtar inte och jag är inte
intresserad av att träffa någon för tillfället.
Det är svårt tycker jag. Det känns bara…
Jag vet inte. Det är svårt.
Du kallas för Sveriges hetaste singel...
– Det vet jag inte... Fan va pinsamt.
Vilka killar faller du för?
– Aldrig nån svensk… Alltså, inte den
svenska looken. Jag gillar mer amerikanska
killar med mörkt hår, mörka ögon, tatueringar och muskler. Jag gillar inte riktigt
”gaylooken”, och jag har ju sagt att jag inte

vill ha en pojkvän som är i ”the gay
scene”, men jag är ju själv det så det kommer ju bli svårt. Men jag letar hur som
helst inte och jag går inte runt med någon
kravlista. Kommer det så kommer det.
Minns du första gången du attraherades av en kille?
– Hm….. Jag minns att jag såg
Chippendales på TV när vi var utomlands
när jag var jättejätteliten, det kanske inte är
det bästa minnet man borde ha (skrattar),
men då såg jag på den manliga kroppen på
ett annat sätt. Den var spännande att se på.
Sen har jag ju alltid tyckt att fotbollsspelare
är snygga.
Har du fått ligga mer sedan du
kom ut?
– Du, det kan jag säga att det hade jag
fått göra om jag velat, men jag är inte den
typen. Jag hatar det, det är typ det värsta jag
vet. Alla är olika men jag är inte sån, jag är
en förhållandeperson.
Kommer folk fram till dig på krogen eller stannar dig på gatan nu för
tiden?
– Ja, det har varit mycket nu på sistone.
Det får man ta, man är ju med i TV…
Känner du att du måste vara trevlig
när folk kommer fram?
– Är du trevlig mot mig så är jag trevlig
mot dig, är du otrevlig är jag också det. Lite
så är det ju.
Märker du att du blir mer igenkänd nu i och med Let's Dance?
– Ja. det är stor skillnad. Nu tittar ju näs-

”Jag fick ett brev
från en kille som
hade tänkt ta sitt
liv, men tack vare
mig och att jag gick
ut med min läggning
så har han ändrat
riktning i livet. Sånt
är svårt att ta in.
Det är så stort”
tan två miljoner personer på en varje
vecka. Det ger ett enormt genomslag. Klart
jag märker att folk tittar, men jag försöker
att inte tänka på sånt. Jag är ju likadan om
jag ser en kändis. Jag tycker fortfarande det
är kul att se någon man känner igen. Det
kommer jag nog alltid att tycka.
Han rycker lite i sina kläder där han sitter.Tröjan och byxorna sitter så tight att
varje andetag syns.
– Det känns coolt att vara med i Let's
Dance, och att få dansa runt i såna här tighta
byxor, säger han och skrattar.
Vad säger killarna i fotbollslaget då?
– ”Ska du ha på dig dom där tighta rövbyxorna nu när vi ska spela”? (Skrattar).
Dom här kläderna är ju lite gay alltså.
Dagen efter premiärprogrammet av Let's

Dance kunde man läsa i kvällstidningar om
Antons rumpa. ”Så får du Antons rumpa”
stod det bland annat. Hela Sverige ville helt
plötsligt ha en gayrumpa.
Vad är hemligheten bakom rumpan?
– 15 år av fotboll. Okej, alla föds ju inte
med stor röv, och då menar jag inte bred
röv, utan bubbelbutt. Brorsan har likadan,
våra rumpor står liksom ut.
Hur var det att vakna upp dagen
efter programmet och läsa om sin
rumpa i kvällstidningarna?
– Jag tänkte inte så mycket på det, folk
försökte få mig att rasa och se det som sexistiskt, men det är bara en rumpa för fan,
var glad om du har en bra rumpa.
Herregud, what's the big deal, who gives a
shit.
Antons danspartner Sigrid kommer in i
logen, det är dags för lunch en trappa ner.
Pernilla Wahlgren i ljusblå mjukoverall
springer förbi och ropar glatt på Anton.
Jag frågar Anton om pappa Glenn varit
och kollat på honom under någon sändning, men det har han inte.
– Alla har ju så mycket att göra, men
jag hoppas han hinner komma och titta
innan jag åker ut.
Jag tror Glenn har gott om fredagar på
sig. Sveriges hetaste singel med Sveriges
populäraste rumpa röstar man inte ut i första taget. Jag får känslan att han kommer
vara kvar väldigt länge. Kanske till och med
längst av alla...
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Bland våra mer än 8 000 dagliga nätauktioner
finns det något för varje smak och budget.
Så det är lätt att hitta det som passar just dig.
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dina gamla favoriter i ditt lokala auktionshus.
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Månadens
barskåp

Berkeley Square är en kryddig gin med
inslag av koriander, basilika, citrusskal
och limeblad. Snygg flaska på drinkvagnen. Och gott.

Månadens
blomster

Blommor kan få ett rum att lysa upp.
Även ett ansikte… L’Occitane har
tagit tusenskönan och gjort en antiage-produkt. Heter Brightening och
jämnar ut pigment i huden.
www.loccitane.com

Månadens shorts

Helt plötsligt blev det okej att gå i shorts på jobbet och i stadsmiljö. Och uppenbarligen
kan man inte ha för många shorts i garderoben. Jag vill ha de här fina rutiga varianterna. Matchar rutorna på magen… Eller inte…
www.hm.se

Månadens outfit

Svenska Odeur gör coola, urbana kläder. Man har inte en separat herr- och
damkollektion utan alla får ha alla kläder. Kläder för hen? Väldigt queer och
väldigt snyggt.
www.odeur.se

Månadens klocka

Månadens
semester

Sommartid eller inte – det är dags för
en ny sommarklocka. Skaffa nåt sportigt
lagom till London-OS, som den här
klockan med fartränder. Från Alessi.
www.alessi.com

Dags att planera sommaren. Jag
ska vara mycket i Sverige den här
säsongen. Kanske närmre naturen
än väntat… Kanske i ett tält från
coola Field Candy? Eller på ett
flott badhotell… Vi får se…
www.fieldcandy.com

Månadens dik

Polska Dik Fagazine är en spännande
kulturtidning med homotema. Nästan
som Butt, men råare och lite mer
östeuropeiskt. I detta nummer skriver
bland annat regissören Bruce La
Bruce, och man tittar på homokulturen i Polen före 1989, när muren föll.
Svenska Stefan Ingvarsson är med
som en av redaktörerna.
www.dikfagazine.com

Månadens
nej nej nej

De där stora glittriga örhängena som fick
sitt stora genomslag via fotbollskillar som
Beckham. De kan vi väl lämna hemma
den här säsongen? Snälla? Och glittriga
örhängen tillsammans med kostym… ??
Hur tänkte vi nu??

Månadens te

Kombucha är fermenterat te som bryggs
på Gärdet i Stockholm. Godare än
smaksatt vatten och nyttigt med antioxidanter, organiska syror, enzymer och bvitaminer. Ursprungligen från Kina, men
blev trendigt i New York. Nu i
Stockholm.
www.svenskkombucha.se

Handla fraktfritt på nätet!
Trotzig 259:-

Beskära 69:-

Dragon 379:- (6 st)

Baron 279:-

Munk 89:-

A Story
To Tell.
Svartån 379:- (6 st)

Världen är inte
vacker nog.
Därför har vi skapat åtta till. Tusen
och en natt, franskt 1700-tal,
klassisk brittisk stil, skandinavisk
design och trädgårdsromantik. I en
webbshop på 2010-talet.
Brunnsviken 349:-

Divan 289:- (6 st)

Fåglavik 69:-

Vildros 69:-

Vinbär 59:-

Timjan 319:- (3 st)

Roman 959:-

Slånbär 229:- (6 st)

Haupt 149:-

Munthe 189:-
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Conny Bäckström
Ålder: 36
Uppväxt: Härnösand
Bor: Stockholm
Civilstånd: Sambo i 10
år, fästman sedan
november 2011.
Tidigare medlem i:
After Dark och Dark
Ladies

Dennis Bröchner
Ålder: 31
Uppväxt: Helsingborg
Bor: Stockholm
Civilstånd: Singel
Tidigare medlem i:
Champagne Safari samt
samarbetat med Dark
Ladies och Diamond
Dogs.

Michel Franco
Ålder: 23
Uppväxt: Stockholm
Bor: Nacka
Civilstånd: Sambo
Tidigare medlem i:
After Dark är min första grupp
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here’s a new
girl in
town...

När After Dark kickar i gång sin nya show i Malmö i
maj backas Christer Lindarw och Lars-Åke Wilhelmsson
upp av fyra tjusiga damer. En känner vi igen sedan
tidigare, men tre av dem är nya. Möt flickorna i After Dark.
AV anders öhrman FOTO peter knutson

C

Gustav Lagerträd
Ålder: 23 år
Uppväxt: Örebro
Bor: Örebro
Civilstånd: Singel
Tidigare medlem i: Fashion
Pack

onny, du är den enda som är
kvar av ”flickorna” sedan förra
gången, hur känns det?
– Det var mixade känslor i början när jag
först fick reda på att jag var den enda ”gamla
bruttan” kvar. Samtidigt såg jag ju fram emot
att få lära känna nya spännande människor.
Tar du på dig rollen som hönsmamma nu eller blir du den bitchiga
storasystern i gänget?
– Haha! Att stå med pekfingret och läxa
upp småtjejerna. nej inte alls, jag vill absolut
finnas till hands och hjälpa till så mycket som
möjligt. Jag kommer kanske inte springa
omkring med saft och bullar i logerna
direkt, däremot delar jag gärna med mig av
den erfarenhet jag samlat på mig under åren
med After Dark.
Vad är det bästa med att vara med i
After Dark?
– Att det är så himla kul att gå till jobbet! Jag har sagt det förr och säger det igen,
det är det roligaste jobb jag kan tänka mig.
Vi skrattar och larvar oss konstant, både i
logerna, bakom kulisserna och ibland även
på scenen. Man blir ett väldigt tajt gäng.
Vad är det svåraste?
– Att gå ner i vikt så man kommer i alla
tajta showkostymer (skrattar)
Vilket är ert första minne av
Christer Lindarw?
Dennis: Mitt första minne av Christer
var när jag som liten och nervös 17-åring
gick fram till honom när han satt på ett cafe
i Helsingborg, jag pep fram ett ”Hej, vad
ska man göra för att få en plats i After
Dark?” Christer log och svarade: ”Ja du,
börja med att ta dansklasser och börja
gymma!” Jag glömmer aldrig den dagen.
Conny: Mitt allra första minne av
Christer är ”den där designern” som skapade
Lill Lindfors otroligt häftiga klänning i
Eurovision Song Contest 1985. Den som
hon tappade på scenen, ni vet.. Jag var bara
tio år, men hans namn etsade sig fast redan
då.
Gustaf: Mitt första minne av Christer
måste ha varit när du uppträdde på idrottsgalan 2004.
Michel: Ska jag vara helt ärlig så visste
jag inte riktigt vem han var.Visst har jag hört
hans namn vid flera tilfällen, men jag fick
skämmas när jag satt framför honom på

intervjun för det här jobbet... Det slutade
med att jag fick hemläxa - en La Dolce Vitashow på dvd.
Vilket är ert första minne av LarsÅke Wilhelmsson?
Conny: Babsan minns jag redan från ZTV, när han hade sitt hysteriska program
”Babbla med Babsan”.
Dennis: Mitt med, herregud vad jag älskade det programmet, återinför NU!
Vem var den första ni ringde när ni
fick veta att ni blivit uttagna?
Gustaf: Jag ringde mamma och pappa
som alltid supportat mig. Jag skulle vilja ha
det samtalet inspelat för att lyssna på nu i
efterhand (skrattar).
Michel: Först ringde jag min sambo
sedan min kära moster som har stöttat mig
sedan jag var barn.
Dennis: Jag ringde självklart min
mamma som följt mig genom karriären, det
blev ett galet samtal utanför NK.
Varför blev just ni uttagna tror ni?
Dennis: Jag har jobbat med dragshow
sedan 1999 så idag håller jag kanske den nivå
som krävs och förväntas av en ”After Dark
tjej”.
Gustaf: En klurig fråga. Med tanke på
alla olika roller och nummer behöver du
vara ganska ”bred” och kunna lite av allt,
och det tycker jag att jag är.
Michel, du är lite ”nybörjare”...
– Ja, jag har aldrig gjort det förut men
jag har istället jobbat kontinuerligt med mitt
danscompani ”P*fect” vilket i sin tur jobbar
mycket med dans och mode genom att bryta
normer och leka med genusperspektiven och
stereotyper. Och en hel del har jag framfört i
högklackat...
Vad är det värsta som kan hända på
premiärkvällen?
Conny: Att ramla ner i orkesterdiket på
Malmö Operan vore väl ingen höjdare...
Gustaf:Visst har jag drömt mardrömmar
innan om blackouter och matförgiftningar.
Michel: Det värsta som kan hända på
premiären är om man råkar fastna i en av
Christers klänningar på väg in eller ut från
scenen... Peppar, peppar ta i trä!
Dennis: Min största skräck är att jag två
minuter innan showtime går på toaletten
och dörren går i baklås.
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bröllop utomlands
Möt två par som passade på att gifta sig när de åkte utomlands.
AV anders öhrman & Ronny Larsson

susanna & helena gifte sig i lissabon

i

oktober 2007 gifte sig Helena
Landberg och Susanna Mattsson
på svenska ambassaden i Lissabon.
Då hade det gått fem år sedan Susanna
friade till Helena vid sanddynerna i
Skagen 2002. Paret träffades på Bitch Girl
Club under Pridelördagen 2001 och det
var ett klassiskt fall av kärlek vid första
ögonkastet. Helena bodde då i Örebro,
men flyttade till Stockholm och Susanna
nio månader senare.
Paret, som idag varit ihop i elva år,
valde den portugisiska huvudstaden för
giftermål efter att ha valt mellan den och
Paris.
– Vi tog Lissabon eftersom vi båda
tycker om stämningen i staden. Det är
nära till havet och det var fortfarande är
varmt i slutet av oktober då vi gifte oss,
berättar Susanna. Dessutom känns Lissabon
lite mer ovanligt än Paris.
Efter en champagnefrukost i strålande
oktobersol i parken nedanför svenska
ambassaden, vigdes paret av den kvinnliga
ambassadören. Med vid vigseln var två
mycket upprymda och glada vittnen.
– Vi var det första lesbiska par som
ambassadören vigde och en rolig anekdot
är att hon glömde bort vem av oss som

var Susanna och vem som var Helena när
hon frågade:Tager du denna… , ler
Susanna.
Vid vigseln var det bara de två, två
vittnen som arbetade på ambassaden och
ambassadören. Det stora firandet skedde
sedan hemma hos Helena och Susanna i
Sverige där de dels anordnade en middag
för deras familjer, dels en fest för parets
närmsta vänner.
Efter vigseln på ambassaden tog paret
tåget till Sintra, en vacker bergsstad strax
utanför Lissabon. Där hade de hyrt ett
rum på ett femstjärnigt hotell inrymt i ett
slott.
– Det var helt underbart!, minns
Helena.
Resan till Lissabon var parets bröllopsresa och de åkte iväg utan att någon, förutom en person, visste om att de skulle
gifta sig.
– Vi hade bett Susannas chef att posta
brev till familj och vänner där vi talade
om att vi hade gift oss. Breven delades ut
samma dag som vi gifte oss och vi fick
därför ta emot härliga sms och telefonsamtal under kvällen när vi åt vår bröllopsmiddag., berättar Helena.
Bilden ni ser här intill togs på ambas-

sadens balkong utanför vigselrummet av
ett av tjejernas vittnen.
– Vittnet hade turligt nog sinnesnärvaro att fråga om vi inte ville ha ett foto, för
det hade vi själva helt glömt bort, berättar
Susanna.
Pappersarbetet för vigseln var inte alls
krångligt. Paret påminner däremot om att

– Och eftersom vi gifte oss 2007 är vi
registrerade partners och har alltså förmånen att kunna gifta oss en gång till för att
då ingå äktenskap.Vi får se om det blir av,
det var ju så härligt första gången, fastslår
både Susanna och Helena.

”Vittnet hade
turligt nog sinnesnärvaro att fråga
om vi inte ville ha
ett foto, för det
hade vi själva
helt glömt bort”
det är viktigt att begära hindersprövning
innan, och i god tid se till boka in ambassadören så att hon/han är ledig för vigsel
tänkt datum.
Vad är den största skillnaden mellan att vara gift och ogift?
– Att det känns tryggare och ännu
mysigare, och att det är helt underbart att
ha en fru,

rickard & martin
gifte sig
i new york
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rickard & martin gifte sig i new york

r

ickard och Martin har idag varit
ihop i drygt åtta år. De träffades
efter att Martin raggade upp
Rickard på Qruiser, och den första augusti
2007 friade Rickard i Eiffeltornet.
Paret hade i några år gått i giftastankar,
men inte riktigt känt att de fått till var och
hur. För Rickard var det viktigt att gifta sig

i en kyrka. Dels av tradition men också på
grund av tro. Martin ville å andra sidan
hellre gifta sig boregligt då han kände sig
mer bekväm med att inte gifta sig framför
en massa människor. Så paret fick inte riktigt till det.
Men så bokade de en semesterresa till
New York, och efter det skulle paret åka

till Mexico.
– När vi bokade så fanns huvudtaget
inga tankar kring att vi skulle gifta oss
under den här resan, berättar Rickard.
Men ett par veckor innan resan pratade
Rickard med sin chef om den kommande
resan och chefen berättade då att han gift
sig i Svenska kyrkan i New York.

– Då kom jag på att vi skulle kunna
gifta oss i all hemlighet när vi ändå är där.
Och vidareresan till Mexico skulle ju då bli
perfekt som ”honeymoon”, berättar
Rickard.
Idén presenterades för Martin som
tyckte det var en helt perfekt tanke, så då
påbörjades en kontakt med kyrkoherden i
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haft vigselsamtal med prästen, så vi var lite
förberedda. Bröllopet blev väldigt intimt
och känslosamt. Det var bara killarna,
fotografen, en musiker och prästen.
– Direkt efter vigseln så ringde vi
hem till våra anhöriga och avslöjade vårt
lilla hemlighetsmakeri. Det var väldigt
roligt att berätta allt för våra närmaste, ler
Rickard.
Därefter gick Rikard och Martin och
drack skumpa med prästen innan det bar
iväg till Times Square för middag och
drinkar på The View.
– Bilden här intill togs på Times
Square, och fotografen Michael bad oss
vara spontana. Folk stannade och sa lycka
till. Det var glädje ända från tårna och
uppåt. Och det var en fantastisk upplevelse med tanke på att det är tämligen nytt
att man kan gifta sig i New York som
homosexuell, och mottagandet på gatorna
var fantastiskt!
Pappersarbetet innan var inte speciellt
krångligt. Paret hade via Svenska kyrkan
fått mycket information hur de skulle gå

”Bilden togs på
Times Square,
fotografen bad oss
vara spontana.
Folk stannade och
sa lycka till. det
var glädje ända
från tårna och
uppåt.”

New York.Tyvärr fick vi avslag då kyrkan
var fulbokad, det var ju bara en månad
innan paret skulle åka dit. Men så visade
det sig att Martin och kyrkoherden kände
varandra, och hon, Mona Svensson, klämde in Martin och Rickard på sin lediga
dag.
– Så då började vi vår hemliga plane-

ring med att hitta en fotograf och kläder.
På bröllopsdagens morgon blev de hämtade av en chaufför som körde paret till
Meat Packing District där de skulle möta
upp fotografen Michael Skoglund som
de fått kontakt med via Svenska Kyrkan.
Där togs de första bröllopsbilderna. Sen
åkte dom vidare till Brooklyn Bridge där

de tog ytterligare några bilder.
– Folk runt om applåderade och gjorde
hjärtan med sina händer när vi kysstes. Det
var väldigt rörande och det gjorde vår dag
underbar, minns Rickard.
Vigseln ägde sedan rum i Svenska
Kyrkan vid 5:th Aveny mitt i centrala New
York. Dagen innan hade paret övat och

tillväga. När de kom till New York så var
de tvungna att gå till City Clerk (motsvarande länstyrelsen/stadshuset) för att få ett
intyg att de kunde gifta sig.
– Detta intyg var tvunget att utfärdas
24 timmar innan själva vigseln, berättar
Rickard.
– Själva känslan att vara på City Clerk
var i sig ganska magisk. Ett minne som
alltid kommer att finnas kvar är när vi satt
ner med vår handläggare och det satt två
tjejer bredvid oss som också skulle gifta
sig som ropade ett glatt och högt ”lycka
till” innan de gick. Där och då kände vi
verkligen att vi var på väg mot något
stort.
Ni har varit gifta i drygt sex
månader nu, vad är största skillnaden med att vara gift och ogift?
– Äktenskapet känns mer som en
trygghet för oss båda, men i övrigt är det
ju ingen egentlig skillnad.Vi var båda två
redo att gifta oss med varandra, och vi
hade ju längtat efter att hitta ”vår väg” till
att bli makar. Annars är den största skillnaden är väl att vi numera har samma efternamn, ler Rickard.

W D W C R E AT I V E
PH: DENNIS BLOMBERG

UTESERVERING
MED PLATS FÖR
HELA SOMMAREN.
STOCKHOLM UR EN ANNAN VINKEL

Hotel Skeppsholmen
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Sweden
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qx-läsare skriver Bröllopskrönika
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ag har nog aldrig känt att jag en
dag skulle vilja gifta mig.Varför ska
jag göra det? Vad gör det för skillnad? Ger det inte mer problem än möjligheter i en relation? Mina frågor har varit
många och därför har jag i stort sett varit
bestämd till frågan;Vill jag gifta mig? Nej!
Men så en dag hände det något, något
som kastade bort alla mina tvivel på att
gifta mig. Jag träffade mannen i mitt liv.
Visst låter det sådär äckligt klassiskt att
säga så? Men så var det verkligen och jag
tror inte någon annan kan förstå hur jag
kände det när jag hittade honom med
stort H! Jag kunde i och för sig aldrig tro
det själv när han kom hem till mig på en
förfest för 2 år sedan, att han en dag ska
bli, inte bara min man, utan min livspartner, mannen jag ska leva med resten av
mitt liv. För resten av mitt liv ska det faktiskt vara, annars vill jag inte tro på giftermålet som det faktiskt, i det stora hela
betyder – tills döden skiljer oss åt. Jag går
in i detta äktenskap till 100 % och jag har
absolut inga tvivel på att jag kommer att

helt oväntat, de har förlovat sig med. Är
det en lek eller vad är det frågan om?
I detta fall anser jag att de personer som
leker med en förlovning är hjärtlösa, kalla
människor som inte har insett vad äkta
kärlek är. Eller inte upplevt äkta kärlek för
den delen.
Jag och min fästman tar vårt förhållande på blodigt allvar.Vi tror så starkt på oss,
på det vi har och på det som komma
skall, att vi faktiskt har förlovat oss två
gånger. Låt mig dra tiden tillbaka till julafton 2011.
Vi skulle fira julafton med min familj
som vi gjort de två senaste åren. Under
granen var det fullt med julklappar, trots
att mamma säger efter varje julklappsutdelning varje år; nästa år blir det mindre
julklappar. Men så tycks det aldrig bli,
tvärtom, det blir mer och mer. Klapparna
började närma sig slutet och längst in i
hörnet, bakom grannen stod ett paket. Jag
gick fram och skulle ta fram det när min
fästman sa; låt den vara. Jag tittade på
homon lite argt och undrade varför? Men

V ÄLKOMMEN TILL
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”Vi tror så starkt
på oss att vi faktiskt har förlovat
oss två gånger”
lyckas, eller rättare sagt, vi kommer att
lyckas.
Vi började närma oss vår 1-års dag tillsammans.Tänk vad tiden går fort, men
ändå har vi hunnit göra så mycket tillsammans.Vi satt hemma i soffan och pratade
om allt mellan himmel och jord, när jag
plötsligt frågade honom rakt ut; ska vi förlova oss? Han tittade på mig med stora
ögon och la till världens leende och sa; ja,
varför inte? Vi började titta direkt på
internet vad det fanns för fina förlovningsringar som gick att beställa.Vi hittade ett par som vi gillade, la till två i varukorgen och skickade efter. Bara efter tre
dagar fick vi hem en avi och gick ner till
posten och hämtade ut dem. De var så
fina, det var väldigt overkligt att vi skulle
ha en ring på ringfingret.
Det var en solig, skön vårdag i april,
28:e för att vara exakt, vår årsdag.Vi gick
hem, hämtade kameran och gick upp på
Ramberget på Hisingen, Göteborg. På väg
upp plockade vi med oss påskliljor.Väl
uppe hittade vi en plats där vi spred ut
blommorna på gräset, la våra händer på
varandra och tog vår första förlovningsbild
på ringarna ihop. Allt var perfekt!
Att ta steget till att förlova sig är i sin
sak inte så stor, men betydelsen över det
är desto större. Idag verkar var och vartannat par förlova sig och när det inte passar
längre så bryter de förlovningen som om
det de hade ihop inte var värt vatten.Två
månader senare har det spruckna förhållandet blivit historia och det dåvarande
paret har hittat en ny partner som, inte

gick och satte mig igen och sa; jag har
gett dig många julklappar i år och jag har
inte fått en enda av dig.
Tills att det bara var den julklappen
kvar i hörnet. Pappa som satt och var den
som delade ut alla klappar tar julklappen
och min fästman går fram och säger; jag
kan ta över här.
Vi andra sitter runt vardagsrumsbordet
och tittar nyfikna på vad det är för något.
Han säger till alla och tittar på mig; Jag
har en sak här som jag skulle vilja ge dig.
Något som jag har längtat efter att få göra
på riktigt. Han ger mig julklappen och
ber mig bara öppna den och sedan ge
honom vad som är i den. Jag öppnar och
får upp en liten ask. Jag tänker; ska jag få
örhängen? Jag ger honom asken och mitt
framför mig går han ner på ett knä. Min
syster som sitter bredvid mig reser sig hastigt upp och börjar storgråta, likaså min
mamma. Min andra syster får upp mobilen i högsta hugg och knäpper fram
mobilkameran. Han säger de magiska
orden till mig;Vill du gifta dig med mig?
Jag hamnar i trans, men inser väldigt
snabbt vad det är han gör. Han gör det på
riktigt och jag säger, utan någon som helst
tvekan; Ja. Han trär på mig ringen på mitt
ringfinger och jag likaså på honom. Och
vi ger varandra en kyss.
Min familj skriker av glädje och glädjetårar rinner i floder. Ingen var beredd på
detta, min fästman hade hållit alltsammans
hemligt. Efteråt kan vi inte annat än prata
om det som just hänt och vi är alla så
glada för att jag och min fästman, inte
bara förlovat oss två gånger, utan att vi
snart blir man och man.
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Jacob Prim
QX-nick: JlClB
Följ bloggen på: blog.qruiser.com/jlclb/
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check in
check out

Tre saker du
inte klarar dig
utan på resan

V

i har hittar tre ting som underlättar småresebekymmer!
1. Stash Card
Om du har en PC med dig på
resan så kan du nu använda den som hemlig gömma också. Ofta har datorerna nämligen en hålighet för PC-kort som är outnyttjat. Då köper du ett Stash Card som ser
ut som en sån där hållare som många har
kontokorten i nu för tiden. Där i kan du
stoppa kamerans minneskort, kort och
kontakter och sedan bara köra in det i
datorfacket.
wirelessgardenstore.com 9.99 dollar

2. Lasertangentbord
Alltså, det blir inte mycket mer
Minority Report än så här.Via Bluetooth
ansluter du iPaden eller iPhonen till en
laserprojektor som sedan projicerar ut ett
datortangentbortd i verklig storlek. Smart
va?
thinkgeek.com 179.99 dollar

Svensk succé på gaygala i USA

N

yligen avgjordes “2011 Best Of
lag! Dessutom fick Sverige pris genom att Årets
”Vilken grymt rolig
Edge Awards” i USA. Den digitabutikskedja blev H&M, och Årets skådis i en
framgångsvåg vi
la gaytidningen hade då låtit över
gavänlig tv-serie blev Alexander Skarsgård.
svenskar just nu rider Vilken grymt rolig framgångsvåg vi svenskar
70 000 läsare säga sitt om året som gått i
olika kategorier. Bland de många kategorijust nu rider på! Heja oss liksom.
på! Heja oss liksom”
erna fanns flera reserelaterade punkter.
Andra roliga vinnare av Edge Awards blev
Årets HBT-hotell/guesthouse blev The
Weekend (Årets Film), True Blood (Bästa gayvänMadison på Fire Island utanför New York, Årets Lyxhotell blev The
liga tv-serie), Ricky Martin (Hetaste öppna hunk), Grindr (Årets
Hawaiian på Waikiki på Hawaii, och Årets Hotellkedja Starwood
bästa app), Adeles Someone Like You (Bästa musikvideo) och hyllade
som bland annat ligger bakom de lyxiga W-hotellen.
AIDS-dokumentären We Were Here (Bästa gaydokumentär).
Men roligast för oss svenskar är kanske att Stockholm röstades fram
till Årets HBT-vänligaste stad, och att SAS utsågs till Bästa flygbo-

60 Bögar ritar sexmöten i New York

3. Gorillapod
Hur många gånger har man inte stört
sig på att man inte haft en kameraman med
sig som kan dokumentera allt man gör?
Här har ni lösningen på det bekymret.
Man fäster iPhonen eller kameran på
Gorillapoden och fäster dess slingriga ben
kring ett träd, på ett räcke eller i en hålighet i en vägg och ställer in tajmern och
knäpper ett kort.
joby.com 22,95 euro

R

ecollections of a Queer
Public heter en nya
bok av konstnärerna
Carlos Motta och Joshua
Levin- Levy. I den har sextio
bögar fått rita teckningar av en
plats i New York där de haft
ett sexmöte. Det är en rörande, sexig, poetisk och intressant
bok som verkligen visar upp

olika delar av New York och
dess innevånare. Bland annat
berättas det om sexuella möten
vid klassiska World Trade
Center, skrangliga brandtrappor och mörka pirer.
printedmatter.org
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Är bögar kåtare än straighta killar?
QX Ronny Larsson har träffat Daniel, Tobias och Martin som har sex både ofta, mycket och med många.

m

ed smartphoneappar som Scruff
och Grindr, och nätsidor som
Gayromeo, Manhunt och inte
minst Qruiser så är möjligheterna till att
lätt få sex oändliga. Är man kåt och träffsugen så tar man med ett par knapptryckningar enkelt hand om det. QX har träffat
tre killar som gör just det.
Singelkillen Daniel fyllde nyligen 29
och jobbar på ett bemanningsföretag i
Stockholm city. Han är en kostymsnubbe
med mellanblont kort hår, blå ögon och
välansat tredagarsstubb. På fritiden träffar
han polare, ser film och tränar. Och har
sex.
- Min sexdrift är out-of-this-world,
skrattar han. Om jag inte har sex så runkar
jag minst två gånger om dagen. Killarna
jag varit ihop med har också varit jävligt
sexuella, men inte alls som jag. Jag runkar i
duschen på morgonen och alltid innan jag
somnar. Har jag kille så ser jag till att få
något varje dag, men förr eller senare slutar
de bjuda, och då tröttnar jag. Jag fattar inte
hur man kan säga nej till sex!
Daniel berättar att han alltid haft en
stor aptit på sex, och efter att han blev av
med oskulden till en tjej i gymnasiet dröjde det inte länge innan han började experimentera med killar. Året efter gymnasiet
kom han ut som bög. Då bodde han i
Stockholm, och raggade på nätet och krogen.
– Jag hade nya killar varje helg och
hade säkert ett rykte om att knulla runt,
men det sket jag i. Och det gör jag fortfarande, skitsnack handlar alltid bara om
avundsjuka. Jag har en stor sexdrift och
bejakar den. Så länge jag fungerar bra på
övriga plan i livet, och jakten på sex inte
tar över, så är det bara bra, fastslår han.
– Jag är så jävla trött på att folk pikar
för att jag ”knullar runt”. So what, liksom?
Jag älskar sex, och har en sund relation till
det. Jag njuter av att inte vara bunden till

en kille och har inte behov av att binda
mig.
Det surrar till i iPhonen som ligger på
bordet mellan oss. Ett mess om att någon
skrivit till Daniel på Grindr lyser på skärmen.
– Det är inte svårt att ligga i
Stockholm. Jag skulle i princip kunna ligga
med en ny kille varje kväll. Är man tränad
och villig så får man sex.
Daniel gissar att han haft omkring 200
sexpartners. Att skydda sig är viktigt för
Daniel och rör det sig om tillfälliga sexförbindelser så har han alltid kondom, och
han tar aldrig satsen i munnen. Men vid
oralsex, där går skyddsgränsen.
– Jag känner ingen som suger med
kondom. Det funkar liksom inte säger han
och tillägger att han är medveten om att
det finns en liten risk att man kan smittas
den vägen också.
– Men jag testar mig en gång var tredje månad för att kolla att allt står rätt till,
och det tycker jag att alla borde göra.
Ligger man mycket är det en skyldighet.
Daniel håller med om min tes att
bögar har mer sex än straighta killar. Han
menar att det beror på flera saker.
– Killar har generellt en större sexdrift
än tjejer och för man samman två killar så
blir det automatiskt mer sex. Dessutom är
det mer accepterat att som bög bejaka sin
sexualitet. Det är lätt att hitta andra som
enbart nöjer sig med en snabb sexträff och
det ses inte som fult. Det är helt accepterat
att bara ses för sex.
Trettiotreårige Tobias har pojkvän
sedan flera år. De har sex fyra-fem gånger i
veckan. Ofta tillsammans med andra killar.
– Jag och min kille har lika stor sexdrift.Vi tycker sex är kul och gillar spänningen med att ha sex på flera.
Tobias började experimentera med en
tjejkompis redan i sandlådan, och i mellanstadiet brukade han runka och suga av de

andra killarna i klassen i bastun (”vi lekte
lite som småkillar gör, men för mig var det
ju upphetsande för att dom var killar”).
Första gången Tobias hade sex var med
en tjej när han var tretton, sen dröjde det
till 17-årsåldern tills han testade killsex.
Men det var inte så bra och det var inte
helt lätt att träffa killar. Men efter ett par år
flyttade Tobias till Stockholm.
– Och där brakade det lös. Jag var som
en kalv på grönbete. Jag kunde ha nya sexpartners varannan dag.
Men runtknullandet var inte helt
okomplicerat och Tobias började må dåligt.
Han insåg att han hade sex för att döva att

”Jag skulle i
princip kunna
ligga med en ny
kille varje kväll.
Är man tränad och
villig så får
man sex.”
han inte mådde bra, och dessutom hade ett
stort bekräftelsebehov.
– Det blev destruktivt, och jag brydde
mig till slut inte om vem jag hade sex
med. Jag krossade rätt många hjärtan, även
om jag alltid var öppen med att jag bara
var ute efter sex. Så jag bestämde mig för
att gå till en psykolog för att reda upp varför jag inte mådde bra. Där ljusnade det
och jag fick en sund relation till sex.
Nu ser Tobias inte sex något man har
för att fly från problem, utan något som
han och hans kille kan njuta av på ett positivt sätt.
– Sex är ett kul sätt att träffa människor på, och det är ju kul att ha sex med
andra.Vi ser rätt bra ut båda två och är bra
på att använda oss av det.
Tobias och hans pojkvän träffar upp-

skattningsvis en ny sexpartner i veckan,
och det är sällan de träffar samma kille för
att ha sex igen.
– När man väl haft sex är jakten över
och vi vill dra vidare. Men vi fortsätter i
flera fall umgås med killarna som vänner.
Jag tror att vi i princip legat med hela vår
kompiskrets, skrattar han.
Tobias menar att Stockholm blivit lite
litet (”det känns som att vi betat av det
mesta här”), och nu träffar paret mest
turister på tillfälligt besök i stan. Eller så
passar killarna på när de är utomlands.
– Vi jagar alltid ihop, men om vi är
iväg på jobbresor så är det okej att dra iväg
med nån, och är vi båda ute på nån stor
gayfest i Europa och man vill dra iväg för
att knulla så är det okej.Vi göra våra egna
regler.
Tobias och hans kille brukar skydda
sig, men precis som i de flesta andra fall så
gäller inte det oralt.
– I Europa känns det som att alla har
hiv, och ingen berättar det för någon. Men
jag är inte rädd för hiv. Bara man skyddar
sig och inte tar sats i munnen så tar man
ett ansvar tycker jag.
Tobias gissar att han haft sex med femtio tjejer innan han fastnade för killar, och
att han sedan dess haft sex med tio till
tjugo gånger fler killar.
– Jag och killens gemensamma aptit på
sex är stor, och jag tror vi triggar varandra
att experimentera och hitta nya sexpartners. Jag är väldigt oblyg och raggar på
gymmet, affären och på gatan.
Sexuellt har Tobias testat det mesta.
– Jag har varit på privata hemmafester
när folk knullar lite överallt, och på sexklubbar där det är orgier.Vi har varit på
weekendresor utomlands där vi bara låst in
oss med killar och knullat hela helgerna.
Men det förringar inte sexet han har
med pojkvännen menar han.
– När jag har sex med min kille är det
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rig
ju närheten jag vill ha. Då älskar vi med
varandra. Och jag tycker det är viktigt att
nära och vårda det vi har ihop så att det
inte blir strul på hemmaplan. Det är viktigt
att ha en bra förhållandegrund att stå på,
det är då man klarar av att öppna upp sig
sexuellt.
Eftersom Stockholms gayvärld inte är
så stort stor är det oundvikligt att det
snackas om Tobias sexuella eskapader.
– Skitsnacket kommer bara av att de är
avundsjuka. Fast vem bryr sig? Vi bögar är
ju mer öppna med vår sexdrift och man
kan komma undan med att vara en ”slyna”
i gayvärlden. Och det monogama partänket
luckras upp mer och mer.Vi har flera vänner som lever i förhållande på tre, och väldigt många bögar har ju helt öppna förhållandet. Så länge de inblandade parterna är
nöjda så är det väl lugnt?
– Sex är kul, och helt fullärd blir man
ju aldrig. Och jag som upplevt det
destruktiva i att ligga runt har nu hittat en
bra balans.
Tjugofemårige Martin håller med.
Som sextonåring blev han av med oskulden till en tjej i den mellanstora svenska
stad han då vuxit upp i, ett halvår senare
sög han av en kille på en toalett under en
fest. Det blev hans första sexuella kontakt
med en kille, och det gav mersmak. Efter
det fortsatte han att ha sex med killar, trots
att han hade flickvänner.
– Jag träffade i och för sig bara ett par
killar under de åren.Vi runkade och sög
varandra, men aldrig nåt mer. Staden jag
bodde i var inte så stor och utbudet var
litet. Det var när jag var i Göteborg eller
Stockholm som jag vågade göra nåt.
När han var tjugo kom han ut för familjen. Då var han singel, och det har han
varit sedan dess. Han har idag testat det
mesta i sexväg och insett att det han har att
erbjuda är hårdvaluta i gayvärlden.
– Jag ligger mycket och ofta. Det kan-

ske låter skrytigt, men jag har nog träffat
de flesta grabbar i Stockholm som anses
vara de hetaste. Har man ett okej face,
snygga armar och ett sexpack är det inga
problem att få napp. Kan man dessutom
locka med en fet kuk så är det få som säger
nej. Jag har en profilbild som grabbar går
igång på, flinar han.
Martin är omkring en och åttio, bredaxlad, mörkhårig och har tätt sittande
bruna ögon.
– Det senaste året har jag även träffat
en del par som velat ha in en tredje i sovrummet. Det är grymt upphetsande att ha
två killar som ägnar all uppmärksamhet åt
dig. Det är liksom en win/win för båda:
Jag får relativt säker sex med två personer
som båda är lite trötta på varandra men får
en nytändning av att en tredje kommer in,
och då hänger sig åt mig.
Han uppskattar att han har sex två
gånger i veckan, både med ”repriser” och
nya bekantskaper. Andra kvällar blir det en
hel del högerhandsjobb.
– Ibland kan jag ägna en hel kväll åt att
vara kåt. Ligga och runka framför nån
porrfilm samtidigt som jag raggar runt i
mobilen eller på nätet. Det är skönt som
fan att dra ut på det lite och inte bara ta
första bästa. Att träffa någon är nice, men
jag vill att det ska vara nåt jag går igång på,
inte bara vem som helst. Då kan jag lika
gärna stanna hemma.
Att det skulle finns nåt negativt med
att ha mycket sex med olika killar kan han
inte se.
– Visst, ibland får jag lägga band på mig
och stänga av mobilen när jag är på jobbet.
Utbudet gör ju att man hela tiden tror att
drömligget finns runt hörnet. Och jag
tröttnar inte direkt på sex. Så varför sluta,
eller trappa ner? Jag älskar sex. Och är ju
förbannat bra på det, flinar han.
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ydafrikanska
Nederburg lanserar
ett premiumvin som
är Fairtrademärkt. Intresset
för Fairtrademärkt vin är
stort i Sverige och vi ligger
på topp tre i världen när
man räknar försäljning i liter
på dessa viner. Manor House
Shiraz Mourvedre är gjort på
druvor från en farm i
Darling, Sydafrika.Vinet är
fylligt och bjuder på smaker
och dofter av mörka bär,
kaffe och choklad. Ett perfekt vin till det grillade om
du vill unna dig ett lite lyxigare vin samtidigt som du
vet att du har
bidragit till bättre
arbets och levnadsvillkor för de
som jobbar med
produktionen.
Vinet har artikelnr. 2012,
kostar 109 kr
och ingår i det
ordinarie sortimentet på
Systembolaget.

med håkan svensson

på kurs med håkan

i

nnan jag åkte iväg till solen
lagas. På programmet stod fyra rätoch värmen hade jag
ter och med sig hem fick vi även
bestämt mig för att under
ett grundrecept på en ”red curry
någon av mina dagar i Bangkok gå paste”, som är en grund i många
på en matlagningskurs. Efter en
thailändska rätter.
del googlande bokade jag en halvVår kock var kunnig och
dag med thaimatlagning på ”Blue
pedagogisk, vi satt med recepten
Elephant Cooking School and
framför oss och han visade steg för
Restaurant”. Skolan ligger centralt
steg hur varje rätt skulle tillagas.
i Bangkok och det är smidigt att
Sedan fick vi gå in i det stora
ta sig dit med deras skytrain.
”Vad jag lärde
Skolan håller utbildningar varje
dag, även på lördagar, och du
mig? att thaimat
väljer mellan morgon eller
är väldigt gott
eftermiddag. Menyerna variemen kanske inte
rar från dag till dag, så det gäller att välja det som lockar
alltid så nyttigt”
dina smaklökar mest. Jag var
inbokad en måndag- eftermiddag
och i min grupp var det tre tjejer
från Korea, två från Taiwan och en
kille från Norge.
Allt var mycket välorganiserat och
skolan riktar sig i första hand till
turister.
Vi började i ett klassrum med
en spishäll längst fram, där stod vår
”masterchef ” och pratade och
visade oss hur alla rätter skulle till-

köket och laga samma rätt som
han just hade gått igenom. Alla
hade en egen gashäll och ingredienserna stod klara till var och en.
Kockens medhjälpare fanns till
hands och kom med tips och svarade på våra frågor under tiden vi
lagade.
Min favoriträtt blev ”Green
papaya salad with coconut rice”.
Inte helt lätt att svänga ihop
hemma i köket då utbudet av
grön papaya inte är så stort på
min ICA... Kockens tips var att
man tog morötter istället. Det
finns ju på ICA!
Eftermiddagen gick snabbt
och vi hade väldigt kul och det
här är ju något som alla kan göra,
det är nästan omöjligt att misslyckas då man får mycket hjälp
och en hel del är förberett av
köket.
Vad jag lärde mig? Att thaimat
är väldigt gott och fräscht men
kanske inte alltid så nyttigt som vi
gärna vill tro. Det fanns inte en
rätt vi tillagade som inte innehöll
”palm sugar”, ett sött och segt

what’s app!

s

vårt att placera faster Greta på det stundande bröllopet eller är det för
många av det ena könet vid festen? Det har jag lösningen på. Det
finns en App för varje tillfälle och
nu har jag hittat en som blir din bästa
vän när det kommer till att göra
bordsplaceringar: ”The Seating
Planner+” heter den och är helt på
svenska. Du får investera hela 38 kr men
får en kul och användbar leksak till din
iphone. Festen kan vara stor eller liten,
det spelar ingen roll. Du plockar gäster
direkt från dina kontakter eller Facebook
och när du har valt bord trycker du på
”placera gästerna automatiskt” och du
har en färdig bordsplacering. Så kul att
fixa med, jag fastnade direkt. Du kan
lägga in om gästen ska ha någon särskild
mat eller är hedersgäst. Ett måste för alla
partyhomosar, finns på App store!

socker, lite som trögflytande
honung. Är det inte friterat så är
det kokosmjölk som bas i rätterna.
Gott men väldigt mycket kalorier.
Ska man bli en bra thaikock
gäller det också att ta ett extra
varv i den orientaliska butiken
eller avdelningen, du behöver en
del saker som jag tror inte alla har
stående hemma. En mortel bör
man också införskaffa, det är
mycket som ska ner i den och
blandas ihop, alla fantastiska smaker och dofter kommer fram när
det blandas/stöts ihop i en mortel.
Jag insåg också att det är en del
förberedelser med mycket av
maten, det är ett väldigt hackande
och strimlande men resultatet blir
ljuvligt.
Alla våra rätter sparades och
när vi var klara i köket hade de
dukat upp vår mat i restaurangen
och vi fick äta allt som vi hade
tillagat. Alla satt stolta och åt med
sina ”diplom” från kursen vid
sidan om. En upplevelse och för
cirka 700 kr hade jag en kul eftermiddag i Bangkok.

sangria
in a box

v

i hoppas väl alla på en lång
och varm sommar och vad
passar väl bättre en sådan dag
om inte ett glas svalkande Sangria.
Don Simon Sangria har under åren
blivit världens mest sålda och varje år
produceras cirka 60 miljoner liter av
denna dryck. Nyheten för i år är att
den nu även finns på box, 3 liter.
Den ligger i beställningssortimentet.
Enkelt att gå in på Systembolagets
hemsida och göra en beställning som
du sedan hämtar på det Systembolag
du har angett i beställningen.
Sangrian serverar du väl kyld med
isbitar, skivade apelsiner och citroner.
Artilkenummer 74729, pris 159 kr.

design till
frukost

ä

nnu en gång har jag varit
inne i Armanis fantastiska
konceptbutik i Milano
och jag blir alltid lika inspirerad
och överväldigad. Det mesta är
för dyrt för min plånbok men det
finns undantag. Choklad och te
har ni kunnat läsa om tidigare
och nu har turen kommit till
marmeladen. En burk av denna
aprikosmarmelad kan bli din för
cirka 140 kr och är väl en passande present när man går bort eller
till någon man gärna vill äta frukost med. Onödigt? Ja, men känslan när man ställer fram en burk
från Armani mot den vanliga lite
kletiga BOB burken... Ah!

Färdiglagad
smalmat
direkt hem
till dörren!
GI-boxen är en unik matserie av Ola Lauritzson,
speciellt anpassad för dig som vill gå ner i vikt
och leva hälsosamt. För endast 99:-/dag får du
under fyra veckor fri hemleverans av lunch
och middag, daglig coaching samt vår gå-ner-ivikt-garanti!
Läs mer på www.giboxen.se eller
ring oss på 08-702 59 90

endast

99:/ dag *

* Pris för fyraveckorsprogrammet är 2772:Lunch och middag, måndag till fredag.

www.giboxen.se | Telefon 08-702 59 90
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rfsl.se/boj
020-34 13 16

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.
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mats
häxor
Uppväxten i den lilla bruksorten blev så jobbig att han rymde
hemifrån – nu har han vänt de svåra erfarenheterna till en
litterär framgång. Succéförfattaren Mats Strandberg berättar
om åren som mobbad, fascinationen för skräck och hur han
gjorde sig själv till en bögstereotyp.
AV magda gad FOTO peter knutson
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et här känns nästan som ett terapisamtal, säger Mats Strandberg och
skrattar mjukt.
Vi sitter utanför kafé Frapino, vid
Hornstull, i en varsin plastdivan med ansiktena vända mot vårsolen. Mats i en mysig
stickad tröja, sugandes på en cigarett.
När den har förvandlats till en fimp går
vi in och slår oss ned över varsin latte.
– Jag vill verkligen sluta röka, men jag
har haft för mycket med allt annat, säger
Mats uppriktigt.
Hans mamma har varit dödligt sjuk,
han har återupptagit relationen med expojkvännen Johan, börjat träna och skrivit
succéböckerna om tonårshäxorna i
Engelsfors, tillsammans med Sara
Bergmark Elfgren.
Den första, Cirkeln, har hittills sålt i 115
000 exemplar i Sverige, ska översättas till
21 språk och blivit Augustnominerad. 26
april kommer andra boken, Eld, som redan
flera veckor före utgivningen toppat barnoch ungdomslistan på grund av många förhandsbeställningar.
– Det har varit lite svårt att ta in allting, jag har inte ens hunnit slappna av och
fira ordentligt, säger Mats och fingrar på
koftan.
Romanberättelsen om de sex gymnasietjejerna som bor i en klaustrofobiskt
liten bruksort och upptäcker att de har
magiska krafter är inspirerad av hans egen
uppväxt i Fagersta, där han bodde tills han
stack hemifrån som 16-åring.
– Jag tror att varenda bög i min ålder
som läser QX kan känna igen sig i min
historia, om de växt upp i en småstad. Det
var 90-tal, machokultur och en tid då man
absolut inte passade in, precis efter 80-talets
aidspanik när bögar sågs som smitthärdar.
Att komma ut såg han inte som ett
alternativ, det var traumatiskt nog att klara
av vardagen. I skolan blev han utsatt för en

klassisk mobbing.
Han vänder bort blicken när han
berättar.
– Om jag gick förbi en sittgrupp i en
korridor visste jag att det var mig de garvade åt. Jag var aldrig med i något gäng
utan var den som stod utanför och betraktade.Till slut gick jag till skolsyster och sa:
”Jag orkar inte längre.”
Det resulterade i ett samtal med några
av mobbarna hemma hos Mats föräldrar,
och då framgick det att vissa av dem inte
hade förstått hur jobbigt han tyckte att det
var.
– Efter det blev jag faktiskt bästa kompis med en av de tjejer som hade mobbat
mig.
Den som har läst Cirkeln känner igen
historien om hur ett påtvingat samarbete
kan leda till oväntad vänskap – att man lyckas se
igenom masker och
sociala hierarkier.
Under det Mats kallar för sin ”andra tonårstid” skapar han sig själv
en sådan mask. Han står
inte längre ut i Fagersta
och rymmer sommarlovet efter andra ring till
Stockholm, för att till
hösten flytta dit och
börja på mediegymnasiet i Nacka.
– Jag gjorde mig själv till en stereotyp
och blev bögen med stort B. Jag hade
orange angoratröjor, lila spikes i håret och
Kanebo-smink. Dolce Gabbana-doften i
korridorerna skvallrade om att jag hade
anlänt på morgnarna. Det var raka motsatsen till allt jag varit i Fagersta. Jag tog igen
allt jag missat, kanske.
Mats skrattar högt, men blir sedan
eftertänksam och säger frankt:
– Jag längtade väl efter att få uppmärk-

samhet. Från att ha varit en mobbad AnnaKarin blev jag en Vanessa, hon som gillar
att ligga och att festa.
Tjejerna han nämner är hämtade från
böckerna, och ju mer vi pratar desto tydligare blir det att det finns lite av Mats i alla
huvudpersoner. Karaktären Minoos pappa
jobbar till exempel på Engelsforsbladet –
vilket Mats pappa gjorde på Fagerstaposten. Och de läsare som tyckt sig ana en
spirande homosexuell romans i Cirkeln får
nu veta i Eld om de har rätt eller inte …
Mats mamma var, liksom hans pappa,
journalist och skrev barnböcker, så författa-

”Jag gjorde mig
själv till en
stereotyp och blev
bögen med
stort B”
ryrket har aldrig tett sig som ett
udda karriärval. Som liten lärde
han sig också tidigt att läsa av
människor och sinnesstämningar,
eftersom hans mor alltid har varit
sjuk.
Han blir fundersam när jag
frågar hur det har påverkat
honom.
– Att växa upp med en sjuk förälder
gör att man blir mer medveten om att
något hemskt när som helst kan hända.
Det kanske var därför som jag läste
Stephen King redan i mellanstadiet, som
ett sätt att möta rädslorna istället för att
gömma dem inom sig.
Det är en konst han övar på fortfarande, både genom att grotta ner sig i skräck
och att bearbeta det professionellt.
– Jag går i kognitiv beteendeterapi och
tycker att det är fantastiskt. Det handlar

mycket om att våga se monstren i vitögat.
Många av mina stressgrejer har uppkommit
för att jag har skjutit bort hjärnspökena till
varje pris, det hjälper inte, det bygger bara
på oron. Nu försöker jag istället möta katastroftankarna och tänka: ”Vad är det värsta
som kan hända och hur löser jag i så fall
det?”
Han hymlar inte med att rädslan ibland
tar över och att han fortfarande kan känna
sig som en osäker tonårsflicka.
– Tänk dig schablonbilden: nervös,
känslig och ängslig varje gång jag ska löneförhandla, blir kär eller har ett möte på
banken.
Men nu behöver han i alla fall inte
oroa sig över ekonomin. Han ler när jag
frågar om han har blivit rik på böckerna.
– Mitt aktiebolag har blivit rikt! Det
känns så märkligt att jag har ett aktiebolag
eftersom jag kommer från en vänsterbakgrund, där sådant var väldigt fjärran, men
visst, jag tjänar definitivt mycket mer
pengar nu än jag någonsin har gjort och
kan leva på mitt skrivande.
Vi går ut i solen igen och Mats varvar
ned med en andra cigarett. Han ser fram
emot att kan unna sig en lugnare tid framöver, tills det är dags att skriva sista boken i
trilogin.
– Den största lyxen vore att kunna
köpa sig några månader ledigt när tredje
delen är färdigskriven, och inte göra
någonting alls förutom att fylla på inspirationsreserven.
Han blåser ut röken.
– Det och att få höra från både 93åriga tanter, medelålders män och 12-åriga
flickor att de kan leva sig in i våra tjejer!
Sådant gör att jag får hopp om mänskligheten och tror på att folk kan förstå
varandra trots att de utåt sett verkar vara
helt olika.
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Slipa din löpteknik – spring fortare!

v

åren är här och terrängspåren är fulla av flåsande
kroppar som pushar sig
hårt framåt.
Det stora och härliga med löpningen är just känslan när man
hittar flytet och får en skön löpupplevelse.
En smart och god löpteknik
ger ett effektivare löpsteg och du
får en högre fart i din löpning,
spar energi, orkar springa längre
och minskar risken för skador
och besvär. Du kan förbättra din
löpteknik med hjälp av löpskolning och olika lugnare tekniklopp. Komplettera sedan med
styrketräning så att dina muskler
blir mer tåliga.
1. Lång stolt kroppshållning

Kroppen ska vara lång och stolt
från fötter till hjässa. När du står
ska du känna att du nästan vill
lätta från underlaget. Föreställ dig
att är en flaggstång och huvudet
är knoppen på stången.
2. Andas djupt ner i magen
Tänk på att andningen ska vara
lugn och rytmisk. Spring till en
början i ett lugnt tempo så att
andningen hela tiden kan följa
din kroppsrytm.Vid tempolöpning och snabba rusher sker andningen framför allt högre upp i
bröstkorgen.
3. Spring på fotbladet
Tyngdpunkten ska vara på den
främre delen av foten. På så sätt

kommer din kropp få mer svikt
och naturlig studs. Kroppen ska
luta lätt framåt 10-20 grader
beroende på hastighet.

4. Löpskolning och löprytmövningar
Träna alla övningar 4 X 50 meter
och gå långsamt tillbaka, upprepa
löpskolningen som en del av din
uppvärmning. I samtliga övningar
är det viktigt att slappna av och
fokusera på en jämn rytm
Armpendlingar
Armar ska vara vinklade 90? i
armbågsleden.
Arbeta med aktiva rörelser framåt
och bakåt.
Blicken ska vara riktad framåt

Vristlöpning
Sträck på dig och
ha tyngdpunkten
på fotbladet (
hälen skall aldrig
nudda marken)
rytmisk vristjoggning framåt
med högre och högre fart med
aktiva armpendlingar

Hälkick
Sträck på dig och
ha tyngdpunkten
fotbladet på
samma sätt som i
föregående
övning. Kicka
hälen upp mot
rumpan med aktiva armpendlingar

Knälyft
Sträck på dig
och ha tyngdpunkten fotbladet på samma
sätt som i föregående övningar
Överkroppen
skall vara lätt
framåtlutad
Gör höga knälyft med aktiva armpendlingar
Tekniklopp
Spring 4 stycken lugna tekniklopp
med en jämn rytm. Fokusera på
att känna dig lätt, spänstig och rytmisk.

HUR SER DIN LÖPTEKNIK UT?
– Jag springer lätt på foten,
Jag rör mycket på armarna
för att få ut maximal förbränning och tänker mycket
på att andningen ska vara
lugn under hela löpningen.
Namn: Marko Syväjärvi
Yrke : Kvalitet och utbildningsansvarig inom kundservice
Bor:Västerås
Qruisernick :
Cuddly_Boy78

– Jag springer regelbundet och när jag
springer är det nog mer på framdelen av
foten. Försöker att springa lätt trots att jag är
ganska tung.
Namn: Björn Beselin
Yrke : Gymnasielärare
Bor : Stockholm

– Jag är nog en mer utav en långdistanslöpare,
springer ganska upprätt med kroppen och tror
att jag oftast springer mer på hela foten än lätt.
Gillar att krama en sten i varje hand när jag
springer och bra musik i öronen är ett måste.
Namn: Danne J
Yrke:: Logistiker
Bor: Jönköping
Qruisernick: Danne 25
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Så går det i
eurovision song contest
t

Azerbajdzjan
n
N

ej. Hur vi än vrider och
vänder på det få finns det i
stort sett ingenting som
kan stoppa Loreen från seger i
finalen i Baku den 26 maj. Fans,
experter och vår panel, alla siar om
svensk seger.Visst, här finns två
utropstecken som kan överraska:
Italiens snygga Duffy-pop och
Estlands mäktiga ballad. Men sen
är det svårt att se vinnare. De ryska
Babushkorna känns för plojiga,
Norges Cara Mia-koreograferade
dänga är mer en gayfavvo, och
Spanien, Frankrike,Tyskland och
Storbritannien skickar visserligen
bra låtar, men ingen skriker vinnare. Så. Loreen vinner.
QX samlade Eurovisionroyaltie
för att rösta fram tio finalister från
varje semi för att sedan utse en
slutlig vinnare i den stora finalen.
Resultatet ser ni här intill.Vi hade
vansinnigt kul, och kvällens kommentarer hade fyllt en bok:
“Sexistisk och äcklig fulgubbe som
nog luktar svett.”(Malena om
Montenegro),“Jag är livrädd för
clowner!”(Christer om den israeliska förhandsvideon),“Jag är livrädd
för henne.Tre minuters skrik.”
(Edward om Ukraina),“En typisk
femma i en svensk deltävling”
(Christer om Grekland),“Tack
Ralph Siegel, det räcker nu. Det här
är så mycket lokalrevy” (Edward om
San Marino),“Opera och extra allt!
Hatar. Älskar, Hatar. Älskar...”
(Malena om Georgien).
Som ni hör blir det en intressant Eurovisionresa i slutet av maj.
Antagligen en helt euforisk sådan.

FOTO CHRISTIAN HAGWARD

I maj är det dags för Loreen att tävla i Eurovision i Baku. QX Schlagerprofiler Ronny & Ken samlade
kunniga topptrion Christer Björkman, Malena Ernman & Edward af Sillén för att sia om utgången.

Ken, Ronny, Edward, Malena och Christer

Edward

Ronny

Årets favorit
(förutom
Sverige):
Ungern
Årets sämsta:
Österrike
(“Usch! Kisspausen i år.”)
Favoriteurovisionår: 1987
Tidernas bästa ESC-låt:
Anixi, Grekland 1991
Tidernas sämsta ESC-låt:
Yamma Yamma, Finland 92
Låt från Melodifestivalen
som hade vunnit
Eurovision: Lay Your Love
On Me, BWO, 2008

Årets favorit
(förutom
Sverige): Estland
Årets sämsta:
Albanien (“Jag får
råångest av den här
pretentiösa gaplåten”)
Favoriteurovisionår: 2006
Tidernas bästa ESC-låt:
Rändajad, Estland 2009
Tidernas sämsta ESC-låt:
O Julissi, Belgien,08
Låt från Melodifestivalen
som hade vunnit
Eurovision: Kom,Timoteij,
2008

Malena
Årets favorit
(förutom
Sverige):
Estland Island
och England.
Årets sämsta:
Österrike
Favoriteurovisionår: Årets.
Det blir alltid bättre.
Tidernas bästa ESC-låt:
Waterloo och J'aime la vie.
Tidernas sämsta ESC-låt:
Yamma Yamma, Finland 1992
Låt från Melodifestivalen
som hade vunnit
Eurovision: Timoteij med
Kom

Christer
Årets favorit
(förutom
Sverige):
Estland
Årets sämsta:
Georgien
(“Oförskämt dåligt.”)
Favoriteurovisionår: 1977
Tidernas bästa ESC-låt:
Volare, Italien, 1958
Tidernas sämsta ESC-låt:
Brandenburger Tor, Norge, 90
Låt från Melodifestivalen
som hade vunnit
Eurovision: Keep On
Walking, Salem Al Fakir, 2010

Ken
Årets favorit
(förutom
Sverige): Estland
Årets sämsta:
Litauen (“Alla
genrer i en mix.
Outhärdlig.)
Favoriteurovisionår: 1990
Tidernas bästa ESC-låt:
Hajde Da Ludujemo,
Jugoslavien, 1990
Tidernas sämsta ESC-låt:
Opera,Turkiet, 1983
Låt från Melodifestivalen
som hade vunnit
Eurovision: Stay The Night,
Alcazar, 2009
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“Sveriges bästa bidrag i modern
tid. Högsta poäng från mig”
(Edward)”Bäst. Bäst. Bäst. Bäst.
Bäst. Bäst. Bäst". (Christer)
“Yes! Det här kan gå hur bra
som helst”(Malena)”Sveriges
bästa bidrag på...någonsin.”
(Ken)”I år har vi allt. Låten, rösten, artisten, framträdandet, det
egna, det vackra, det dramatiska,
det moderna och det som förenar alla oavsett musiksmak. Det
är ingen tvekan om att Loreen
fortsätter sitt segertåg ut i Europa när hon blir vår femte
Eurovisionvinnare genom tiderna. Magi.“(Ronny)

Italien

Estland

2

“Årets bästa ballad. Grattis Estland!”(Edward).
”Vackraste låten i år.”(Christer) “Balladpower.
Åh, vad bra!”.”(Malena) “Årets bästa ballad.
Innerlig.Tårar.” (Ken) “Årets Is it True. Jag älskar den
och tror den hamnar vansinnigt högt.” (Ronny)

5

“Min stora favorit. Fantastisk suggestiv pop.
Men den får det nog svårt...” (Edward)
“Skitsnygg låt!.” (Christer)“Sexig & härlig
poplåt.” (Malena) “Ungerns Gravitonas är min favorit
i semi 1.” (Ken) “Inte såld. Släpigt & segt” (Ronny)

6

“Smart. Feelgood sommardänga med stark
refräng”(Edward)”Älskar! En hit som blir ball
på scenen.”(Christer)“Yeah! Dragspel & drag!
Men varför så mycket bröst?”(Malena) ”Lambada!
Sommarhit 2012”(Ken).“Eurovisionlycka!” (Ronny)

Serbien

Island

“Kul att de vågar skicka nåt i folkton. Den
växer” (Edward) “Snyggt par. Bra nordisk etno”
(Christer) “Modern, spännande och snyggt
fiolspel.” (Malena) “En bra låt man bara hör i ESC, och
älskar just därför”(Ken) “Maffig dramaballad”(Ronny)

11-20

3

Ursnyggt & slickt. Hanky Panky möter Adele.”
(Edward)“Åh vad bra! En storfavorit för mig,
riktigt farlig. (Christer)“Snygg och bra klassisk
retropop.”(Malena).“Schlager-Adele från Italien.” (Ken)
“En växande låt med stor vinstchans.” (Ronny)

Rumänien

Ungern

8

Sverige

9

“Zeljko 8 år senare, och 8 kilo tyngre. Lite sämre
men ändå favorit”(Edward) ”Väldigt bra, men
som sagt: Inte Lane Moje” (Christer) ”Vacker!
Bra uppbyggnad” (Malena) ”Jag går på det igen. Bra.”
(Ken) “Balkanballad formula 1A. Zzz.” (Ronny)

Norge

4

“Grymt bra! 80-talsretro ESC-npop.” (Edward).
“Bra låt, älskar orientflirten" (Christer)
”Småhäftig men lite gammal...” (Malena) “Årets
bästa poplåt.”(Ken) “Min absoluta favorit förutom
Sverige & Estland. Galet bra driv.Topp10, lätt!” (Ronny)

Storbritannien

7

”En av årets bästa, och en värdig comeback för
Humperdincken” (Edward) “Vacker. En av mina
favoriter i år” (Christer)”Fint & äkta.” (Malena)
”Tidlöst & oväntat bra från UK:s farbror.”(Ken) “Ja, fint,
men han är urtrist, och det drar ner betyget.” (Ronny)

Cypern

10

“Bra, men borde exploderat i slutet.” Nu
trampar den mest på”(Edward) ”Bra! Typisk
svensk Mello-pop”(Christer)”Euphoria
light. Men hur är det live?”(Malena)”En bättre
Grekland.” (Ken)”Skön gayhit med festrefräng” (Ronny)

11. Ryssland 12. Spanien & Tyskland. 14. Frankrike 15. Nederländerna 16.Turkiet & Slovenien 18. Finland...och noll poäng och en delad nittondeplats i finalen:
Irland, Ukraina, Kroatien, Azerbajdzjan, Lettland, Slovakien, Moldavien och Danmark.

Starta nu så är du
smal till sommaren!

Kampen för hbt-personers rättigheter
är långt ifrån klar. Det finns mycket kvar
att göra.

Nyhet!

Nu kan du gå ner upp till
30 kg på bara 4 månader.
Du väljer själv programlängd -

4, 6 eller 12 månader -

Happy 200 QX!

Catrin Månad

Vill du som läser QX vara med i den
kampen? Välkommen att bli medlem i
Hbt-socialdemokrater.

1

beroende på hur mycket du vill
gå ner i vikt.

Ring nu!
Nu startar vi nya viktminskningsprogram
för dig som vill gå ner i vikt.

Platserna går fort åt!
Först till kvarn!

Catrin
20 kg lättare!

Läs mer: www.xtravaganza.se
Sollentuna Viktcenter
Tel. 08-510 64 990
Vi kan viktminskning

Jakobsberg Viktcenter
08-400 200 94

socialdemokraterna.se/hbts
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lugnet före stormen
- QX besöker baku

Pratar du flytande ryska? Kanske till och med din turkiska är rätt up to date vid det här laget? Grattis, du kommer att
klara dig finfint när du åker till Azerbajdzjan för årets upplaga av Eurovision Song Contest. Om inte – tja, då återstår ju
alltid det internationella kroppsspråket.
AV joakim rådström

j

ag är så less på Eurovision! Det är alltid
det som utländska bögar frågar mig om,
säger Nizami Mürflüdlü, en 28årig homosexuell dansare som bor i
Azerbajdzjans huvudstad Baku.
Det är fredagskväll. Jag har stämt träff
med Nizami, som pratar utmärkt engelska,
på Otto Efes Beer Café i centrum av staden. Hit går han ofta, och han har faktiskt
kysst killar här inne också. Men det är
ingen gayklubb. Snarare vittnar alla rysktalande och lite stöddiga killar som nyper
servitriserna om att Otto är lite av en köttmarknad – men kanske för alla preferenser.
Och redan här är det nog bäst att skriva
meningen som kanske får dig att sluta läsa
denna artikel på studs: gaylivet är faktiskt
ganska dött i Baku. Detta är annars något

som många homosar från hela Europa har
börjat scouta nu, så här inför HBT-rörelsens
kombinerade julafton och midsommar.Vi
pratar förstås Eurovision Song Contest, som
äger rum den 22-26 maj (finalen är den
26:e). Och bland annat har de tänkbara gästerna till staden alltså kontaktat Nizami.
Men kommer då inte Baku att översvämmas av exotiska bögar och flator
åtminstone när schlagerfestivalen äger rum?
Nizami tror inte det:
– Biljetterna är alldeles för dyra. De
som kan komma är de lite äldre, som har
höga inkomster.
Riktigt så illa är det nog inte.Vid en
snabb koll på arrangörernas hemsida visar
det sig att biljetter till finalen i dagsläget
kostar motsvarande runt 1 300 till 2 100

svenska kronor, beroende på läge. Och har
man ändå åkt till Azerbajdzjan från exempelvis Sverige kan ett sådant pris kanske
vara hanterbart.
Nizami ratar dock inte Eurovision helt
och hållet, utan diggar tvärtom flera av
Loreen

bidragen. Favoriten är – jajamen! – Loreen
och Euphoria.
– Den är överlägsen. Jag har till och
med hennes låt som ringsignal på mobilen!
berättar Nizami, vilket förstås värmer mitt
svenska hjärta.
Han är för övrigt väldigt uppdaterad
kring svenska schlagerlåtar under de senaste
åren.
– Han Eric Saade, är han gay? frågar
han också lite hoppfullt.
Jag svarar att jag inte vet, men att Saade
nu när han väl fortfarande är singel kanske
är mottaglig för förslag?
Annars menar Nizami att flera azeriska
schlagerstjärnor är gay, liksom TV-personligheter i landet i stort. Men så gott som
alla är fortfarande i garderoben. Nu gäller
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Nizami

Arenan byggs för fullt

Stadshuset i Baku

Roma

det i och för sig även Nizami själv, som
dock menar att hans föräldrar nog inte är
”korkade”, eftersom det var år och dar
sedan han hade en flickvän.
Det är inte så att det är olagligt att vara
gay i Azerbajdzjan – åtminstone inte sedan
år 2000, då en lag som just förbjöd sex med
personer av samma kön, togs bort i landet.
Detta beslut anses vara helt och hållet ett
led i den dåvarande, numera avlidne, president Heydar Aliyevs strävan efter att föra
in Azerbajdzjan som medlem i Europarådet,
vilket också lyckades.
Det som fortfarande gör livet som bög
eller lesbisk i landet svårt, är istället traditioner, fördomar, religion med mera.
– Det är jättevanligt att de killar man
träffar redan har fru och barn, menar
Nizami. Och jag känner ett par som består
av en gay kille och en lesbisk tjej, som bara
har ett låtsasförhållande för att slippa
omgivningens frågor. Det tycker jag är
sorgligt.
Det finns emellertid fristäder i form av
mer renodlade uteställen för homosexuella.
Och med det menas inte parkerna i innerstaden, som Nizami menar är typiska cruisingställen för manliga prostituerade i Baku.
Den lilla karaokeklubben ”Benua” i närheten av Otto, är nog det närmaste man

kommer en flatklubb i Azerbajdzjan. Stället
drivs faktiskt av bland andra en lesbisk tjej,
som dock inte vill prata med oss nu. Annars
ser klientelet åtminstone just denna kväll
väldigt heterosexuellt ut, med skrålande
överförfriskade medelålders heteropar som
varvar vodkashots med kycklingklubbor
och dippsåser.
Efter ett tag kommer dock några
homosexuella vänner till Nizami in. De tar
ut svängarna ordenligt, med yviga gester
och kindpussar. En av männen är dessutom

ning tidigt morgonen därpå, och det är
bara med visst tjat jag har fått honom att
vara med och svepa några öl och dela en
pizza med mig på Otto Efes Beer Café.
Sagt och gjort. Jag knatar till klubben,
möter en vakt som blockerar dörren, och
visar kortet. It works like a charm. In kommer jag, till – en nästan helt tom lokal.
Några vinddrivna existenser sitter på barstolarna vid den enda baren. En lite bedagad äldre kille i för tajta brallor dansar en
ensam åmande dans på dansgolvet. Och en

”Det är jättevanligt att de killar man
träffar redan har fru och barn”
ortodox präst, berättar Nizami senare.
– Det känns rätt märkligt när man
senare ser honom stå i kyrkan och predika,
säger han.
Det mest utpräglade gaystället som min
homosexuelle Bakunestor presenterar för
mig denna kväll är en sorts svartklubb där
man antingen måste känna personalen för
att bli insläppt – eller visa upp det svarta
visitkort som Nizami ger mig ett exemplar
av.
Tyvärr får jag gå till klubben, som på
kortet sägs heta Xayal Mafiya Klub, själv.
Nizami måste gå upp för en dansföreställ-

mysig äldre dam står bakom baren i en helt
fantastisk orange, storblommig frottédräkt,
som vore hon en sorts mamma till dem
alla. De flesta gästerna beställer turkiskt te,
Burn-iskaffe eller Red Bull. Bara ett fåtal
hinkar bira. Det känns mer som en fritidsgård än en klubb.
Men efter ett tag dimper fler killar in,
kindpussar utbyts mellan männen, musiken
varvar upp lite och stämningen blir högre.
Det märks att de flesta – för att inte säga
alla – känner varandra. Om det är mycket
inavel runt Umeås, Gävles eller Jönköpings
gayscen, då skulle ni se Bakus dito.

Tyvärr är det nästan ingen som kan
engelska på någon som helst konversationsnivå här på klubben. Jag får nöja mig med
att beställa någon Xirdalan-öl på fat och
skåda ut över baren. Ända tills en azerisk
kille kommer och frågar mig om jag är
”sleepy”, och ackompanjerar sin fråga med
lämpliga fysiska åtbörder. Det verkar inte
direkt som att han vill föreslå att jag ska gå
och lägga mig och sova, så att säga.
Azerbajdzjan, Uzbekistan,
Långtbortistan – kroppsspråket är tack och
lov internationellt.Trots allt avböjer jag killens erbjudande. Han lär ändå få massor av
ragg i slutet av maj.
Marc Almond, den gamle Soft Cellsångaren, har i intervjuer sagt att han på sätt
och vis saknar gamla tiders gaykultur, med
hemlighetsmakeriet och känslan av att vara
utanför etablissemanget. Han borde flytta
till Azerbajdzjan.

ÄVEN OM DU HAR EN LÅNG RELATION SÅ ÄR DET OK
ATT FUNDERA ÖVER SEX ELLER TESTNING / EVEN
IF YOU’RE IN A LONG TERM RELATIONSHIP, IT IS
OK TO HAVE QUESTIONS ABOUT SEX OR TESTING
sexperterna är inte bara till för partysinglarna. Chatta med oss, du hittar
oss på qruiser.com och på rfsl-chatten. / sexperterna is not only for the party
animals. Chat with us, you’ll find us on qruiser.com and the rfsl chat room.

LIVE NATION I SAMARBETE MED SINCLAIR ENTERTAINMENT PRESENTERAR

DE BÄSTA LÅTARNA FRÅN
DE STÖRSTA MUSIKALERNA

S TJ Ä R N S O L I S T E R F R Å N
W E S T E N D O C H B R O A D W AY
STOCKHOLM SINFONIETTA
19.10 Scandinavium Göteborg
20.10 Ericsson Globe Arena Stockholm
26.10 Spektrum Oslo

27.10 Löfbergs Lila Arena Karlstad
9.11 Cloetta Center Linköping
10.11 Malmö Arena Malmö

Biljetter säljs via LiveNation.se, Ticnet.se / 077-170 70 70
samt hos Ticnet-ombud.
W W W. P E T E R J O B A C K . C O M

Foto: Lifetime Television

3 tv-tider
i Maj

Den här månaden tipsar
jag om en kul NY-serie,
en komedifavorits comeback och ett återseende.

RONNYS TV
Sätt på…

Fråga Olle-Malin
Fråga Olle dokumentärens reporter
Malin Gramer är
verkligen grym i
den här snaskigt
snuskiga serien.
Hon generas inte
över nakenhet eller sex och ställer
alltid frågorna man vill ha svar på.

Girls
Sprillans ny HBO-serie om fyra
brudar i tjugoårsåldern i New
York. Träffsäkert, smart och långt
ifrån SATC-glättigt. Judd ”Bridesmaids” Apatow har producerat.
26 maj, 20.00, Canal+

Låt GÅ…
Wermland Forever
Alltså. Människorna i den här
The Hills-försvenskningen är så usla
skådisar att man
baxnar. Men jag
älskar att TV3 vågar
satsa på nåt nytt och varje tisdag är
det kalkonfest hemma hos mig.

Men Hallå…
Alcatraz
Men behöver vi ytterligare ett knasigt
Lost med mystiska
stories som ansträngt slår knut på
sig själva?

Får vi rätt
segrare nu då?

P

roject Runway senaste säsong
Programledare är modellen Angela
slutade med en stor besvikelse
Lindvall och Izaac Mizrahi och Georför många då surharpan Gretchgina Chapman sitter i juryn. Givetvis är
en slog begåvade
det gaytätt i startblocken
mönstermästaren
“Det är gaytätt och gamla favvisar som
Mondo på mållinjen. i startblocken” Rami, Austin Scarlett
Så lyckan är stor när
och Anthony är tillbaka.
Mondo nu får en ny chans att bli symäsOckså ska deltagarna göra kläder till
tare! Den här gången möts nämligen
Miss Piggy....
gamla deltagare i ett maffigt “All Stars”
8 maj, 21.00, TV3
för att se vem som gör snyggast kläder.

Tv-trissen: Tre tv-brudar som alla verkar ogilla utom jag

VILL SE I
TABLÅN
Scandal
(ABC)

Melrose Place-Alison
Jag tillhörde alltid
Team Alison. Stackars
A var ju ett offer.
Sexuellt utnyttjad,
alkoholist, nästan
våldtagen, blind och
utmanövrerad av elaka
Amanda. Klart hon var
lite självisk ibland.

Veep
Julia Louis Dreyfuss spelar senatorn Selina som blir USA:s vicepresident. Smart amerikansk satir
av In The Loop-hjärnan Armando
Ianucci. 26 maj, 20.30, Canal+

Glee-Quinn
Det är inte stackars
Quinns fel att manusmakarna låter henne
skifta personlighet hela
tiden. Coolt snuvröstade Quinn är skolans
hetaste chick och
borde få kärleksmässig
framgång nu.

Glamour-Brooke
Ständigt nertryckt av
elaka Stephanie reser
sig Glamours hjältinna
gång på gång. Visst,
det kanske inte var så
smart att ligga med
döttrarnas pojkvänner
men vad fan. Kåta blir
väl alla?

Shonda Rimes är kvinnan bakom Greys
Anatomy och Private Practice (och floppen Off The Map). I USA har hennes nya
serie precis haft premiär och som tur är
så lämnar hon doktorer och sköterskor
för att satsa på en politisk thriller. Resultatet är faktiskt riktigt bra och stencoola
Kerry Washington är sevärd som Olivia
Pope som ser till att skandaler aldrig når
offentlighetens ljus. Eftersom Kanal 5 visat Shonda Rimes alla andra serier dyker
nog Scandal snart upp där också.

Hawaii 5-0
Nya säsongen av den populära
actionserien drar igång i slutet av
maj. Förra säsongen slutade illa
för huvudkaraktärerna så nu hoppas vi på ljusning...
31 maj, 21.00, TV4

Nio dagar av utmaningar. Ett myller av det varma oväntade.
Den normbefriande hysterin, full av glädje, tårar och kunskap.

MAJ/JUNI
ERBJUDANDE

Ge dina fötter
90 minuter

50% rabatt, nu 450:-

gatucirkusparaDutställNiNgarförEläsNiNgar
utomhusbiosEmiNariErDaNsrEgNbågsmässa
tEatErutställarEfEstEstraDpoEtEr...

90 minuter mjukgörande behandling med varmt
fotbad och nagelvård, personligt anpassad med råd
om egenvård och fotgymnastik. Allt avslutas med en
avslappnande fotmassage ”al Nica”.
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”Främlig – en bok om Carola” av Andreas Ekström och Johanna Koljonen (Weyler förlag)

c

arola är kvinnan utan efternamn
som gett de karismatiska kristna i
Sverige ett ansikte och mer därtill.
En röst, en kropp och ett rock’n’roll-liv.
Andreas Ekström och Johanna
Koljonen söker sanningen bakom fenomenet Carola. Det går ju inte. En diva ska inte
kunna förklaras.Trollkraften kan inte definieras. Och det vet Ekström/Koljonen
mycket väl.
Främling blir en kärleksförklaring, vare
sig de vill eller inte.Texten vinner på att de

”Sexualpolitiskt
naiv, bitvis idiotförklarad, hatad
och häcklad – och
samtidigt älskad”
förlorar distansen. Så måste det vara när fansen skriver om sin diva. Det betyder inte att
boken saknar analytiska kvaliteter.Tvärtom.
Främling bjuder på en resa i ruinerna runt
orkanen Carola. Det är inte tråkigt en

sekund utan roligt, nördigt, kärligt och djupt
allvarligt.
De finns de som hävdar att Carola tar
över Zarah Leanders stafettpinne. Att hon
också är en skamstjärna. Sexualpolitiskt naiv,
bitvis idiotförklarad, hatad och häcklad –
och samtidigt älskad av delar av schlagerpubliken (även bögar och flator tar henne
ibland till sitt hjärta).
Vi kan träta om detta. Och om mycket
kring Carola. Men RÖSTEN tar ingen ifrån
henne. För det är rösten och energin som

gör henne unik. Det är också där boken
börjar och slutar.
Främling ger inte svar på alla frågor runt
enigman Carola, men väcker desto mer i
läsaren.Vad är det hon har/gör som väcker
sådana känslor? Främling är förhoppningsvis
inte heller den slutgiltiga boken om Carola
Häggqvist, för den där intervjuboken där
hon talar till punkt med en genial skribent
som samarbetspartner hoppas jag fortfarande
på.Till dess är detta mer än nog.

och så några boktips:
Malin Nord
Stilla havet
(Albert Bonniers
Förlag)
En strandad kvinna vid Stilla havet.
Hon bär med sin sorgen efter en svår förlust. Den äter henne
och den enda tröst
som finns är flaskan och erotiken. När
hon möter Jean inleds en romans utan
vare sig minnen eller framtid. Det enda
som finns är nuet och tröstlösheten.
Malin Nords debutroman är ruskig,
välformad och kroppslig. Nord har skrivit en framtida flatklassiker i Bukowskis
landskap och med ett språk som får mig
att undra om det inte skulle blivit så här
om Duras och Colette fått ett kärleksbarn som börjat skriva. Antihjältinnor i
sig är vackert – och i en gestaltning som
denna blir det rena rama njutningen.

Caroline
Hofberg
Matiga sallader
Foto: Tia
Borgsmidt
(Norstedts)
När sommaroch rosésäsongen
närmar sig väcks
också salladssuget.
Beach 2012, någon?
I Caroline Hofbergs aptitliga och
läckra kokbok finns något för såväl
veganen som kött och potatis-älskaren.
Dessutom är fotona så härliga! Min
enda invändning är typograferingen av
omslaget. Och det är en småsak i sammanhanget.

Gail Carriger
Själlös – en bok om
Alexa Tarabotti
Översättning Lena
Karlin
(Styxx fantasy)
Välkommen till det
viktorianska London i
ny tappning. Här är
varulvar, vampyrer och hemliga sällskap vardagsmat – de är en del av samhället. Liksom
bokens hjältinna, Alexia Tarabotti, som är
född utan själ. Dessutom är hon fortfarande
ogift, trots sin skönhet och yppiga uppenbarelse. I sin jakt på gott the syltar hon in sig i
den ena härvan efter den andra.Vem är vän
och vem är fiende? Och vad betyder alla
intriger, egentligen. Själlös är en lättsam och
spirituell spännings- och romantikroman i
punktappning. Det är roligt och Alexa
Tarrabotti är lika förtjusande som miljöerna.
Ni som gillar Kate Brannigan och Puck
Bure bara måste läsa.Vi andra köper boken
för att det är så snyggt med svärtade
bokblock.
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ibliofili behöver inte kosta
skjortan. Sätt guldkant på
läsningen med
Anneli Selvefors' lyxiga bokmärke, Uggla. För 45 kronor blir det
lilla boksmycket ditt. Finns bland
annat på Designtorget.

mobile.qruiser.com

Hitta flirten närmast dig?
Nå hela Qruiser med
ett klick.

• Surfa till mobile.qruiser.com
• Logga in och ange din position
• Hitta andra närmast dig
Inget krångel – snabbt och kul.
Du når hela Qruiser med ett klick.

www.qruiser.com
Skandinaviens största HBT-community

Åk 2–5 personer
få en drink (värde 52:–)
per person.
Gäller alla kryssningar, dock ej
Silja Europa och dagskryssning.
Minst 2 pers per hytt.

Åk 6–8 personer
få en frukostbuffé (värde 95:–)
och en drink (värde 52:–)
per person.
Gäller alla kryssningar, dock ej Galaxy,
Silja Europa och dagskryssning.
Minst 2 pers per hytt.

Följ med på Östersjöns största Fiesta!
Från 16 mars till 31 maj fyller vi skeppen med
bländande underhållning och latinamerikansk
musik. Ju fler ni åker desto bättre erbjudanden.
Läs mer på tallinksilja.se
Från 95 kronor per person.

more of everything
www.tallinksilja.se eller ring 08-22 21 40*
Tallink Silja Butiken, Sveav 14 & Cityterminalen, 08-440 59 90
*Serviceavgift tillkommer, boka online så bjuder vi på den. Pris/pers, begränsat antal platser. Gäller t o m 31.5 2012.

FOKUS
MUSIK

med stefan nilsson

QX SPELDOSA
1. The Saturdays “30 Days”
Ny, lysande låt från tjejbandet
som släppt den ena briljanta
popsingeln efter den andra utan
att slå stort.
2. Jennifer Lopez feat. Pitbull
“Dance Again” En ogenerad
“RedOne-ifierad” variant på
Steps Summer of Love är en
garanterad sommarhit.
3. Scissor Sisters “Only the
Horses” Så här dansigt kommersiella har de inte låtit sen I Don’t
Feel Like Dancing. Älskar’t!
4. Conor Maynard “Can’t Say
No”” En modern Timberlake/
Jackson-doftande debut från
britternas nya YouTube-upptäckta stjärnskott.
5. Ott Lepland “Kuula”
Heta, estniska Ott har årets mest
gripande ballad i ESC – även om
vi inte fattar ett ord.
6. Nicki Minaj “Pound the
Alarm” Minaj och hennes
svenska låtskrivare parkerar
bekvämt utanför ett raveparty
från nittiotalet.
7. Gossip “Perfect World”
Snygg, vackert lågmäld singel
där Beth Ditto & Co tar hjälp av
Xenomanias Brian Higgins.
8. DreamBeats feat. The Face
“Love Stuck” Anders Hanssons
dansprojekt har hittat ett nytt,
ungt, brittiskt Alcazar till nya
singeln. Mersmak!
9. Compact Disco “Sound of
Our Hearts” Förmodligen så
mycket Gravitonas det kan låta i
Eurovision 2012. Heja Ungern!
10. Alex Saidac “Stay in This
Moment” Ny partysingel från
Sveriges Ke$ha som fortfarande
väntar på sitt stora genombrott.
Sammanställd av Ken Olausson

magiska marina
Electra Heart

M

in förtjusning i Marina
Diamandis debutskiva ”The
Familiy Jewels” - det årets
bästa album
- övergick i
besatthet någonstans under
en spelning på
Way Out West
2010 (sommaren innan I Am Not a Robot
blev en hyfsad hit via Lindex-reklamen
här i Sverige). Därför närmar jag mig
nu uppföljaren både med popälskarens
höga förväntningar, men helt klart även

med ett mega-fans förlåtande öron. Nya
skivan kretsar kring den fiktiva karaktären Electra Heart, en figur som i alla videoklipp gestaltas av Marina i rågblond
peruk, och som sägs vara ett ihopkok på
en mängd kvinnokaraktärer från verklighet, film
och popkultur. Alla
med det
gemensamt
att de ansetts kalla, hänsynslösa och osårbara av
sin omgivning. Låter det pretentiöst? Det
är det inte alls. Resultatet är nämligen
precis som förra gången ett knippe fantastiska poplåtar som matchar Marinas

“Ännu en
popdiamant”

speciella röst mot ljuvliga elektroslingor,
RnB-basgångar, gitarrer och catchy refränger. Allt återigen sockrat med några
av de bästa poptexter som världen kan
uppbringa just nu. Lyssna bara på låtar
som Teen Idle (om den suicidala bibelbrännerskan som hellre vill vara promqueen) eller inledande Bubblegum Bitch
(om essensen i ung kärlek). Lysande. Här
behövs inga förlåtande öron; det här är
ännu en pop-diamant från Marina! Min
besatthet kommer fortgå.
Ken Olausson
Ladda ner:
Bubbelgum Bitch, Primadonna, Homewrecker

Thomas Stenström
Nåt Annat Nån Annanstans

”Jag är här för att stanna” sjunger Thomas
i Fatta det. Jag tror på honom. Uddevallasonen fick Gärdestad-stipendium och
därefter välförtjänt P3-succé med studsiga
Detsamma. Vårsingeln Full av liv påminner förvisso om Oskar Linnros och i det
mest avskalade förs tankarna till en tidig
Håkan, men Thomas står ändå för sig
själv med sin uppriktigt kaxiga må-brapop tillägnat hipsters som borstat av sig
småstadsgruset.
Pär Björkdahl

Rufus Wainwright

Här är den –
försäkringen som
tar hand om din
hund hela livet.

Out Of The Game

Rufus förlorade sin mor, förlovade sig och
blev pappa. Livet ruskades om. Det märks
på nya skivan som är en livlig och lekfull
utflykt mellan åtskilliga känslor, scener och
musikaliska uttryck. Världsproducenten
Mark Ronson har tursamt nog suttit
bakom spakarna och skapat enhetlighet av
det teatraliska, svulstiga och spröda; från
stilfullt poppiga Out Of The Game till säckpiporna som får ljuda ut i ömsinta Candles.
Pär Björkdahl

Little Marbles
Vi kan göra det hur du vill

De som gillade Little Marbles förra skiva
kommer förmodligen känna igen sig och
trivas väldigt bra även med uppföljaren.
Själv kan jag få lite panik över de lätt
naivistiska texterna i kombination med en
produktion som i bästa fall ger en härlig
livekänsla, men i sämsta fall vandrar förvirrat mellan klezmer, sjuttiotalsprogg och
sextiotalsparty. Dessutom saknar jag en hit
av Jag hoppar & trampar på ditt hjärtakaliber.
Ken Olausson

Joel alme
A Tender Trap

Joel Alme sjunger om att röra sig. Och om
förgänglighet. Vindar och stormar, övergivna kärlekar och frånflyttade Göteborg.
Det är knappast en tillfällighet att jag
innan föreställt mig hur de skeva tonerna
och ärrade texterna låter som om de vore
deformerade av hård blåst. Joel bjuder
på trivsam, sorgkantad och blottande
indiepop med rötter i 60-talet för den som
saknar Lekman och Hellström.
Pär Björkdahl

30 0/0

raba
första tt
året*

Agria Veterinärvård är en helt ny typ av försäkring för
din hund. Det är den enda försäkringen som ger samma
trygghet hela livet, utan att ersättningsbeloppet sänks när
hunden blir äldre. Vi har också förenklat valen för dig så
att du inte behöver sätta dig in i flera olika tilläggsförsäkringar och ersättningstak. Det mesta av det som
tidigare var tilläggsförsäkringar ingår nu i grundskyddet.
Det är enkelt – om du tänker på din hund så tänker vi på
din hunds trygghet!

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

SHUT THE FUCK UP
Alina Devecerski
“Flytta på dej”
Kaxigt sommarhittig danspop
säger beundrarna. Outhärdligt
enerverande trams säger vi.

EN LÅT, EN HISTORIA

Jennifer Lopez feat. Pitbull
“Dance Again”
Låten är delvis skriven av Enrique
Iglesias, och givetvis signerad
RedOne. Det är det tredje samarbetet med Pitbull, och videon är regisserad av samma man som gjort
If You Had My Love och papi. Och
så vet vi väl att den unga hunken
som Lopez gullar med i videon är
hennes pojkvän Casper Smart?

*Försäkrar du din katt eller hund innan den har fyllt fyra månader får du 30 procent
rabatt på priset för försäkringen det första året.
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.
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VI LÄNGTAR!

Cockpit
Jonas Karlssons spelar piloten som
blir av med jobbet och tvingas
göra en “Tootsie” och dra på sig
kvinnorkläder för att få jobb.
Karlsson är stilig som kvinna och
filmen kryllar av homovänligheter.

VI importerar!

This is what love in action looks like
Jon Morgan Fox skildrar ett avprogrammeringsläger dit unga homos
skickas för att bli straighta. Vi möter
kids som varit där, mannen bakom lägret (som säger sig vara ex-homo) och
de som jobbar mot lägrets existens.

Babycall
Noomi Rapace, Kristoffer
Joner, Vetle Qvenild Werring

M

ellan Hollywoodrullarna så
har nya storstjärnan Rapace
klämt in den här norska, lilla
thrillern om en paranoid, ensamstående
mamma som flytt sitt våldsamma ex
och flyttat till Oslo med sonen. Där hör
hon på en
Spännande bebisradio
vad som
men rörig
kan vara
pusselbits ett mord
medan
thriller
sonen
skaffar en mystisk vän i skolan. Spännande men rörig pusselbitsthriller lånar
från klassiker av både Hitchcock och
Polanski men upplösningen lyckas inte
knyta ihop säcken på ett tillfredställande
sätt även om Rapace imponerar som
alltid.
Andreas Samuelson

“

”

Woman in bLACK
Daniel Radcliffe, Janet McTeer, Sophie Stuckey

H

arry Potter har blivit vuxen!
Daniel Radcliffe, britten som
gick från 12-årig trollkarl till
miljonär med magrutor, gör sin första
roll sedan J.K. Rowlings oändliga fantasyserie och spelar advokat och änkeman
i 1800-talets England. Han skickas ut till
en enslig, liten by för att ta hand om en
avliden kvinnas hus och möts av både
skeptiska bybor och rykten om ett barnjagande spöke som sägs lura i huset. Väl
hemmastadd i det dammiga rucklet så

Dirch
Nikolaj Lie Kaas,
Lars Ranthe, Lars Brygmann

L

ie Kaas (som dykt upp i både
”Änglar & demoner” samt en
handfull nämnvärd dansk film)
må mycket väl göra sitt livs roll i detta
verklighetsbaserade drama om Dirch
Passer, Danmarks mest hyllade och
framgångsrika komiker på 50- och

70-talet. Lars Ranthe är lika bra som
hans olyckliga sidekick men historien
om den på ytan lyckade men innerst
inne miserabla underhållaren som
går ner sig i sprit och dysfunktionella
förhållanden (komplett med ett spöke
som samvete) har vi sett många gånger
förut.
Andreas Samuelson

inser vår stackars hjälte att ”sägs” inte är
rätta benämningen… Å ena sidan är det
gott om dammiga klyschor, upplösningen något av en besvikelse och Radcliffe
(i en Johnny
Depp/John
Cusacktypisk roll)
får spendera
mest tid ensam omkringirrandes i mörka korridorer ropandes
”Vem där?”. Å andra sidan har gamla
skräckbolaget Hammer (som gjorde
flera Dracula- och Frankenstein-filmer
på 60-talet) gjort en kuslig och stämn-

ingsfull rysare av det traditionella slaget
till skillnad från den bloddrypande,
moderna skräckfilmen med tortyrporr
och allt vad det heter. Fina 1800-talsmiljöer med detaljrik
scenografi och kostym
bidrar till atmosfären.
Och ja, Radcliffe klarar
sig fint i huvudrollen
även om jag velat se mer
av hans snäppet vassare
motspelare som Janet McTeer (lysande
som transexuell i Albert Nobbs). En mysrysare gjord med kärlek till genren.

“Radcliffe
klarar sig fint
i huvudrollen”

Andreas Samuelson
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KAN DU
Ta med annonsen och lämna i receptionen
innan spel, priser utlovas om du lyckas.

Officiell sponsor av

Manchester United

Singha Beer
Art nr 1428
Alk halt 5%
33cl
Pris 15: 90 kr

w w w.bornicon-salming.se

SVERIGES STOLTASTE BOWLINGHALL
GULLMARSPLAN

Alkohol i samband
med arbete ökar risken för
olyckor.
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babs

kök & bar
a friendly place

öppet alla kvällar i veckan
birger jarlsgatan 37 08-236101
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1 Mälarpaviljongen, Norr
Mälarstrand 62. Öppet
alla dagar från 11 - sent,
beroende på väder.
Restaurang, café och bar
vid Riddarfjärden.
2 Torget, Mälartorget 13,
Gamla Stan. Mån-tors
17-01, fre-sön 16-01.
Gaybar och restaurang.
3 Urban Deli, Nytorget
4, Mån-tis 08-23, onstors 08-00, Fre-lör 08-01.
Butik. delibar och skaldjursbar. Se annons sid 37.
4 Roxy, Nytorget 6, Tis-tors
17-00, Fre-lör 17-01 sön
17-00. Restaurang och bar.
5 Babs kök & bar, Birger
Jarlsg. 37 Restaurang och
bar. 17-24 mån-tors, 17-01
fre - lör, 16 -22 sön.
6 Skeppsholmen, Gröna
Gången 1, Bar, restaurang,
Hotel. Uteservering.
7 Koloni, Strandpormenaden
61, Saltsjö-Duvnäs. Alla
dagar 11-23. Se sid 12.
Björk bar & Grill,
Cortyard by Marriott,
Rålambshovsleden 50
Restaurang, bar och lounge
Cake. Bergsg. 33. Må- Lö
17-23, Sö 17-22. Lunch
Mån-Fre 11-14.
Bistro Sjöstad, Ljusslingan
17. Mat, café och vinotek.
Ons-Lör 17-00.
Side Track, Wollmar
Yxkullsg 7, ons-lör från
18.00. Gaybar & restaurang
Stuket, Swedenborgsg. 43,
Kvarterskrog & bar. 16-01.
Göken, Pontonjärg. 28.
Gayig kvarterskrog.
Mån-Fre 11 - 24, Lör - Sön
12-23.

bring out the
roxy in you.

Klubbar/CLUBS
8 Paradise, Kolingsborg, fre
22-03, pop och schlager
och The Ba(s)sment med
house och techno. 20 år
Garage featuring Zipper,
Kolingsborg, lör 23-03,
Bögklubb för alla, 20 år.
House, techno, pop. Sthlm
Night Fever, ons 23-03.
9 Star GayDisco,
Lästmakarg. 8. klubbkväll lördagar 22-03. Pop,
Schlager, House, Disco,
Hits & RNB. Se sid 19.
Straight all week, but on
Saturdays YOU R GAY!
10 SLM, Wollmar Yxkullsg
18, ons 19-23, fre-lör
22-02. Läderbar för killar.
Medlemsklubb.
11 Club X, Magenta,
Regeringsg. 61. Ons 22-03.
Swedish Dyke Vibes arrangerar party. Se sid 41
Judy’s, Närkesg. 8,
Evenemang då och då, se
QX.se/GayMap
Posithiva Gruppen,
Tjurbergsgatan 29, ons
18-24, fre-lör 19-24. Bar
för hiv-positiva män.
Patricia, Stadsgårdskajen
152, sön 18-03. Mat, bar
och klubb.
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Kinks & Queens,
Basement, Bondegatan, Se
QX.se/GayMap.
Wish Wollmar Yxkullsg
18, sista torsdagen i månaden för kvinnor intresserade
av fetish och S/M.
Björnpub, Amsterdam
Café, Blecktornsgr. 9. Pub
och Fester se qx.se/gaymap
Bear Weekend 24 - 27/5
Kling & Paymans
Gloryhole, Berns, Berzelii
Park. Lörd, 00.00-04.30
MumsMums, Strand,
Hornstullsstrand. Vissa
lördagar 22-03, Se QX
Gaymap för exakta datum.
Slick, Kägelbanan, Klubb,
28/4. 22-03
Klub KG, Kolingsborg,
5/5, 22-03

SCANDINAVIAN
LEATHER MEN
STOCKHOLM

M

ONS 19-23 AFTERWORK
FRE 22-02 PUB
LÖR 22-02 CLUB

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

Café
12 Golden Ladies, RFSL,
Sveav 59, tisd. från 17-19.
För kvinnor i mogenlder. Seniorcaféet, ons
från 14.30. För gaymän
i mogen ålder. Egalia
Ungdomshäng, Månd.
och Torsd. 17-20
13 Chokladkoppen, Stor
torget 18, alla dagar 09-23.
Annons sid 10
Copacabana, Hornstullsstr.
3. Mån-tor 09-21, Fre,
09-19, Lör-sön 10-19
Drop Coffee, Wollmar
Yxkullsg. 10/Tjärhovsg. 5.

Humlegården

5

Ladugårds-

18

gärdet

9
11

ÖVRIGT
14 Freys Hotel,
www. freyshotels.com
Stiftelsen Noaks Ark,
Eriksbergsgatan 46. Må-fre
9-16. Hivtest med snabbsvar
on 15-18. Lunch för hivpositiva ti & to 12:15.

Skansen

13

6

2

SHOPPING
15 Hallongrottan,
Bergsundsgatan 25, Queer
och feministisk shop.
Läderverkstan,
Rosenlundsgatan 30a, Månfre 12-18. Läderskräddare
och shop.
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Fåfängan

19
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Vitabergsparken
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Stig Söde rling Ka rtor & D ia gra m

16 Manhattan,
Hantverkargatan 49,
Dagligen 12-06. Stor videoklubb med shop.
17 H56, Hagag. 56. SönTor 12-04, Fre-lör 12-06.
NonStop. Dark room. Se
annons sidan 12
18 US Video, Regeringsgatan
76. Öppet dygnet runt.
Non Stop Crusing Area,
Sex shop, Dark rooms
19 Basement, Bondeg. 1
Non-stop, Backroom, cruising, sexshop, uthyrning,
fester - må-to 12-06, fr-lö
12-08, sö 12-06
DAILY UPDATED GAY
GUIDE IN ENGLISH/
DEUTSCH/DANSK/
NORSK/SUOMI/
SVENSKA
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www.gaymap.eu or
mobile.qx.se choose
gaymap

För dig som är
homo, bi eller transperson
Öppettider
Vardagar 11-18
Lördagar 11-16

©RFSL Gbg 2010/PHi

Läs mer på hemsidan eller ring oss:

www.JensK.se

hbtq-mottagningen.se
Gbg:s privata samtalsmottagning
för hbtq-personer
Välkommen att boka ett
kostnadsfritt förstasamtal
Marcus Erlandsson, leg psykolog
031-766 19 22

www.rfsl.se/goteborg

QX GayMap

- your daily updated guide
to Scandinavia In Danish, English, German,
Finnish, Norwegian and Swedish

www.gaymap.eu

031-13 83 00

GÖTEBORG
Göteborg gay guide
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BEE KÖK & BAR
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Välkommen till stans mysigaste
ställe och trevligaste uteservering!
www.beebar.se

Bordsbeställning 031-13 38 39
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Bar/CLUB
1 Bee Kök och Bar, Kungstorget
13-15, Öppet varje dag Fred.
BusyBee, lörd. Club BarBee.
Gretas, Drottninggatan 35. Bar ons.
18-01, Klubb fre-lör. 21-04.
Queer, Park Lane, Kungsportsavenyn 38. Sista fredagen/månad på
Park Lane. Öppet kl 23-05
SLM, Haket Pub, 1:a Långg, 32.
Info via slmgbg.nu, qx.se/gaymap.
Haket, Första Långgatan 32. Extra
fester då och då se qx.se/gaymap
Saga Bar, fester då och då på olika
platser se qx.se/gaymap
Club KG, Nefertiti,
Hvitfeldtsplatsen 6, 4/5, 23-04.

2

övrigt

Stråket 16, vån 1. Mottagning helgfri
måndag 16.30-18.00
4 HBTQ-mottagningen,
5

6
7

8

Chapmansgatan 6. 031-7661922.
nZane Clothing & Tattoos,
Norra Allég. 7, Tis-Lör 12-19.
031-230369
Jens K. Drottningg. 30, klädbutik.
Mån-fre 11-18, Lör 11-16.
Kondomeriet, Lilla Drottningg. 1,
Mån-fre 11-18:30 Lör 11-17, Sön
Stängt
CoffeeCulture, Vasagatan 5C, Café
Torpet Mon Hotel, Brudaremossen 10, Delsjö, gayvänligt.
QITCH, Korsgatan 4, klädbutik

2 RFSL/Träffpunkt HaBiT, Stora
Badhusgatan 6. Café onsdagar 18-21,
EROS
söndagar 17-20.
Nyhavn
Shop, Lilla Drottninggatan
9
3 Gayhälsan, Sahlgrenska, Gröna
3. Mån-Lör 10-22. Helg 12-22

6

dragster.se || inkgraphix.com

HBTQ-FESTIVALEN 30 MAJ – 3 JUNI 2012 GÖTEBORG
INFOCENTRUM 21 maj – 2 juni - Nordstan & Stora Teatern • REGNBÅGSPARKEN - Invigning 30 maj kl. 18:00 (Trädgårdsföreningen & Bältesspännarparken)
REGNBÅGSKVARTERET (Artisten, Sensus, Stora Teatern m.fl.) • RAINBOW PARTY 1 juni kl. 22:00 - Gothia Rainbow Towers • REGNBÅGSPARADEN 3 juni
- Samling GöteborgsOperan kl. 14:00 • REGNBÅGSGALAN på Liseberg 3 juni kl. 17:00 • Köp din SUMMERBURST RAINBOW TICKET 1 – 2 juni - tickster.com
DEN STORA EFTERFESTEN på Push 3 juni kl. 22:00 • För program och mer information: www.hbtqfestivalen.se
TM

TM

slmmalmo.se

i

Öppet
varje lördag

CheckP nt
Skane
Hiv-tester för män, snabbt, gratis och helt anonymt.

QX GayMap

- your daily updated guide
to Scandinavia In Danish, English, German,
Finnish, Norwegian and Swedish

rfslskane.se/checkpoint
En verksamhet från:

www.gaymap.eu

Rådgivningen Skåne

MALMÖ GAY GUIDE
MALMÖ gay guide
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Bar/CLUB
.com

Frågor kring
hiv?

mobile.qruiser.com

Hjärtevän i Malmö?
Nå hela Qruiser med
ett klick.

Vi finns här för dig!

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

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

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

1 Wonk Lörd 23-05. Lesbian Heaven 3
1:a fre/mån 23:30-04. Twinks 3:e fre/
mån 18+ 23:30-04 Hard sista fre/mån
4
(endast killar) 23+ 23:30-04.
Alla klubbar på Amiralsgatan 23
2 SLM, Ystadsgatan 13. Klubbkväll lörd
från 22. Specialfester se qx.se/gaymap
Moccasin, Fersens väg 14
Mötesplats för LGBT människor
TomBoy, Bodoni, Bergsgatan 20.
5
Queer rockklubb. Se qx.se/gaymap.
Klubb Embla, RFSL fester, Se
QX.se/Gaymap

SHOPPING
www.qruiser.com
Skandinaviens största HBT-community

mobileqruiserLiten.indd 1

Miss Juniversum, Davidshallsgatan
19. Mån-fre 12-18, Lör 11-16.
Malmös kitschigaste present och intredninsgbutik.

2011-11-20 20:07

ÖVRIGT
RFSL-Rådgivningen, Drottning.
36. Mottagning Mån-tors 09-16, Fre
09-12. 040-6119950
Noaks Ark, Barkgatan 11, Mån-tors
10-16, Fre. 10-15. Fik och stödcenter
för de av oss som lever med hiv och
våra närstående.
Hotel Mäster Johan, Mäster
Johansgatan 13
Astoria Hotel, Gråbrödersgatan 7

EROS
Taboo, S. Förstadsg 81, Malmös
enda Non Stop Visning
Kosmoserotik, Furutorpsg 73
alla dagar 11-21. HELSINGBORG
DAILY UPDATED
GUIDE IN ENGLISH/DEUTSCH/
DANSK/ NORSK/SUOMI/SVENSKA

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

Nu äntligen som
våtfoder i 4 läckra
smaker
Nu äntligen som våtfoder
i 4 läckra smaker!

Bilanx våtfoder finns att köpa i Ica- och Coopbutiker
www.bf-bilanx.com. Best Friend Sweden AB. info.sweden@bestfriend.com 08-755 27 10

En Person

12-04-22

17.46
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en
person
text & foto mats bax

”Jag har attraherats
av kvinnor länge, men
när jag försökt prata
om det har det varit
som att ställa fram
något på bordet som
ingen velat äta”

”De här fjärilarna i magen…
jag vet inte var de har hållit hus”
Namn: Sanna Oskarsson Mäki. Bor: Stockholm. På Qruiser: Copperandcoal. Ålder: 40.
Gör: Jobbar på ett äldreboende. Partner: Dejtar.
– SÅHÄR NERVÖS HAR jag inte varit på
länge. Jag har gått med hjärtklappning hela
dagen, andats djupt och undrat vad jag gett
mig in på.
Vad har du gjort?
– Jag har träffat en kvinna på internet
och ska just resa ned till henne för första
gången.Vi har bara pratat en vecka, men jag
har inte känt såhär sedan jag var tonåring
och skulle gå min första modevisning.Visst
har jag varit kär, och lyckan de två gånger
jag blivit mamma går inte att beskriva, men
de här fjärilarna i magen … jag vet inte var
de har hållit hus.
– Jag kom ut förra sommaren, men det
här är första gången jag träffar någon över
internet. Min väninna menar att jag kastar
mig rätt ut utan simdyna. Så har jag alltid
varit, det var så jag kom till Stockholm från
första början.
Var bodde du innan?
– Nilivaara i Lappland. Det är en
magisk plats, där solljuset ligger tungt gult
över skvattramdoftande myrar om somrarna
och fåglarna aldrig slutar sjunga. Det är en
sorgsen känsla att det aldrig kommer att
vara mitt hem igen. Mest saknar jag utsikten

från mitt flickrumsfönster om vintern: berg
efter berg som gnistrar vita under sprakande norrsken och en stjärnhimmel som inte
finns här. Berg gör mig lugn, man vet var
man har dem.
Så varför flytta?
– Det fanns inget liv för mig där, en
176 cm lång tjej som gick modell på
modevisningar och mässor, i ett samhälle
där ”slätstrukenhet” var idealet. Så ofta jag
kunde drog jag till Kiruna flygplats för en
flygstol till någon släkting.
– Jag ville plugga mode och via Umeå
hamnade jag i Stockholm. Jag märkte snart
att modevärlden var full av vassa armbågar
och lika fejk som bäckarna här i
Stockholm. Jag gick runt med en fasad,
som jag tillslut inte orkade bära upp. Jag
var hellre själv än bland andra. Jag har känt
mig fel väldigt länge.
På vilket sätt?
– Att jag inte kände förtroendet att jag
fick vara mig själv. Jag har attraherats av
kvinnor länge, men när jag försökt prata
om det har det varit som att ställa fram
något på bordet som ingen velat äta.
– De senaste åren har jag sagt upp

många bekantskaper som tagit mer energi
än de givit. Först nu, när jag slutat låtsas,
har de riktiga vännerna kommit. Idag är
det de som gör att jag ser Stockholm som
mitt hem.
Har du lämnat modevärlden helt?

”Hon möter mig
på flygplatsen
ikväll.”
– Det har blivit mer en hobby.Vänner
frågar mig ofta om råd, särskilt en väninna
som nyligen kommit ut. Det verkar vara
vanligt bland nyutkomna: man letar nya
sätt att signalera vem man är. Det skulle jag
kunna jobba med. Hbt-styling.
Ändrade du din stil själv när du
kom ut?
– Nej, jag har alltid varit en kjoltjej i
höga klackar.
Vad tänker dina barn om att kanske få en extramamma?
– Mina söner har inte haft några

invändningar, även om de ofta sprang in
när mitt ex duschade för att se om hon
ändå hade en snopp. De är bara tre och sex
år. Jag har varit väldigt öppen med dem
och sagt att de får vara med vem de vill
när de blir stora, oavsett om det är en
pojke eller flicka.
– Mamma hade däremot lite svårt att
ta in det.Vi brukar ringa varandra varje
dag, men när jag berättade att jag skaffat
tjej förra sommaren blev det tyst i tio
dagar. Jag blev väldigt arg och besviken,
mina föräldrar hade alltid varit så öppna
med allt.
Hur är det nu?
– På något sätt har släkten vant sig vid
att jag rör om i grytan, nästan så att de
förutsätter att jag fått något nytt infall till
nästa gång vi ses.
Och nu är du kanske på väg mot
en ny kärlek. Hur länge tror du att
de där fjärilarna fortsätter fladdra i
magen?
– Vi får se. Hon möter mig på flygplatsen ikväll.

www.ahome4u.se
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kulturpuggan: roger wilson

”Varför är alla i Sverige
så arga jämt”

v

arför är alla i Sverige så arga jämt,
missbelåtna och arga.
undrade min kompis
Bilden av det nya arga Sverige förLondonbögen. ”I alla fall på
stärktes förstås av hashtaggen #homoTwitter. I England anstränger sig alla
riot.Twitterfenomenet där alla fick
för att vara witty och roliga, men i
berätta om tillfällen när de blivit illa
Sverige är alla bara förbannade. Hela
bemötta som homosexuella.
tiden”.
Igångsättaren Robert Jacobsson på
Det ligger onekligen något i vad
radioprogrammet Ligga med P3 fick
han säger. Åtminstone i mitt twitåka stafett mellan TV:s morgonsoffor
terflöde, som domineras av journalister, och berätta om att homosexuella var
skribenter, debattörer och aktivister.
arga, inte snälla – medan de heteroOch sett lite utifrån blir ilskan och
sexuella programledarna tittade ner
vreden förstås lätt oförståelig. Som om
och lite förläget sa att det här ju var
inte både feminismen och homokamnågot som vi alla borde tänka mer på.
pen vunnit större segrar i Sverige
jämfört med större delen av
”En löst sammansatt
omvärlden. Ändå är alla bara
facebookgrupp av

aktivister som ville
förändra världen –
helst på en gång.
Men hur?”

FOTO CHRISTIAN HAGWARD

Men när ord gick till handling blev
saker och ting betydligt mer komplicerade.
För det blev minst sagt
debatt och ramaskri på reggaeforum och bland musikjournalister när hbt-personer
började protestera mot reggaeartisten Sizzlas
Stockholmsbesök. Jag
tänker inte gå in på alla
de turer och argument som nätet var
fyllt av i samband
med protesterna,
för egentligen var
frågeställningen
enkel och grundläggande: Varför ska man
acceptera att en artist
som hetsat till våld mot
homosexuella ska få uppträda i Stockholm, i lokaler som annars hyser
homovänliga klubbar?
Plötsligt synade någon
arrangörernas giv:Vem är
ni? Vad står ni för? Är ni

månadens glosa:

[Monogamish]
En fast och flexibel relation, där enstaka sidosprång är tillåtna.
Myntat av sexkrönikören Dan Savage mannen som
tidigare myntat santorum och pegging.

våra vänner eller vill ni bara tjäna
pengar på oss? Plötsligt vågade hbtpersoner vara något annat än bara
tacksamma.
Jag ser både #homoriot och
Sizzlaprotesterna som ett tecken på att
hbt-gruppen i Sverige börjat mogna.
Att man inte längre nöjer sig med
tolerans, utan vill ha respekt. Att man
insett att den där jämställdheten som
vi uppnått enligt lag, ofta inte existerar
i verkligheten. Något som ju blev
smärtsamt uppenbart under fjolårets
Pridefirande, då området invaderades
av heterosexuella som definitivt inte
var beredda att uppföra sig på hbtgruppens premisser.
Jag tänker att det kanske inte är så
konstigt att folk är så arga i Sverige, för
vad annat ska man bli när medvetenheten finns, och man ser orättvisorna?
Sen är det en annan sak att kunna
behärska sin ilska. Att inte springa runt
och försöka dra igång en bojkott mot
varenda reggaeartist som planerar att
besöka Sverige, utan välja sina frågor
med omsorg. Och framför allt, respektera yttrandefriheten på det sätt som vi
själva vill bli bemötta. Annars står man
snabbt där med en retorik som påminner om den amerikanska högerns. Där
allt som inte faller dem i smaken ska
förbjudas och censureras.
Efter framgångarna med protesterna mot Sizzla startades Rainbow
Riots. En löst sammansatt facebookgrupp av aktivister som ville förändra
världen – helst på en gång. Men hur?
Och kring vad? Internet och sociala
medier är bra på vissa saker. Att snabbt
ena människor kring en fråga, till
exempel. Men att först samla en massa
arga människor och sedan försöka
komma överens om en fråga att driva
är en bakvänd väg att gå. Eller, för att
tala klarspråk, det är ungefär som att
skapa ett eget litet virtuellt aktivisthelvete.
Jag tror och hoppas att kampen går
vidare. Men den får aldrig bli ett självändamål.

guldstjärna:
Makode Lindes tårtprovokation blev i och för sig en internationell snackis. Men framför allt ruskade han om den självgoda
svenska konst- och kulturscenen. Jag tycker att diskussionen är
en del av konstverket, och den var nödvändig och angelägen.
Bäst i klassen Makode!

se:

Man blir ju
själaglad när
filmdistributören Njuta
films bestämmer sig för
att återutge min favoritfilm av gamle queerfilmslegendaren Gregg
Araki. Doom Generation
och en annan klassiker,
Nowhere, släpps 2 maj
och är ett måste i din q-filmssamling.

se:
Och för ett mer aktuellt
utbud finns Cinema
Queer som drar igång
sin festival den 11 maj
och har ett program
som är extremt mångsidigt och blandat. Själv
siktar jag in mig på Voguefilmen Leave it on the Floor, som
också inviger festivalen.

kvarsittning:
Anti-homolagar i Ryssland, performancegruppen Pussy Riot inför
rätta i Moskva. Det bistra politiska klimatet i Ryssland gör sig påmint
gång på gång. Uppropet på allout.org om St Petersburg pågår fortfarande, hjälp till att nå målet – en halv miljon underskrifter.

30 maj kl. 19.00
d
e
k
o
BOULEVARDTEATERN.
o
H a Feelin
g
n
o
SAPPHONIA
Götgatan 73

En vårkonsert med K v i n n o k ö r e n

Biljettpris 130 kr. Biljetter kan köpas på www.ticnet.se
eller på Boulevardteatern en timme före konsert

www.kvinnokoren.org

Kajsa’s nya vin på
Systembolaget!
”Ett riktigt höjdarvin”
Aftonbladet 1/4 2012

Lysande!
SvD 14/4 2012 / Mikael Mölstad

Mer än Prisvärt
Nr 6/2012

FYND!

Dina Viner Professional #161

Nr 2071 Riverscape Semillon
89:Vitt vin från Sydafrika
Alkoholhalt 12%

www.kajsawines.se

Att börja dricka i
tidig ålder ökar risken
för alkoholproblem

*Priserna gäller enkelresor vid bokning på lufthansa.com och inkluderar alla skatter och avgifter, bagage, mat & dryck samt miles. Priset är inte tidsbegränsat men antalet platser är begränsat.

Hej då Stockholm.
Välkommen ombord.
Guten Tag Berlin.
Stockholm –
Berlin nonstop

från

499
kr *

Boka nu, ﬂyg
från den 3/6

