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Olja in dig i sommar.
På 80-talet gjorde sololjan sitt intåg 
på stranden. Glansiga och kokos-
doftande låg varenda svensk och 
gassade i solen för att bli så bruna 
som möjligt. Skönt, men inte så 

hälso samt. Nu har vi på Apoteket 
tagit fram en sololja som vi själva 
skulle vilja använda. Apoliva sololja 
fi nns med solskyddsfaktor 6, 15 och 
30. Den går snabbt in i huden, är fri 

från konser veringsmedel och lätt att 
applicera över hela kroppen. Dess-
utom ger den en silkeslen känsla och 
doftar som sololja ska dofta, kokos. 
Trevlig sommar!

Stockholm – 
Berlin nonstop

Boka nu, fl yg 
från den 3/6

från499kr*

Hej då Stockholm.
 Välkommen ombord.
 Guten Tag Berlin.
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vem blir mr gay sweden 2012?
Möt finalISterna här.
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ISSUE NO.

203
Matilda hörs i sex- och rela-
tionsprogrammet ”Ligga med
P3” Följ med på en heldag
(och natt) med 25-åriga
Matilda Berggren.

Eddie Razaz har lämnat
duon Rebound och står nu
på egna ben. QX omslags-
grabb berättar här om fram-
tidsplanerna, komma-ut-
nervositeten, och det tuffa 
året han nu lämnar bakom
sig.

En blond och glad kille med
snygg solbränna och vita
kläder. Det är nog bilden de
flesta har av Gabriel Forss.
Men det finns en annan bild
också. Nu berättar han om
sitt liv som kantats av mob-
bing, panikångest och själv-
mordstankar. Han väljer nu
även att berätta att han är
homosexuell: ”Även om de
flesta redan vet om det så
har jag aldrig pratat om det.
Förrän nu.”

Sommarens OS i London blir
det första där damerna får
kliva in i boxningsringen.
Sverigeettan Juliana
Söderström fick stanna
hemma. Nu laddar hon inför
OS 2016 i Rio. Kanske får
hon sällskap dit av en flickvän.

”Sjukdomen har varit som
en väckarklocka för mig”.
Möt 25-åriga Simon som
blev hiv-smittad för drygt
ett år sedan.

Jo, mina fyra förhoppningar
infrias innan det ens gått 24
timmar sedan jag landat.
Köttet är fantastiskt.Vinet är
billigt. Folk dansar tango. Och
männen är muy caliente.

Han har kallats för Sveriges främste provokatör, Satanskyrkans
överstepräst och Svensktoppens kung. Själv har han kommit

på att han är flata. Möt Alexander Bard.
.

Linda,Anna och Stefan.
Tre sköna personer som alla 
har pride i sin vardag.

pride 
i vardagen

färgstarka 
matilda

ready 
for eddie

äntligen 
gabriel

en klok man i kortbyxor

ready 
to rumble

ibland vill man
bara kramas

hola 
buenos aires

månadens omslag
eddie razaz är till-
baka som soloartist.
och uppträder på
stockholm pride. 

alltid i QX

6. Ledare: Ett glossat magasin
15. Krönika: Mian Lodalen
22. EGO med Stefan Nilsson
64. Fitness: Jari Ketola
71. Musik Elton John VS Pnau
74. Film Magic Mike
76.TV: Prayers for Bobby
92. En Person: Klara
94. Roger Wilson

Månadens citat

”I slutet av veckan var jag lite
småfull och sa att jag var
intresserad, så han fick 
förklara för mig att han 
gillade samma som jag och
också ville ha kuk”

linda bengtzing, sid 24

QX ÄR EN GAYNÖJESTIDNING SOM DISTRIBUERAS GRATIS PÅ 278 STÄLLEN I BL.A. STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ,
UPPSALA, HELSINGBORG, LUND, HELSINGFORS OCH KÖPENHAMN. QX, SOM UTKOMMER 12 GGR PER ÅR, KOM UT MED
FÖRSTA NUMRET I OKTOBER 1995. MER INFO SAMT PRENUMERATION:WWW.QX.SE/TIDNINGEN
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omslagsfotograf:
Magnus Ragnvid
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Bukowskis Market är Nordens största auktionssajt på nätet. 
Här hittar du snygga föremål från alla tider och stilar som 
har värderats av våra experter. Hitta din unika designstol, 
art nouveau-byrå eller Olle Baertling-blad. 3 000 nya före-
mål i veckan att bjuda på dygnet runt. Och när du tröttnat, 
sälj dem hos oss igen. Chansen är stor att värdet har 
bestått - eller till och med ökat. Så funkar tidlös kvalitet. 
www.bukowskismarket.com 

JOSEF FRANK (1885–1967) var en österrikisk/svensk arkitekt och formgivare 
främst förknippad med Firma Svenskt Tenn. Frank räknas till en av Sveriges 
genom tiderna viktigaste formgivare. Läs mer om våra kända formgivare i 
vårt eget uppslagsverk: www.bukowskismarket.com/bukipedia

JOSEF FRANK 
TOILETTEBORD
KÖPT FÖR 3.700:- SÅLD FÖR 9.500:-

STOCKHOLM, Hälsingegatan 43, 08-23 57 00  MALMÖ, Kalendegatan 18, 040-661 39 50  GÖTEBORG, Odinsgatan 9, 031-15 45 80  
NORRKÖPING, Linnégatan 21, 011-18 42 30  HELSINGFORS, Stora Robertsgatan 4, +358-9-66 89 11 50

ej, jag har inte botoxat mig och jag har inte restylanat mig. Jag
har inte ens gått loss på Diamond Dogs sminkväskor. Men visst
glänser jag på bilden här nedan..?

Det har hänt saker i det här numret.
QX augusti är årets tjockaste nummer. Det är numret som ligger ute

under Stockholm Pride och annonsörerna står på kö för att synas - och
genom QX når de ut till hela regnbågssverige. Därför ville vi passa på att
göra det här numret extra snyggt. Så från och med nu mina damer och
herrar, går vi över till att vara ett helglossat månadsmagasin.

Det har varit vår dröm och vårt mål sedan vi kom ut för
första gången. Men det är först nu som den nya tekniken kan
pressa ner priset så pass mycket att vi har råd.

För det kostar.
Men visst smakar det?
Bläddra, känn och njut. Själv ska jag rama in hela tidningen och sätta

upp på väggen. Milstolpar ska synas.

Medan vi har känt på olika papperstyper och
knappat på miniräknaren för att hamna på rätt
sida strecket så har det hänt grejer bland värl-
dens alla homosar. En världsmästare, en hip-
hopare och en respekterad och beundrad
nyhetsreporter har en sak gemensamt - de

har alla kommit ut i sommar.
Först kom den alpina världsmästa-

ren Anja Pärson ut i sitt sommar-
program, ett program som gav oss

en ny slogan som vi funderar på att trycka upp på några t-shirts och sälja
i PridePark, ”Gör mig inte till en ikon” ska det stå.Vad säger ni? En stor-
säljare?

Några veckor senare tog hip-hoparen Frank Ocean bladet från
munnen och bröt ny mark inom hiphopen när han kom ut som bög.
Vissa skivbutiker vägrade sälja hans skivor, men annars har mottagandet
varit övervägande positivt i hiphopen machovärld.

Några dagar senare var det dags för det stilige nyhetsankaret på

CNN, Anderson Cooper, att berätta det alla redan visste, att han
är gay, stolt och glad - och tacksam för det som alla har gjort före
honom. En liten ”detalj” som många tyckte att Anja glömde i sitt
sommarprogram.

I det här numret är det dags för ytterligare en person - nämli-
gen körledaren, artisten och numera författaren Gabriel Forss.
Efter några tuffa år med panikångest, mobbing och självmords-
tankar har Gabriel hittat hem och kan idag stolt berätta att han är
homosexuell. Han gör det i boken Äntligen. En bok som han
signerar i QX-tältet under Stockholm Pride!

Vi ses i PridePark.
Här ska prajdas!

ingång

det var dags för ett ansiktslyft

]
”Själv ska jag rama in hela tid-
ningen och sätta upp på väggen”
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Ulrika Lahne
Marknad 

–Segelduk över terassen, brasa, dvd och
tända ljus. Sedan finns ju uppsidan att

allt fortfarande är knallgrönt ute.

Maria Makar
Sommarreporter

– Uppenbarligen inte kvinnor.
Var håller de hus?

Desirée Nordin
Traffic 

– Jag har inte lidit så mycket av det.
Än... Jag har semestern kvar och då

vill jag ju helst ha fint väder.

Magnus Ragnvid
Fotograf

– Jag har njutit av en massa gamla vän-
ners sällskap och samtal, i sol o regn.

Ronny Larsson
Redaktör 

– En kul kille, vin, massa
Housewives-säsonger och spelkvällar

med vänner. Sa jag vin?

Hej Redaktionen: Sommaren har regnat bort, vad har du tröstat dig med?

fakta: tidningen qx 

Har Peter Jöbacks och mitt favo-
ritcafé, Systrarna Delselius, på Värmdö
Sveriges godaste bakverk? Ät en kar-
demummalängd och avgör själva!

Rekord för Peace & Love,
rekord för Summerburst, rekord
för Dansbandsveckan. Folk vill gå
på festival i år. Rekord för Pride?

ja. ja. Eighties.Vilken fantastisk 
programserie på SVT. Sån nostal-
gi. Så bra musik. Så kul intervju-
er. Se avsnitten på svtplay.

JA.
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et var nog inte många som trodde
att det cypriotiska bidraget i
Eurovision Song Contest skulle bli

sommarens största hit i Sverige. Men 18-
åriga Ivi Adamo levererade sin explosiva
europophit så snyggt att hon belönades
med den svenska publikens tolvpoängare
och en tvåmånaders lång parkering på
topplistan.

QX träffade Iiv är hon nyligen besökte
Sverige.

Vad tycker du om Sverige?
- Åh, det är underbart! Jag vaknar på

morgonen det första jag ser är snygga
människor. Ni är så vackra, trevliga och
hjälpsamma. Och maten är dessutom fan-
tastisk. Och blandningen här i Stockholm
av storstad och grönska är gudomlig. Jag

tror att jag kommer att flytta hit om ett
par år.

Din megahit La La Love har
svenska låtskrivare, hur kommer det
sig?

- Mina grekiska producenter känner
kompositören Alex Constantinou, som har
rötter i både Grekland, Cypern och
Sverige, och genom honom kom La La
Love upp som en av de tre låtar jag skulle
sjunga i den cypriotiska finalen. Och den
vann! 

Är du överraskad över att din låt
fick Sveriges tolva i finalen?

- Ja, det hade jag inte all förväntat mig.
Och jag är så glad att den har blivit en jät-
tehit här. Jag var på Kreta för ett tag sedan
och på restaurangen satt en svensk familj
som kände igen mig. Det är så galet att ni
redan vet vem jag är!

Kommer det en platta snart?
- Ja, den kommer nog i höst så vi letar

låtar just nu, och det är mycket möjligt att

jag samarbetar med de som skrev La La
Love Igen. Just nu har jag faktiskt en ny
singel ute i Grekland som heter Madness.
Den är precis som La La Love en uptem-
po-partylåt.

Och under augusti syns du på
Stockholm Pride. Har du några gay-
kompisar?

- Ja, absolut. En av mina allra bästa
vänner är en homosexuell kille. Han till-
hör min kompiskrets och är fantastisk. Han
borde följa med till Pride!

Ja, ta med honom på nån kul fest
i Stockholm under Pride!

- Haha. Ja, jag har faktiskt inte varit på
någon gayklubb än så det vore kul.

Ditt framträdande i Eurovision
var explosivt och kul, och videon till
La La Love har Snövit-tema. Är det
visuella en viktig del för dig?

- Ja, eftersom det är det första folk rea-
gerar på. Men jag tycker ändå att sången är
det viktigaste. Jag jobbar hela tiden för så
jag blir en riktigt duktig sångerska.

Är du nöjd med dina framträdan-
den i Eurovision?

- Ja, det är jag. Men jag brukar inte
titta på mina framträdanden i efterhand för
hur nöjd jag är handlar mest om hur jag
känner just där och då. Och när jag gjort
framträdandet i Baku var jag så nöjd, det
var en magisk upplevelse.

Under Stockholm Pride uppträder
även Eleftheria som sjöng den grekis-
ka låten i Eurovision. Ni var med i
samma omgång som X-Factor i
Grekland…

- Ja, vi är bra kompisar. Det är så lus-
tigt att vi alltid verkar vara på samma plats
samtidigt. Hon är väldigt duktig och jag
ser fram emot att träffa henne igen i
Stockholm.

Slutligen: Hur många gånger har
du fått höra att du är lik Liv Tyler?

- Haha. Ofta! Det är alltid Liv Tyler!
Och faktiskt en hel del Anne Hathaway
också.

Ronny Larsson

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

d
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La La Love - Ivi Adamo har 
sommarens största hit

ör tio år sedan hade vi ett

gäng homosexuella frisö-

rer på omslaget. Med ru-

briken, som vi är övertygade de-

lar namn med en frisersalong nå-

gonstans i Sverige, berättade de

tretton frisörerna alltifrån vem

Sveriges hetaste kändis är till om

de varit otrogna någon gång.

Housedivan CeCe Peniston be-

rättade att hon älskar att hennes

låt Finally hörs i Priscilla Öknens

drottning, och att nästan bara

spelar på Pridefestivaler. Fyra par

berättade om hur dom får kärle-

ken att hålla, medan singeln Peter

undrade hur man hittar den rät-

ta.Well, Peter fick tydligen svar

på sin fråga för idag är han förlo-

vad...Vi kollade även läget med

Torgets succéduo Tollie & Dolo-

res och så syntes Edward af Sillén

som en av Choklad-koppenkillar-

na som vi plåtade som Take That

i ett stort reportage om Stock-

holms gayställen. Dessutom träf-

fade vi fagrapparna vGurra och

Maasen och tog ett snack med

Marit Bergman, som tyckte det

var töntigt att tjejer aldrig sjöng

om tjejer. Och som grädde på

moset berättade vi vad som skul-

le hända i den kommande sä-

songen av Sex & The City…

Rafflande!

f

Prenumerera på qx. 12 nummer 
för 360 kr. www.qx.se/shop
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Hudvårdsexperter och produktfantaster världen runt utnämner ständigt Daily Microfoliant® till bästa 
exfoliering. Den står för allt som Dermalogica representerar: Banbrytande forskning, innovation och  
resultat – något som professionella hudterapeuter respekterar och konsumenter eftertraktar.

helt enkelt genial.

När du köper en FITE-märkt Dermalogica-produkt hjälper du en kvinnlig  
entreprenör i tredje världen att starta en egen affärsverksamhet.

På dermalogica.se hittar du din närmaste hudterapeut 
och mer information om våra produkter.



mandus Allstadius kom tvåa i årets
omgång av Big Brother och blev en av de
mest populära deltagarna. Han är också

en av de mest omskvallrade på nätet, där det
skvallras om alltifrån hans relation med BB-kolle-
gan Camilla, hans bisexualitet och eventuella
kopplingar till Sverigedemokraterna. QX träffade
honom för att reda ut ett och
annat.

På väg till intervjun får
Amandus stanna åtskilliga gång-
er för att folk vill prata med
honom. Och visst kollar folk
lite extra när vi tar vår fika på
Mälarpaviljongen en solig eftermiddag.

- Det kommer fram folk hela tiden, det är
helt galet, skrattar han. Men det är å andra sidan
bara positiva reaktioner. Det är både killar och
tjejer som säger att de gillar att jag var mig själv i
huset och att de röstade på att jag skulle vinna.
Han berättar att han varit mån om att så snabbt
som möjligt hitta tillbaka till sitt vanliga liv efter

huset-vistelsen.
- Man måste kunna betala hyran och köpa

mat så jag jobbar som brandvakt för att få in
pengar. Och nu vill jag jobba för en release av
mitt egna t-shirt/linne-märke Simple Sand, och
smida medan järnet är varmt. Sen bloggar jag på
finest.se där jag fått många läsare på kort tid.

Amandus var öppen med att
han var bisexuell från det att han
gick in i huset och tyckte att det
var lika bra att folk fick lära
känna hela honom från start.

- Det är ju en del av mig så
varför inte vara öppen med det

på en gång? 
Hans sexuella läggning blev sedan kvällstid-

ningsmaterial eftersom Sipan, en annan av årets
deltagare, slängde ur sig ett par homofobiska
kommentarer under ett bråk i huset. Sipan diska-
des och fick lämna huset.

- Han hade ju hållit på ganska länge med
grova kommentarer mot flera av de andra också.

Amandus är ute
a

”Sen gillar jag
killar som är

långa. och 
maskulina”
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Så när han började attackera mig och min sexua-
litet blev det för mycket för TV11 så de slängde
ut honom ur huset. Och det tyckte jag var helt
rätt. Jag låg och grät och han fortsatte ändå bara
att trampa på mig.

Hur länge har du vetat att du var
bisexuell?

- Jag var väldigt kär i en kille som heter
Martin när jag var 15. Det var han som fick mig
att ifrågasätta min sexualitet. Sen insåg jag att jag
var bi eftersom jag fortfarande dras till både tje-
jer och killar. Däremot har jag aldrig varit ihop
med en kille.

Det var problemfritt för Amandus att komma
ut som bisexuell bland familj och vänner i
hemorten Gnesta.

- Pappa sa bara ”gilla vad du gillar, du är ju
min son” och mamma har till och med en egen
sida på Qruiser. Och i min kompiskrets är vi
väldigt öppna med allt och det är ingen som
ifrågasätter. Det är flera som gillar både tjejer
och killar, det är liksom ingen grej. Det är ju
snarare en grym situation eftersom de finns mer
att välja på (skrattar).

Upplever du att folk har svårt att grep-
pa bisexualitet? Det känns som att det
finns en stor oförståelse från båda sidorna
liksom?

- Ja, absolut. Men så länge jag vet vad jag gil-
lar så känner jag inte att jag behöver bry mig om
de fördomarna. Jag tänder på person och inte på
kön och ibland visar det sig vara en brud och i
andra fall en kille. Så enkelt är det.

Under tiden i Big Brother-huset tydde
Amandus sig till medtävlanden Camilla, och
paret var både gulliga och intima under vistelsen.
Och den tv-flörten vill tittarna fortfarande  veta
mer om.

- 95 procent av alla frågor i min blogg på
finest.se handlar om oss. Det är helt galet vilket
intresse det finns! Men jag förstår det, eftersom
tittarna följt oss under flera månader i tv och
investerar tid och intresse i vad de ser i rutan.

Så hur ligger det till idag då?
-Vi har daglig kontakt, men är inte ihop.

Och vi var aldrig ihop heller. Men jag tycker
väldigt bra om Camilla och hon är helt klart den
typ av tjej som jag går igång på.

Jag googlade dig på nätet, vilket jag
har förstått att du inte gjort sedan du kom
ut ur Big Brother-huset. Flera skvallersidor
påstår att du är rasist.Vad säger du om
det? 

- Jag är inte och har aldrig varit rasist.
Sjuttiofem procent av mina vänner är från
Libanon och Bosnien, så det är helt ologiskt att
jag skulle vara rasist. Sen vet jag att många disku-
terar några bilder som finns på nätet där jag var
rakad och ser ut som ett skinhead. Men de bil-

derna togs när jag var yngre och rakade av mig
håret för att operera en möjlig cancerfläck på
huvudet. Sen tyckte jag att det var snyggt med
kort hår och behöll det så ett tag. Så nej, jag har
inga rasistiska åsikter någonstans. Det snacket vill
jag bara spräcka hål på.

Enligt nätskvaller har du också kopp-
lingar till Sverigedemokraterna?

- Jag förstår om folk skriver det. Men jag har
personligen ingen anknytning till dom och har
aldrig någonsin varit intresserad av att ha det
heller. Min far har däremot anknytning till SD.
Men det är hans liv och hans val, och det går
inte ut över mig. Men har jag pratat med repre-
sentanter till SD på samma sätt som jag pratat
med alla partier om handikappfrågor. Jag vill veta
var alla partier står i den frågan.

Amandus brinner nämligen för frågor som
rör funktionsnedsättningar och har jobbat som

personlig assistent. Anledningen är hans ett och
ett halvt år äldre storebror som har autism.

- Han är helt underbar och min ängel ned-
sänkt på jorden. Honom saknade jag mest när
jag var inne i huset. Han har påverkat mig
enormt och fått mig att förstå hur olika männi-
skor kan vara och lärt mig att ha mer tålamod
med människor som har dysfunktionaliteter. Det
är klart att det varit jobbigt ibland men det är
enormt lärorikt. Han har fått mig att engagera
mig i den typen av frågor.

Vad är det konstigaste erbjudande du
fått sedan du kom ut ur huset?

- En kille i Arvika ville att jag skulle klippa
av mig håret och skicka till honom. Och om jag
inte ville det gick det lika bra med en autograf
(skrattar).

Kommer du att gå på Stockholm Pride
i år?

- Ja, det ska jag absolut. Jag har varit där för
både ett och två år sedan, men det här året ska
jag involvera mig mer i Pride. Jag vill försöka få
ut mina t-shirts till dess, där jag vill få fram kul
budskap. Bland annat om varför det är så bra att
vara bisexuell.

Så, vad gillar du för killar då?
- Jordnära grabbar med humor. Det är den

absolut viktigaste egenskapen en partner kan ha.
Sen gillar jag killar som är långa. Och maskulina,
det är jävligt schyst.

Och slutligen, skulle du vilja vara med
i Big Brother igen?

- Absolut inte.
Ronny Larsson

”det här året ska
jag involvera mig

mer i Pride”
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nder Pride kommer den svenske NY-bon
Casper Andreas filmer visas på Zita i
Stockholm. Den hårt arbetande filmaren

har under flera år producerat en rad filmer med
bögtema som rönt framgångar på olika gayfilmsfes-
tivaler runt om i världen. Nu visas alla Caspers fil-
mer i Sverige under Pride, och den senaste filmen
Going Down in La-La-Land får dessu-
tom officiell svensk biopremiär.

– Det är jättekul att en av mina
filmer får en biopremiär i Sverige!
Alla mina filmer har öppnat på bio i
USA, men inte någon annanstans. Jag
tycker själv att Going Down In La La
Land är min bästa film så det är oer-

hört roligt att den får uppmärksamhet i Sverige.
Filmen handlar om en kille som försöker slå sig

fram som skådis i Hollywood men som hamnar lite
snett och övertalas både att vara med i en porrfilm
och att prostituera sig innan han blir kär i en
underbar man som både råkar vara tv-stjärna och
befinna sig i garderoben.

– Det är en ganska mörk komedi
med både romans och skratt, och den
är definitivt en kommentar på den
galna kändishysteriska värld vi lever i
där så många gör vad som helst för att
synas och få uppmärksamhet.

Casper Andreas kommer vara på
plats på Zita i samband med varje films
visning, och svara på frågor efter fil-

merna. Han berättar att den vanligaste frågan han
får är varför alla hans filmer har gaytema och menar
att svaret på det är att även vi homos förtjänar våra
egna romantiska komedier och relationsdramer där
vi får stå i centrum och inte bara vara biroller kring
en heteroromans.

–Vi spelar ju huvudrollen i våra egna liv och
förtjänar att se detta reflekterat på vita duken.
Så sant.

Ronny Larsson

Going Down i La-La Land visas dagligen kl 18.30
mellan 27 juli - 9 augusti.

The Big Gay Musical, 28 juli och 5 aug kl 21.00
Between Love and Goodbye, 29 juli kl 21.00

Slutty Summer, 1 augusti kl 21.00
A Four Letter Word, 2 augusti 21.00

Violet Tendencies, 3 augusti 21.00

u
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caspers 
filmtriumf

”en kommen-
tar på den

galna kändis-
hysteriska

värld vi
lever i”
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Läs idag det du
vill vara imorgon.
Känner du att dagarna börjar upprepa sig? Att du 

behöver helt ny kunskap eller förfina den du har? 

En kurs på Berghs kan vara vägen dit. 

 Med kurser inom en rad områden har du 

mycket att välja mellan. Från planning och web 

management till storytelling och strategisk projekt-

ledning. Förutom nya insikter får du chansen att 

bredda ditt nätverk. Antalet del tagare i varje klass 

är begränsat, vilket ger små och täta grupper. Lärar -

na arbetar själva inom de områden de undervisar i, 

vilket ger dig tillgång till den senaste kunskapen. 

Kurserna är på max tio hel- eller halvdagar. Några 

med ett tillfälle i veckan, några med samtliga till - 

fällen i följd. Börja förändringen idag, genom att gå 

in på berghs.se och se om det finns någon kurs som 

passar dig eller besök vårt tält på Stockholm Pride. 

Sommarmassage 
fr. 300 kr/60 min

WWW.STOCKHOLMRELAX.SE  •  mottagning: Fagersjö/Farsta

Erbjudandet gäller t.o.m 
31 augusti kl. 06.00-15.00. 
Ord. pris 600 kr.

Boka på: 076-5837263,
phanupanpaoheng@yahoo.se

Sommarmassage 
fr. 300 kr/60 min

GRILLKVÄLL

PÅ BADKLIPPORNA VID FRESCATI
TISDAG DEN 31 JULI PRIDEVECKAN

KL 18:00 - 23:00

FÖRENINGEN GAYCAMP
GRILLAR TRADITIONSENLIGT

RYKANDE FÄRSK MATBIT MED NÅGOT
ATT DRICKA TILL FÖR EN 100-LAPP!

mobile.qx.se/gaymap
40 000 GayGuide-sökningar i månaden

mobile.qx.se

Klicka in på mobile.qx.se och ha
koll på ditt community:

• Hitta rätt med QX Gaymap
• Följ QX nyhetsflöde
• Hitta kompisar på Qruiser

Hitta klubbar, barer och 
restauranger närmast dig!
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Facket för dig 
och alla andra 
byggnadsarbetare!
Vi vill vara med att bygga ett samhälle där 
olikheterna berikar. Ett samhälle där till-
hörigheten ger dig styrkan att höras ut. 

Ett samhälle där du är en i laget!
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ag erkänner. Jag har inte kommit
över det. Jag och min osvikliga
förmåga att befinna mig på fel

plats vid fel tillfälle. Låt mig förkla-
ra.Vi är årsbarn, var ganska lika
som små och min beundran
påbörjades långt före min sexu-
aldebut. Spänt har jag väntat
på att hon själv ska säga som
det är, det jag alltid ha vetat.
För jag visste ju, innan jag
ens hade ord för det, att hon

och jag delar samma öde. Det
var blicken, rösten och sättet hon

rörde sig.Vi var några som visste.
Som var bombsäkra. När den ameri-

kanska gayrörelsen kokade av vrede över
alla bröder som dog i sviterna av aids,
kristna högern som gjorde logik av kata-
strofen och kallade den Guds straff och
alla år av smädelse fick man till slut också
nog av kända personers tystnad. Outing
blev ett begrepp och 1991 skreks det ut.

Hon spelade just då huvudrollen i fil-
men som skrämde livet ur oss och som för
alltid kom att förändra synen på hockey-
målvaktsmasker. Mördaren; en galen trans-
person. Inget homo borde ställa upp i fil-
mer där ”vi” upprepat utmålas som men-
talstörda bödlar med sjuk sexualitet. Det
kan framstå som en krystad outingaktion
och jag försvarar den inte, men värt att
minnas är att hbt-personer vid tiden
konstant beskrevs som abnorma psy-
kon eller mördare (när vi inte tog
livet av oss) och ytterst få stjärnor
var öppna. Jag pratar så klart om
Jodie Foster, som därefter fort-
satte smyga. Det skulle dröja fem-
ton år innan hon vid en prisut-
delning tackade ”my beutiful
Cydney”.

På semesterns första kväll
ringer min telefon. Polaren fläm-
tar i andra änden. Någon kan ha

mulat men det är tydligen mer
dramatiskt än så. ”Jodie Foster
sitter på Roxy och äter.”

I Stockholm, ensam?

Utan bodyguard, utan entourage? Ja, eller hur!
Efter elva efterföljande mess med detaljinfor-
mation om vad hon äter, har på sig, att hon
ser ”intelligent och sjukt het” ut inser jag det
oundvikliga. Jag har precis blivit avsläppt på en
öde ö utan kommunikationsmedel. Jag har
inte ens en flytväst och en pinne att paddla
med och Jodie Foster sitter på MIN fucking
kvarterskrog tjugofem steg från min bostad,
som jag för aldrig annars lämnar eftersom jag
jobbar hemma och typ aldrig åker på semes-
ter. (Soho i all ära, men mitt beteende får folk

att misstänka att jag bär fotboja.)
Jag hade velat fråga hur hon hanterat de

femton åren i glasgarderoben, hur det är att
huka, ljuga, parera och värja sig? Vad gjorde
alla år av lögner med henne? Jag sitter med
stövlar på inomhus och super ner mig medan
polarna plågar mig med mobilbilder (hon sit-
ter på samma jävla stol där jag fyllnat till oräk-
neliga gånger) och ler in i kameran. Senare får
jag höra att hon nobbat pressen men ställt upp
på bild bredvid ivriga bäverflator. Hon valde
mellan Urban deli och Roxy men utsåg den
senare på grund av skylten, de stängde en
timme senare än vanligt eftersom hon inte
ville gå hem, erbjöd att hjälpa till med städ-
ningen och personalen fick avskedspussar.
(varför fortsatte jag inte som servitris?) Hon
väljer alltså en randomrestaurang och låter sig
bjudas på nubbar.

Medan regnet faller mot stugan googlar
jag maniskt. Fram till 2007, då hon kom ut,
var hon svårfångad. Sammanbiten, stel mun,
den klassiska rynkan mellan ögonen. Sakta blir
hon gladare, mer avslappnad, fortfarande inte
privat, men det är nåt soft över ansiktet och
hon garvar till och med när det skämtas om
hennes film The Beaver. ”Jag har inte sett den,
jag har pratat med många killar som inte hel-
ler har sett den.”

Kanske är det så.Att när man väl lossar på
rustningen, släpper försvaren och säger som
det är så kan man till och med som världs-
stjärna festa hela natten med främmande flator
på en bakgata i Stockholm. Nu ska jag bara
komma över att jag inte var en av dem.

”....så kan man till och med som
världsstjärna festa hela natten 

med främmande flator på en bakgata
i Stockholm.”

KRÖNIKA: mian lodalen

”min förmåga att
befinna mig på fel
plats vid fel
tillfälle...”
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jälva tanken bakom böckerna är att
glänta på dörren och bjuda in till ett
alternativt universum, berättar

Mehmet Somer i Bonnierhusets konfe-
rensrum på Sveavägen i Stockholm.

Det är hett och kvalmigt och han har
gett intervjuer hela dagen. Jag är sist i
raden av glamour- och orienttörstande
svenska journalister och herr Somer är
idel charm när han häller upp ett glas vat-
ten åt mig.

– Transpersoner porträtteras antingen
som kriminella monster eller som harmlö-
sa clowner. Jag ville presentera en kompe-
tent och härlig transperson som läsaren
gillar. En tjusig Miss Marple som uträttar
stordåd i samhällets marginal. Jag ville göra
det udda normalt och patologisera det
som ses som fint och sunt. Därför är mina
skurkar ofta samhällets stöttepelare.

Somer säger att Istanbul är som vilken
världsmetropol som helst med ett levande
gayliv, men att det utanför de queera
”rummen” blir en kamp. Deckarna är
Mehmet Somers bidrag till att skapa
en bättre värld.

Mehmet Somers böcker är rappa,
drivna och ligger nära en muntlig
berättartradition. Själv säger han att
skrivandet är ingenjörskonst.
Inspirationen kommer inte gratis
utan via Excel-arkens strategiska
dramaturgiska kurvor.

– Mina val är aktiva. Det är
inte slumpen som lägger till och
drar ifrån en händelse eller karaktär.
Samtidigt är jag en tänkande person
som förstår att jag inte lever eller
har växt upp i ett vakuum.

– Jag var ett ensamt barn
som satt uppe på nätterna och
lärde mig att vara tyst och inte ta
plats. På dagarna tog familjen äldre
kvinnor hand om mig. De
berättade släktens his-
torier från det

ottomanska riket, Ryssland och
Rumänien. På så vis är jag ”smittad” av
sagornas makt.

Innan han började skriva på heltid var
Somer ledarcoach och föreläste dagarna i
ända. Det var ett liv i högt tempo och i
samband med ett par hjärtoperationer i
slutet av 1990-talet valde han en ny bana.

– Jag har förlorat tålamodet med saker
och personer som tråkar ut mig och suger
min energi. Numer gör jag bara det som
ger mig glädje. Det räcker inte att något är
trevligt. På samma sätt är mina vänner få
men goda. Och mina resor är mer än nöj-
samma, de sätter avtryck. Gör något som

är värt att minnas varje dag.Vägra likgil-
tighet!

– Jag sitter i mitt elfenbenstorn mitt i
staden och släpper bara mina vänner över
bron.

Han beskriver sig som en ensamvarg
och det skulle vara svårt att tro om jag
inte mött hans blick. Somer är en estradör
som gör gästspel i den värld han bara
plockar smultronen ur. Bakom den skick-
ligt regisserade författarpersonen bor
en bitsk och genomskådande berätta-
re som likt hans hjältinna avväpnar
med humor.

Somers hjältinna lever dubbelliv.

På dagen en snygg man som jobbar som
datakonsult, på nätterna driver hen natt-
klubben Audrey Hepburn. Inte heller
det någon slump eftersom författaren
formligen dyrkar Hepburn.

Somers böcker har jämförts med
Almodovars filmer. Själv talar han hellre
om sin insats som brygga mellan den väs-
terländska spänningslitteraturen med
Highsmith och Christie – och den tur-

kiska romantraditionen med Pamuk som
flaggskepp.

– Före Pamuk fanns nästan inget. Bara
socialistiska romaner. Med honom kom
det moderna berättandet till Turkiet.Vi
började gestalta. Nu befinner vi oss mitt i
en yrvaken guldålder. Jag vill ingen annan-
stans.

Queerfilm tycker han inte om. Under
en tremånadersperiod såg han all gayfilm
han kunde komma över och blev chockad
över att han tyckte så mycket var så dåligt.
Så många pekpinnar och så äcklande häl-
sosamt.

Kanske är det därför han uppmanar
QX-läsarna att spela in minst en egen
porrfilm. För att kunna dö utan ånger och
utan att ha missat att leva livet.

– Jag ångrar att jag inte lät fotografera
mig innan min kropp började förfalla och
önskar att det fanns nakenbilder från min
ungdom. Nu tar jag minst en nakenbild
om dagen för att se vad som händer med
mig. Med livet. Och för att förstå det.

s

”Transpersoner 
porträtteras anting-

en som kriminella 
monster eller som
harmlösa clowner”

”spela in minst en 
egen porrfilm”
Mehmet Somer är i Sverige för att lansera sina Hop-Ciki-Yaya-deckare. Även om läsarna aldrig 
får veta vad transhjältinnan heter, blir vi väl bekanta med det queera Istanbul. Det är ångande,
färgsprakande och lättsamt exotiskt – både för västerlänningar och för heterosexuella.

AV ulrika larsson

-16-
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MÅNADENS MESTA MÅSTEN

augusti
sju saker vi älskar och en vi dissar

1Savages sköna Salma och Blake
Oliver Stones nya film om två unga killar som råkar hamna i bråk med 
mexikanska knarkmaffian är en sevärd historia. Mest för att filmens kvinn-

liga stjärnor lyser starkare än den mexikanska solen. Salma Hayek som knark-
drottningen, och Blake Lively som killarnas kärlek som kidnappas av Salma och 
hennes skurkar är fantastiska.

2Rosato 2Go
Nej men hörrni. Vad sägs om att skippa 
bubbel i glas och dricka det med sugrör ur 

en burk? Nya Rosato 2Go (finns även som vanligt 
mousserande) är gott, kul och lättdrucket. Våga 
testa nåt nytt!

6ToM DAlEy
Snart är det OS och med det 
kommer besluten om vad man 

ska följa och hur mycket. Utan några 
givna svenska medaljörer på plats så 
röstar vi såklart på att simtävlingarna 
blir kul. Speciellt om simmarena ser ut 
som brittiske gayfavoriten Tom Daley. 
Yumm to the Y!

5FöRBjuDEN  käRlEk
Äntligen är den fina lesbiska 
filmen Förbjuden kärlek här på 

dvd. Vi köper genast ett ex och hoppas 
på regn i alla fall en kväll i augusti. Sa vi 
hoppas? Hahahahahahahahaha.

Nya Spindelmannen
För det första känns det oerhört 
onödigt att göra om hela fran-
schisen bara dryga tio år efter att 
senaste Spindelman-floden star-
tade. För det andra så är skurken 
The Lizard så fånigt dataoverklig 
att man bara fnissar. Och för det 
tredje ser nya Spindelmannen 
Andrew Garfield ut som en sur 
klubba. Nej tack. Tacka vet vi 
Batman.

NEj TACk!

4Hundtröjor
 Kuk t-shirts bangar vi aldrig 
för. Inte heller saker som har 

med hundar att göra. Så kombinationen 
snygg tisha och rolig hund gör att vi 
genast klickar “buy” på dessa tröjor. 
De flesta hundraserna finns och vem 
vill inte strutta runt med en blängande 
chihuahua på torson?

3ENTERTAiNTMENT 
WEEkly GoES GAy
Amerikanska nöjesbibeln 

EW är faktiskt en fantastisk 
tidning. De tar upp nya trender 
i nöjesvärlden på ett löjligt 
kunnigt sätt och gör galet 
snygga fotojobb. Dessutom är de 
gayvänliga till max och senast 
gjorde de en djupdykning i hur 
det är nu för tiden att komma 
ut i Hollywood. Och floden av 
gays i nöjesvärlden fortsätter 
att strömma på. Senast ut? Ny-
hetsankaret Anderson Cooper 
som gjorde det alla väntat 
på i flera år: Han berättade 
att han var en homosexuell 
man. Good for you Coops 
säger vi!

7loREEN pÅ ARlANDA
När Benny Andersson lack-
ade ur (för planerna på att 

bygga om Slussen), och krävde att 
ABBA-porträttet i ankomsthallen 
på Arlanda skulle plockas ner fann 
sig flygplatsen snabbt. Klart att ESC-
vinnarens Loreen skulle upp istället! 
Vi är euforiskt stolta över vår Lorpan!



Kombucha
SVENSK

WE LIKE 
IT RAW.
RAWFOOD

Kombucha är lätt kolsyrat, fermenterat ekologiskt te och är ett 

“rawfood”. Kombucha tillverkas på samma sätt som öl eller vin. 

Under processen bildas bl a antioxidanter, organiska syror, enzymer 

och b-vitaminer. Ett alternativ till energidrycker och vitaminvatten.

facebook.com/kombuchasverige

www.svenskkombucha.se



Vem blir mr gay
sweden 2012?

George
20 år
Borlänge
Qruiser: schalle
SMS 72299
QX MGS 1

Tomasz
18 år
Enköping
Qruiser: notinterested
SMS 72299
QX MGS 2

Jesper
21 år
Stockholm
Qruiser: 
superjeppe
SMS 72299
QX MGS 3

Viktor
20 år
Lerum
Qruiser: johannes91
SMS 72299
QX MGS 4
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är är dom! Nio kandidater. Nio killar som slåss om
titeln Mr Gay Sweden 2012. Årets upplaga är den
14:e i ordningen och hålls på Hamburger Börs fre-

dagen den 3 augusti under Stockholm Pride. Kandidaterna
är mellan 18 och 25 år och kommer från Borlänge, Lerum,
Göteborg, Enköping och Stockholm. Konferencierer för
tävlingen är Mr Gay-pappan Jean Pierre Barda som i år får tjusigt sällskap från
Hollywood då självaste Hollywoodfrun och megaälskade Maria Montazami tar plats
vid honom på scenen. Maria ser otroligt mycket fram mot den här kvällen och redan
nu vet hon hur hennes drömkandidat ser ut: ”Alla gays är ju alltid såååå snygga. Men
han ska i alla fall ha muskler, personlighet och vara sexig men på ett stilfullt sätt.”

På scen står uppcoming artisten Nik Miles från NewYork. Och kvällen till ära ska
det självklart bjudas på ostbågar hela aftonen.

I juryn hittar man bland annat namn som fotograf Peter Knutson, radioprataren

Roger Nordin, QX chefredaktör Anders Öhrman med
flera. Juryn väljer ut årets vinnare, men du kan även vara
med och rösta fram Qruisers favorit, ett pris som delas ut
under kvällen.

Du hittar samtliga Mr Gay-kandidtare på
www.qruiser.se där de har sina profiler. Deras respektive

nick hittar du i inforutan.
Rösta fram din favorit! Sänd SMS till 72299, QX MG och nummer. Kostnad 5 kr

plus ev. trafikavgifter.

foto: peter knutson 
Smink: Conny Bäckström

Hår: Jonna By Barda
Jeans: Lias

hay ”Nio killar, 
En titel”

Mikael
24 år
Stockholm
Qruiser: triceps
SMS 72299
QX MGS 5

Jacob
25 år
Göteborg
Qruiser:
JICIB
SMS
72299
QX MGS 6 Oskar

20 år
Stockholm
Qruiser: briansen
SMS 72299
QX MGS 7

Fritiof
19 år
Göteborg
Qruiser: Fingel
SMS 72299
QX MGS 8

Adrian
21 år
Göteborg
Qruiser: AdrianL
SMS 72299
QX MGS 9
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ego
med stefan nilsson

Månadens 
sommar 
Kommer du ihåg hur heta stränder
och varma sommarnätter smakar?
Tandborstarna kommer dessutom i
small, medium och large. Så om du
gillar nåt stort i munnen…

www.jordanindividual.com

Månadens 
skumpa
Carhartt har levererat sommarens coo-
laste t-shirt.Vill ha. Och en flaska bub-
bel till det, tack.

www.carhartt.se

Månadens london
Storbritanniens huvudstad är inte bara
OS och Drottningjubileum. London är
också en cool modestad. L'Oréal
Professionnel presenterar stolt en ny kol-
lektion under Tecni.Art som man kallar
London Addixion. Med förpackningar
designade av Isabel Eeles från Central
Saint Martins fixar man “the London
Look” med Sprax Delight, Bouncy Wax
& Bubbles Soufflé.

Månadens 
nej nej nej 
Militärer i all ära, men nej – vi vill inte se sommar-
byxor i kamouflage. Det var modernt cirka 1994
senast… Stand down, boy.

-22-

Månadens 
dubbel
Hur får man nåt att bli dubbelt så gott?
Addera Loranga… Eller? Oavsett ditt
recept så är det här en fin retroaffisch av
Olle Eksell.

http://shop.olleeksell.se

Månadens gymkompis
Ska vi träna lite ihop? Jag vet inte, men plötsligt känner jag att jag hänger med fel kil-
lar på gymmet. Fina jumpabrallor från Ljung.

Månadens 
längtan
15 november kommer årets designsam-
arbete med H&M och den här gången
blir det med Maison Martin Margiela.
Mums för både killar och tjejer. Fram
till dess kan du alltid klä dig i den avska-
lade parfymen (untitled) från Margiela.

Månadens blå-vitt
Blåvita tapeter sägs vara det senaste inom inredningsvärlden.Våga satsa på ett diskret
mönster av Ingela & Vi för YourWallpaper.
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pride i
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Linda bengtzing

pride i
vardagen

edan under Pride 2005 upp-
trädde Linda i alla möjliga
och omöjliga sammanhang

med Alla flickor. Sedan dess hon varit
mångas schlagerfavorit nummer ett,
och därmed ett alltid lika älskat åter-
kommande inslag på gayklubbar och
Pridescener.

Har du alltid haft någon
slags koppling till gayvärlden?

– Nej, första gången jag hörde
ordet bög var jag tjugotre år. Det var
då jag började på Sunwing och där
blev presenterad för en norsk kille
som hette Marius och som de sa var
bög. Men jag hade ju aldrig hört det
ordet innan och trodde det var ett
norskt ord för någonting. Han var så
levande och fin, och jag blev kär i
honom. I slutet av veckan var jag lite
småfull och sa att jag var intresserad,
så han fick förklara för mig att han
gillade samma som jag och också
ville ha kuk (skrattar).

– Men trots att jag inte träffat
någon homosexuell förut, i alla fall så
vitt jag visste, så var det aldrig
någonsin konstigt för mig.Aldrig.
När äldre människor hemma i
Gullspång kan slänga ur sig att ”jaha,
han är bög. Jamen det beror ju på
PVC-plasterna på femtiotalet”, då
känner jag att jag levt i hundra år
extra och vet så enormt mycket mer,
och är klokare än de människorna.

Har du många homovänner?
– Ja, så klart. Min körtjej och

nära vän har till exempel nyligen
flyttat ihop med en tjej och dom är
så underbart fina tillsammans. Den
som säger att bögar eller flator är
äckliga har ju bara förträngt nåt. De
skulle också kunna bli kär i samma
kön när som helst. Och jag skulle
också lika gärna kunna vara ihop
med en tjej. Men nu blev jag kär i
en kille och har bara varit kär i kil-
lar, även om jag kanske blivit förtjust
i tjejer. Nej, om man säger att
homosexualitet är onaturligt ska man

känna sig sjukt efter.
Kommer folk ofta fram och

vill prata med dig när du är ute
på stan?

– Ja, och då får jag får alltid höra
att jag är en partyhöjare som har
låtar som alltid spelas på fester. Men
ännu oftare är det fruar och mam-
mor som kommer fram och säger att
”min man gillar dig så jag borde hata
dig. Men det gör jag inte. ” (skrattar).
Eller, en annan vanlig kommentar är
”Om jag vore lesbisk skulle jag bli
kär i dig.” Det är ju den finaste kom-
plimang man kan få!

Fyra gånger har Linda tävlat i
Melodifestivalen och fyra gånger har
hon gått till final. Men att vara med
igen ser hon inte som så troligt.

– Nej, det vill jag inte. Det blev
sådant hat mot min genre senast jag
var med så jag blev ledsen. Begrav-
ningen för den musiken skedde det
året, både pressmässigt och från
publiken. Det är inte det här man
vill ha i Globen nu, man vill ha det
för att det ska finnas med för att alla
genrer ska finnas representerade. Och
det går inte för mig, jag står för
varenda ton, varenda paljett och vill
tävla på riktigt.

Det är ju skönt att höra, för
vissa tror ju att du ställer upp
med en schlager bara för att få
vara med i festivalen.

– Gud nej. Jag har ju trott att
jag ska vinna varje år! På riktigt
(skrattar). Speciellt med E det fel på
mig. Både låtskrivare och jag var ju så
övertygade om att det skulle gå bra.
Däremot kände mig inte så bekväm i
de gula kläderna kläderna, men det
var för sent att ändra och jag är ju
”Wallmans” in i själen så då går man
ut och gör sitt jobb hundraprocen-
tigt ändå.

Men trots ”schlagerns begrav-
ning” kan Linda inte låta bli att
ändå öppna för en liten schlagerco-
meback längre fram…

– Fast då i en konstellation där
jag bara kan ha roligt. Men å andra
sidan så vet jag ju att jag kommer gå
in för det ändå till hundra procent
och vara lika tävlingstokig som van-
ligt…

Är du trött på att förknippas
så starkt med schlager hela
tiden?

– Nej. För jag är ju
Melodifestivalen och älskar
Melodifestivalen.Att bli presenterad
som schlagerprinsessa är fantastiskt.
Jag känner mig så trygg i vad jag är.
Det kan komma vilka idoler som
helst och de kan till och med lägga
ner festivalen, men jag är ju ändå
kvar (skrattar).

Vilken av dina låtar betyder
mest för dig?

– Jag ljuger så bra är ju den som
är störst, men Alla flickor framkallar
mest nostalgi. Den är också mest
önskad och jag kan inte strunta i att
göra den. Och den är så himla bra!

Vilken är den konstigaste
spelning du gjort?

– Det är nog de här allsångsspel-
ningarna med Centerpartiets Maud
Olofsson. Hon ville ha någon som
höll i det och eftersom hon brinner
för småföretagarna och tyckte jag är
företagsam så ville de ha mig. Det
kanske var dumt, men jag tänkte inte
alls politiskt när jag sa ja. Det var i
och för sig väldigt roligt, men väldigt
konstigt.

En spelning som betytt
mycket för dig?

– Jag har sjungit Alla Flickor i
avskalade versioner på två begrav-
ningar. Det var en tjej med downs
syndrom som hade dött och hon äls-
kade Alla Flickor så jag kom dit och

sjöng den. Sedan sjöng jag ett par
låtar inklusive Alla Flickor på en
begravning för en kille  som kört
ihjäl sig i min hemstad. Det var oer-
hört känslosamt.

Under våren har Linda lett
musikprogrammet Sing-a-long i TV3,
nu är hon ute på turné och i höst
dyker hon upp i Gäster med gester.
Däremellan gör hon minst två spel-
ningar i veckan.

– Jag har gjort omkring två spel-
ningar i veckan sedan Alla Flickor
2005 och dessutom varit programle-
dare för Floorfiller, Bingolotto och
Sing-a-Long så jag har haft fullt upp.
Att dessutom bli mamma under den
tiden har ju också tagit sin tid och

kraft, men nu känner jag att jag bör-
jar få ordentligt med energi igen och
det ska bli så kul att jobba med nytt
material.

Just det, en ny platta är på gång
och om allt går som det ska, kom-
mer det ett smakprov under hösten.

– Jag jobbar på lite nytt material
på svenska. Det är uptempo med lite
mörka texter, på riktigt liksom. Men
det är fortfarande jag, fast utan höj-
ningar.Vi får se när det kommer ut
och hur det blir, men det känns
otroligt bra än så länge. De som hört
det säger att det här är så rätt för
mig.

Skulle du kunna tänka dig
att vara med i Så mycket bättre?

– Första säsongen skulle jag ha
gjort vad som helst för att vara med
men nu vet jag inte… Eller jo, det är
klart jag skulle vilja. Det hade varit
enormt kul att göra schlager av
Thåströms låtar. Eller höra honom
göra Alla flickor. Det hade varit nåt.

r

Linda, Anna och Stefan. Tre sköna personer som alla har pride i sin vardag.

”Nej, om man säger att homo-
sexualitet är onaturligt ska 
man känna sig sjukt efter”
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AV ronny larsson & Maria Makar 
FOTO Peter knutson (LINDA OCH STEFAN) Jörgen Brennicke (ANNA)
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C H A P M A NA F

STF AF CHAPMAN PÅ SKEPPSHOLMEN, L ÄS MER OM URBAN DEL I PÅ WWW.URBANDEL I .ORG

U N D E R  P R I D E  O C H  S T O C K H O L M  M U S I C  &  A R T S  Ä R  D U  V Ä L K O M M E N  T I L L

GRILLBUFFÉ

150 KR
INKL. DRYCK

PÅ SKEPPSHOLMEN, ETT LITET BÖGKAST FRÅN GRAND HOTELL OCH LYDMAR

GRILLEN ÖPPEN FRÅN KL 12 VARJE DAG! 
FÖR DIG MED PRIDEARMBAND 150 KR FÖR 
GRILLBUFFÉ INKL. VALFRI DRYCK (HELA VECKAN)

DJ FRIDE (SO-OSLO.NO) SPELAR PÅ NYTORGET TORSDAG- OCH FREDAGKVÄLL. 

DJ FRIDE & DJ SNYGG-JESSICA KOMMER ÄVEN ATT JOCKA PÅ VÅRT GAYFLAK PÅ LÖRDAGEN….GRYMT

VÄRM UPP INFÖR TANTO PÅ AF CHAPMANS FINA DÄCK
MED GRYMMA DJ´S FRÅN LOVEBOAT TORSDAG - LÖRDAG KL 12-18  

LOVEBOAT DJ´S SPELAR SOMMARGUNG FRÅN FÖRR
TOR 2/8 THOMAS WILKE & FREDRIK LILIENBERG
FRE 3/8 JOCKE LANGER, PETER SWARTLING & FREDRIK LILIENBERG
LÖR 4/8 FREDRIK LILIENBERG & CO
SÖN 5/8 AFTERPRIDE MED LEO B & VÄNNER
     EV. GÄSTSPELAR HANS SHIMODA & DJ SNURRE!!



tefan Tärnhuvud är en av
Sveriges snabbaste män. I
sommar slog sprintern från

Sundsvall sitt personliga rekord på
100 m, och i ryggsäcken har han
hela fem SM-guld. Klart vi vill veta
mer om den 27-årige atleten.

Tärnhuvud, som bär ett
släktnamn från Blekinge som famil-
jen är ensamma om att heta, inledde
sprinterkarriären som sextonåring.
Då var han som sprinternovis med i
en tävling där han sprang 60 meter
på 7,58 sexunder. Resultatet fick
honom att kolla upp hur det stod sig
mot Sveriges sextonåringar. Det visa-
de sig att han helt otränad hade fått
en av de tjugofem bästa tiderna i
åldersgruppen det året. Han anslöt
sig till Sundsvalls FI och tog SM-
medaljer redan första året. Idag tävlar
han på distanserna 60, 100 och 200
meter.

– Tänker man på Sverige så tän-
ker man kanske inte världsrekord i
100 meter. Men det är ju lite av
utmaningen, att vi till exempel har
klimatet emot oss. Det är inte så lätt
att träna året om i ett land nära pol-
cirkeln. Men det svenska rekordet
ligger ju på 10,18, vilket är bra och
det vill jag ta innan jag lägger av.

2008 och 2009 tog han SM-guld
på 100 meter, men både 2010 och
ifjol drabbades han av skador vilket
gjort att han först nu når samma top-
par som för tre år sedan. Och han
tror att man peakar som sprinter i
trettioårsåldern.

– Jag tog ju mitt personliga
rekord nu i somras som 27-åring så
jag har absolut mer att ge. Jag tror att
det handlar mycket om mentaliteten,
att man mognar och som äldre vågar
tro att man kan nå bra resultat.

Varför tror du att det finns så
få öppet homosexuella inom fri-
idrotten?

– Svår fråga. För jag tror att friidrotten
är ganska tolerant och öppen. Men kanske
tycker de som är homosexuella att fokus
inte ska ligga på deras sexualitet, utan bara
på det dem presterar.

Snackades det när friidrottarna
Kajsa Bergqvist och Peter
Häggström kom ut?

– Nej, det var ingen som tyckte det

var något konstigt. Friidrottare är vana att
befinna sig i en miljö där det finns alla
typer av människor, killar och tjejer, unga
som gamla, det bidrar nog till en friare
inställning.

Har du några homosexuella vän-
ner?

– Jag funderade inför den här inter-
vjun men nej, jag har inte det. Så vitt jag

vet i alla fall. Men jag kommer från en
liten by utanför Sundsvall och om det var
folk som var homosexuella så uppmuntra-
des dom inte att komma ut direkt, bög
var ju ett skällsord. Jag tror tyvärr att de
som var det höll sig för sig själva och
sedan flyttade någon annanstans där de
kunde vara sig själva. Det är ju trist att det
ska vara så.

Stöter killar på dig?
– Man får nåt mail på Facebook

ibland.Typ ”Jag såg dig tävla…” (skrattar).
Men jag har tjej, och svarar alla likadant.

Jag har faktiskt ett par bögpolare
som twittrade om dig när du tävlade
i Helsingfors i somras, ”vem är det
där killen liksom?”

– Det är kul att höra att folk lägger
märke till en såklart. Men man får hoppas
att de även uppskattar mina sportsliga pre-
stationer (skrattar).

”Man får nåt mail på Facebook ibland.
Typ ”Jag såg dig tävla…” (skrattar)” 
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ETT UNIKT ERBJUDANDE BARA FÖR D IG:
10% rabatt på vår ”Best Available Rate”, gratis trådlöst internet, 
dubbla HHonors bonus poäng, möjlighet till sen utcheckning, 

samt ett års gratis prenumeration på den digitala versionen av OUT Magazine.

Boka nu på hilton.com/GoOut

Vi söker dig som är kVinna och redan idag jobbar med någon typ 

av serviceyrke. Som taxiförare hos oss får du ett flexibelt jobb där 

du kan påverka din inkomst själv i hög utsträckning. Dessutom får 

du träffa fantastiska människor från Stockholm och andra städer, 

länder och kulturer. 
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www.taxistockholm.se/jobb!

Vi söker fler kvinnliga förare. 

Söker du ett jobb där du får 
fortsätta jobba med människor?



nna Skipper är matgurun som
hjälper både kändisar och icke
kändisar att komma till rätta i livet

genom kost och träning. I sju år och i tolv
säsonger har hon coachat människor i tv-
programmet Du är vad du äter. Nu har
hon semester för första gången på länge
och befinner sig på hemlig ort i värmen
någonstans i Sydeuropa. På semestern
vandrar hon i bergen och filar på sin nya
kokbok.

Anna Skipper har aldrig besökt Pride i
privat sammanhang, men hon har varit
prisutdelare i både Årets flata och Årets
dragqueen under tidigare Pride. Många är
förtjusta i Anna och upplever henne som
”gayvänlig” eftersom hon haft med både
bögar och flator i sitt program.

– Det är bra att ha med bögar och fla-
tor, för att ge en bild av hur Sverige fak-
tiskt ser ut. Men jag tar mig inte an män-
niskor efter deras sexuella läggning. I mitt
program castas intressanta personer och vi
väljer sedan ut de som behöver hjälp. Det
bögpar som var med i senaste säsongen
valdes ut för att jag ville ta upp hur det är
att arbeta natt.

Anna Skipper berättar att hon har fler-
talet homosexuella vänner.

– Jag arbetar i mediebranschen, och i
den är det nästan konstigare att vara stra-
ight, än att vara homosexuell. Så jag har
många homosexuella vänner och jag tyck-
er det är roligare att gå på gayklubb än att
gå på andra klubbar. Det är inte så mycket
skitsnack där och man respekteras som
privatperson.

Är det många flator som stöter
på dig?

– Nja, det är väl för få. Haha. Fast jag
får mer än 100 mejl per dag, av både
kvinnor och män. Många innehåller bil-
der.

Vad är det för bilder?
– Det är både påklätt och avklätt kan

jag säga.
Hur förför man Anna Skipper?
– Ja, man skickar inte bilder på sig

själv i läderboots och piskor i alla fall.
Många önskar att jag kommer hem till
dem och agerar dominant. Folk tror att

jag är en väldigt dominant person.
Hur är du egentligen?
– Jag är väldigt snäll och tycker om att

leva. Jag har humor och är omhänderta-
gande. Men jag backar inte för sanningen
och jag vågar säga vad jag tycker. Ibland är
det jobbigt att vara en offentlig person.
Det är mycket skitsnack. Man blir
bedömd och uttittad och folk kritiserar
gärna ens utseende.

Beskriv kvinnor.
(Tystnad). Äuhm … Jag tycker om

kvinnor. Kvinnor är spännande. De är väl-
digt vackra. Jag är en stark kvinna så jag
gillar att umgås med starka kvinnor.
Egentligen har jag mest manliga vänner.
Kvinnor blir lätt avundsjuka.

Har du blivit attraherad av en
kvinna någon gång?

– Ja, absolut. Det är människan bakom
könet som är intressant.

Men har du varit tillsammans
med en kvinna någon gång?

– Nej, jag har inte kommit dit.
Har du varit kär i en kvinna?
– Nej.
Skulle du kunna bli?
– Det är svårt. Man måste träffa rätt

person. Och att bli kär är en lång process.
Har du haft sex med en kvinna?
– Nej.
Skulle du kunna ha?
– Ja, det är möjligt. Det vet man ald-

rig. Fast det här får inte bli en komma ut
ur garderoben-artikel. Inte just nu.

Vad ska man äta under Pride?
– Äter man där? Jag trodde mest man

dricker champagne.
Har du några laster?
– Inte direkt, men jag dricker mycket

cappuccino.
Mår du som en gudinna?
– Ja, jag äter aldrig någon medicin.

Inte ens Alvedon.
Vad skulle det stå på ditt plakat i

paraden?
–Var är alla vackra lesbiska kvinnor?
Det skulle vara en ära att få åka

flak tillsammans med dig under
paraden. Du skulle mer än gärna få

lägga upp mitt Pride-kostschema
också.

– Ja, haha. När är Priden?
31 juli - 4 augusti.
– (Tänker). Jag är ju bortrest.Annars

hade jag gärna gått med dig.
Maria Makar

”Fast det här får inte bli 
en komma ut ur garderoben-artikel.

Inte just nu.” 
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alexander
denkloke

ad har Jane Goodall, en 78-årig
primatolog som har levt med
vilda schimpanser i Tanzanias

djungel, gemensamt med riksbögen
Alexander Bard?

För att svara på den frågan behöver
jag berätta mer om Jane Goodall.

Hon var en gång en tjugoåring som
orädd klev ombord på en oceanångare
och åkte till Afrika för att upptäcka det
oförutsägbara. ”Här ute är jag inte längre
galen – för alla är galna”, skrev hon i ett
brev hem till England efter ankomsten.
Kolonialsocieteten tog emot henne med
skräckblandad förtjusning. Hon kunde ta
av sig alla kläder och hoppa i poolen på
cocktailfesterna och körde om sina man-
liga bekanta på motorcykel.

Men mest av allt var hon intresserad
av att studera schimpanserna i regnsko-
gen. När hon upptäckte att de var utrot-
ningshotade, på grund av tjuvskytte och
att skogen höggs ner, bestämde hon sig
för att ägna livet åt att rädda dem.

I dag växer höga träd på tidigare
skövlad mark och Jane Goodall har fått
igång ett samarbete med lokalbefolk-
ningen. Ett arbete som har varit svårt.

– De kämpade ju bara för sin över-
levnad, säger hon. Men istället för att gå
in och säga: ”Vi har kommit fram till att
ni är väldigt fattiga, och så här ska vi
hjälpa er” lät vi deras egna landsmän
fråga: ”Vad är era största problem, och
hur skulle vi kunna hjälpa er?”

Det här angreppssättet är en exakt
beskrivning av Alexander Bards politiska
filosofi: Sätt dig inte över folk och tro
inte att du vet bättre för att du tillhör en
majoritet. Så här uttryckte han det inför
svenska folket i SVT:s ”Min sanning”:

– Det viktigaste är att den som blir
utsatt för ett förtryck själv får berätta sin
historia. Jag vill ha ett samhälle där
invandrarna får bestämma om integratio-
nen, där kvinnorna får bestämma vad de
behöver för att bli jämlika och där
bögarna, transorna och flatorna får
berätta var homofobin finns.

I samma program menade han att
sexarbetarna ska få vara med och
bestämma om vi ska ha en sexköpslag
och att missbrukarna ska få säga vad de
behöver för att sluta knarka – två grup-
per som han menar är utsatta för för-

mynderi och har berövats en egen röst
på samma sätt som samhället diskrimine-
rade hbt-personer innan vi fick våra rät-
tigheter.

Ändå kallas Alexander Bard ofta för
elitist – aldrig för solidarisk och empa-
tisk. När jag träffar honom är det tydligt
att han skiter i vilket.

Vi sitter mitt emot varandra på flat-
krogen Roxy på Södermalm. Det är
Alexander som har valt restaurang.

– Roxy, det är jag. Jag har aldrig gått
på bögbarer i hela mitt liv. Jag förstår
ingenting när jag kommer in på sådana
ställen, jag står där och undrar varför de
inte spelar k.d. lang istället för schlager.
Jag har jaktstuga i Jämtland, går på flat-
klubbar över hela världen och hoppas att
de ska släppa in mig, och jag älskar att

vara den excentriska gubben som sitter i
ett hörn! 

Han pratar i kulsprutetempo. Käften
syns inte bakom det röda skägget, den
bara hörs. Jag fokuserar på de ivriga, blå
ögonen och försöker hänga med i
tankegångarna, som växlar mellan så
många olika ämnen att man kan tro att
man lyssnar på en korsning mellan en
adhd-unge och en Duracellkanin.

Just nu är han uppspelt efter
Almedalsveckan: QX-festerna var roli-
gast, Mona Sahlin är Sveriges mesta
faghag och Sverigedemokraternas
Jimme Åkesson sa bara dumma saker
som det var lätt att göra humor och satir
av.

– Och på båten hem träffade jag
Johanne Hildebrandt. Det är en så
jävla hård brud! Hon knarkade i tonå-
ren, stack iväg utomlands och hamnade i
krig och blev korrespondent. Förstår du
vilken fantastisk försvarsminister hon
skulle bli!

Alexanders energi går nästan att ta
på. Nu har han kommit på en idé och
den vill han genomföra. Självklart har

han redan twittrat om det och uppmanat
toppolitiker att starta en catfight om
Hildebrandt.

Att han blir imponerad av en stark
kvinna är inte förvånande. Bland hans
nära vänner finns gott om sådana udda
personligheter som har levt annorlunda
liv, till exempel författaren Petra Öster-
gren.

– Många bögar hänger med Sex and
the city-tjejer och det får de göra men
det är inget som jag förstår mig på, säger
han och beställer in ett lammlägg och en
kaffe latte – han behöver en alkoholfri
dag efter Almedalen – innan han förkla-
rar vidare:

– De flesta bögar känner sig hemma
med homosexuella män och heterosexu-
ella kvinnor, men jag är vän med hete-

rosexuella män och lesbiska och bisexu-
ella kvinnor. Jag har inga kvinnliga vän-
ner som är gifta och har barn, jag kan
inte identifiera mig med dem och de
kan säkert inte identifiera sig med mig
heller.

Bland politikerna gillar han Anna
Kindberg Batra (M) – hon som sa att
”Stockholmare är smartare än lantisar” –
gayfavoriten Birgitta Ohlsson (FP),
Margaret Thatcher-wannaben Annie
Lööf och Gustav Fridolin (MP).

– Men jag har inga problem med
Stefan Löfven heller och jag tror att
Socialdemokraterna kommer vinna valet
2014, lägger han till.

Själv har han gjort sig känd i politi-
kervärlden som grundare av nätverket
Liberati och Liberaldemokraterna. Han
har varit med i Folkpartiet och
Piratpartiet, men tillhör sedan hösten
2011 dem som vill liberalisera Centern.
Och nu kommer vi till det som är så
spännande med att intervjua Alexander –
han är helt oberäknelig. När jag frågar
honom hur det går för liberalismen i
Sverige utbrister han:

– Jag är inte liberal!
Nä-hä…? hinner jag tänka tyst för

mig själv, innan han lägger upp sin och
Jan Söderqvists tegelstenstjocka
Futurica-trilogi på bordet och påbörjar
en lång monolog.

– Den första bok vi skrev,
Nätokraterna, är väldigt inspirerad av
Marx och Hegel. Jag är inte för vare sig
statligt eller privat styre, jag är intresserad
av EFFEKTEN.Vänsterpartiet har den
bästa socialpolitiken i dag, det är deras
ekonomiska politik som skiljer oss åt
eftersom jag kommer från
Handelshögskolan och tror på tillväxt,
men det skulle inte alls vara omöjligt att
jag blir medlem i Vänsterpartiet. Om det
är någon som jag vet alltid står vid min
sida så är det Tasso Stafilidis (V).

Denna ordsvada kommer alltså från
mannen som har anklagat Sverige för att
inte ha något riktigt liberalt parti och
som har skrikit sig hes över statligt över-
förmynderi.Till exempel har han sagt
att: ”Staten äter sig in och tar över våra
liv och kontrollerar snart varenda liten
vrå av våra liv. Detta måste få ett slut”
(Kulturbloggen 2010) och: ”Jag vill rensa
Folkpartiet från icke-liberalt, grundlöst
tänkande” (Sydsvenskan 2009).

Hur ska detta förstås? Att han är en
ovanligt dampig person råder det inga
tvivel om – redan som sexåring var han
så rastlös att han lärde sig den svenska
postnummerkatalogen utantill – men låt
oss gå tillbaka till inledningen, till sättet
att lösa problem:Alexander Bard vill att
sexuell läggning, kön och vad människor
väljer att göra med sina egna kroppar ska
sakna betydelse. Det är dessa sakfrågor
som är viktiga. Inte partitillhörigheten
eller vad folk tycker om honom.

– Jag är pragmatiker. Det har jag lärt
mig av att arbeta med hbt-frågor, att
man kan hitta allierade på de mest ovän-
tade ställen. Jag tycker att alla hbt:are ska
gå med i ett parti, överallt utom i SD
och KD. Man får ingen kraft i det man
säger om man inte har ett parti bakom
sig.

Alexander säger konsekvent ”jag är
hbt” under vårt samtal. Det är ännu en
sak som har svängt med tiden. Så här lät
det när han intervjuades i Svenska
Dagbladet 2008: ”För det första så hatar

Han har kallats för Sveriges främste provokatör, Satanskyrkans överstepräst och Svensktoppens kung.
Själv har han kommit på att han är flata. ”Jag är en lesbisk kvinna i en homosexuell mans kropp”, säger Alexander Bard.

”Det är ingen i Ryssland som säger
att de ska gå och klubba ner en

queer. De hatar bögar, flator och
transor. Då är det vi tre som får

hålla ihop och slå tillbaka” 

v
AV magda gad FOTO christian hagward
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ad har Jane Goodall, en 78-årig
primatolog som har levt med
vilda schimpanser i Tanzanias

djungel, gemensamt med riksbögen
Alexander Bard?

För att svara på den frågan behöver
jag berätta mer om Jane Goodall.

Hon var en gång en tjugoåring som
orädd klev ombord på en oceanångare
och åkte till Afrika för att upptäcka det
oförutsägbara. ”Här ute är jag inte längre
galen – för alla är galna”, skrev hon i ett
brev hem till England efter ankomsten.
Kolonialsocieteten tog emot henne med
skräckblandad förtjusning. Hon kunde ta
av sig alla kläder och hoppa i poolen på
cocktailfesterna och körde om sina man-
liga bekanta på motorcykel.

Men mest av allt var hon intresserad
av att studera schimpanserna i regnsko-
gen. När hon upptäckte att de var utrot-
ningshotade, på grund av tjuvskytte och
att skogen höggs ner, bestämde hon sig
för att ägna livet åt att rädda dem.

I dag växer höga träd på tidigare
skövlad mark och Jane Goodall har fått
igång ett samarbete med lokalbefolk-
ningen. Ett arbete som har varit svårt.

– De kämpade ju bara för sin över-
levnad, säger hon. Men istället för att gå
in och säga: ”Vi har kommit fram till att
ni är väldigt fattiga, och så här ska vi
hjälpa er” lät vi deras egna landsmän
fråga: ”Vad är era största problem, och
hur skulle vi kunna hjälpa er?”

Det här angreppssättet är en exakt
beskrivning av Alexander Bards politiska
filosofi: Sätt dig inte över folk och tro
inte att du vet bättre för att du tillhör en
majoritet. Så här uttryckte han det inför
svenska folket i SVT:s ”Min sanning”:

– Det viktigaste är att den som blir
utsatt för ett förtryck själv får berätta sin
historia. Jag vill ha ett samhälle där
invandrarna får bestämma om integratio-
nen, där kvinnorna får bestämma vad de
behöver för att bli jämlika och där
bögarna, transorna och flatorna får
berätta var homofobin finns.

I samma program menade han att
sexarbetarna ska få vara med och
bestämma om vi ska ha en sexköpslag
och att missbrukarna ska få säga vad de
behöver för att sluta knarka – två grup-
per som han menar är utsatta för för-

mynderi och har berövats en egen röst
på samma sätt som samhället diskrimine-
rade hbt-personer innan vi fick våra rät-
tigheter.

Ändå kallas Alexander Bard ofta för
elitist – aldrig för solidarisk och empa-
tisk. När jag träffar honom är det tydligt
att han skiter i vilket.

Vi sitter mitt emot varandra på flat-
krogen Roxy på Södermalm. Det är
Alexander som har valt restaurang.

– Roxy, det är jag. Jag har aldrig gått
på bögbarer i hela mitt liv. Jag förstår
ingenting när jag kommer in på sådana
ställen, jag står där och undrar varför de
inte spelar k.d. lang istället för schlager.
Jag har jaktstuga i Jämtland, går på flat-
klubbar över hela världen och hoppas att
de ska släppa in mig, och jag älskar att

vara den excentriska gubben som sitter i
ett hörn! 

Han pratar i kulsprutetempo. Käften
syns inte bakom det röda skägget, den
bara hörs. Jag fokuserar på de ivriga, blå
ögonen och försöker hänga med i
tankegångarna, som växlar mellan så
många olika ämnen att man kan tro att
man lyssnar på en korsning mellan en
adhd-unge och en Duracellkanin.

Just nu är han uppspelt efter
Almedalsveckan: QX-festerna var roli-
gast, Mona Sahlin är Sveriges mesta
faghag och Sverigedemokraternas
Jimme Åkesson sa bara dumma saker
som det var lätt att göra humor och satir
av.

– Och på båten hem träffade jag
Johanne Hildebrandt. Det är en så
jävla hård brud! Hon knarkade i tonå-
ren, stack iväg utomlands och hamnade i
krig och blev korrespondent. Förstår du
vilken fantastisk försvarsminister hon
skulle bli!

Alexanders energi går nästan att ta
på. Nu har han kommit på en idé och
den vill han genomföra. Självklart har

han redan twittrat om det och uppmanat
toppolitiker att starta en catfight om
Hildebrandt.

Att han blir imponerad av en stark
kvinna är inte förvånande. Bland hans
nära vänner finns gott om sådana udda
personligheter som har levt annorlunda
liv, till exempel författaren Petra Öster-
gren.

– Många bögar hänger med Sex and
the city-tjejer och det får de göra men
det är inget som jag förstår mig på, säger
han och beställer in ett lammlägg och en
kaffe latte – han behöver en alkoholfri
dag efter Almedalen – innan han förkla-
rar vidare:

– De flesta bögar känner sig hemma
med homosexuella män och heterosexu-
ella kvinnor, men jag är vän med hete-

rosexuella män och lesbiska och bisexu-
ella kvinnor. Jag har inga kvinnliga vän-
ner som är gifta och har barn, jag kan
inte identifiera mig med dem och de
kan säkert inte identifiera sig med mig
heller.

Bland politikerna gillar han Anna
Kindberg Batra (M) – hon som sa att
”Stockholmare är smartare än lantisar” –
gayfavoriten Birgitta Ohlsson (FP),
Margaret Thatcher-wannaben Annie
Lööf och Gustav Fridolin (MP).

– Men jag har inga problem med
Stefan Löfven heller och jag tror att
Socialdemokraterna kommer vinna valet
2014, lägger han till.

Själv har han gjort sig känd i politi-
kervärlden som grundare av nätverket
Liberati och Liberaldemokraterna. Han
har varit med i Folkpartiet och
Piratpartiet, men tillhör sedan hösten
2011 dem som vill liberalisera Centern.
Och nu kommer vi till det som är så
spännande med att intervjua Alexander –
han är helt oberäknelig. När jag frågar
honom hur det går för liberalismen i
Sverige utbrister han:

– Jag är inte liberal!
Nä-hä…? hinner jag tänka tyst för

mig själv, innan han lägger upp sin och
Jan Söderqvists tegelstenstjocka
Futurica-trilogi på bordet och påbörjar
en lång monolog.

– Den första bok vi skrev,
Nätokraterna, är väldigt inspirerad av
Marx och Hegel. Jag är inte för vare sig
statligt eller privat styre, jag är intresserad
av EFFEKTEN.Vänsterpartiet har den
bästa socialpolitiken i dag, det är deras
ekonomiska politik som skiljer oss åt
eftersom jag kommer från
Handelshögskolan och tror på tillväxt,
men det skulle inte alls vara omöjligt att
jag blir medlem i Vänsterpartiet. Om det
är någon som jag vet alltid står vid min
sida så är det Tasso Stafilidis (V).

Denna ordsvada kommer alltså från
mannen som har anklagat Sverige för att
inte ha något riktigt liberalt parti och
som har skrikit sig hes över statligt över-
förmynderi.Till exempel har han sagt
att: ”Staten äter sig in och tar över våra
liv och kontrollerar snart varenda liten
vrå av våra liv. Detta måste få ett slut”
(Kulturbloggen 2010) och: ”Jag vill rensa
Folkpartiet från icke-liberalt, grundlöst
tänkande” (Sydsvenskan 2009).

Hur ska detta förstås? Att han är en
ovanligt dampig person råder det inga
tvivel om – redan som sexåring var han
så rastlös att han lärde sig den svenska
postnummerkatalogen utantill – men låt
oss gå tillbaka till inledningen, till sättet
att lösa problem:Alexander Bard vill att
sexuell läggning, kön och vad människor
väljer att göra med sina egna kroppar ska
sakna betydelse. Det är dessa sakfrågor
som är viktiga. Inte partitillhörigheten
eller vad folk tycker om honom.

– Jag är pragmatiker. Det har jag lärt
mig av att arbeta med hbt-frågor, att
man kan hitta allierade på de mest ovän-
tade ställen. Jag tycker att alla hbt:are ska
gå med i ett parti, överallt utom i SD
och KD. Man får ingen kraft i det man
säger om man inte har ett parti bakom
sig.

Alexander säger konsekvent ”jag är
hbt” under vårt samtal. Det är ännu en
sak som har svängt med tiden. Så här lät
det när han intervjuades i Svenska
Dagbladet 2008: ”För det första så hatar

Han har kallats för Sveriges främste provokatör, Satanskyrkans överstepräst och Svensktoppens kung.
Själv har han kommit på att han är flata. ”Jag är en lesbisk kvinna i en homosexuell mans kropp”, säger Alexander Bard.

”Det är ingen i Ryssland som säger
att de ska gå och klubba ner en

queer. De hatar bögar, flator och
transor. Då är det vi tre som får

hålla ihop och slå tillbaka” 

v
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jag begreppet hbt-rörelsen, det är så van-
sinnigt dumt. Det kommer aldrig att
komma utanför en liten politiskt korrekt
akademisk krets.Antingen säger man gay-
rörelsen för det är vad det heter i folk-
mun, eller om det är begränsande kan
man säga queerrörelsen.”

I dag säger han:
– Jag vill ha bort q:et, det tjänar inte

vårt syfte. Det är ingen i Ryssland som
säger att de ska gå och klubba ner en
queer. De hatar bögar, flator och transor.
Då är det vi tre som får hålla ihop och slå
tillbaka, säger han och förklarar:

– Queer var bra för att radikalisera på
80-talet, när lesbiska kvinnor behövde
peka på att det finns en könshierarki även
inom hbt-världen. Men queer blir alldeles
för stort och den sexuella majoriteten har
inget i hbt-världen att göra. De syns up in
our faces hela dagarna och när vi har
Pride kan de gå och chilla någon annan-
stans. Det är minoritetens revansch på
majoriteten och det är DET jag vill slåss
för!

När Alexander har ätit upp och det
har blivit dags att plåtas av Christian
Hagward, tar han fram en blommig
necessär ur ryggsäcken och går in på toa-
letten för att pudra näsan. Sedan går vi
upp mot Vitabergsparken, som ligger lugn
i det skira kvällsljuset.

På vägen berättar han om en bild,
som har påverkat honom mycket.

– Det var två iranska bögar som avrät-
tades. Men det som påverkade mig mest
var inte när de hängde med rep kring hal-
sen. Det var bilden innan, när de satt och
grät och deras pappor satt bredvid och
tog avstånd. Killarna tittade på varandra
och visste att den enda personen som de
hade i den här världen var den andra kil-
len, den vars kärlek de skulle dö för. Och
snart skulle de hänga döda bredvid

varandra.
Det blir tyst där vi står. Helt tyst.

Sedan säger Alexander:
– Människans dumhet ligger till

grund för den ondskan. Hannah Arendt,
en judisk kvinna som överlevde koncen-
trationslägren har skrivit om det, att onds-
ka är tanklöshet.

När jag frågar honom hur han själv
upptäckte att han gillar killar svarar han
glatt:

– Jag trodde att alla gjorde det! När
jag var tolv, tretton år och man började
ligga – det var det jag tyckte om, att festa
och ligga, jag var ju så uttråkad på allt
annat – så märkte jag att man måste välja.
Killar eller tjejer.

– Jag sa till min pappa att jag gillar
killar och han svarade ”jaha”. Det var
ingen grej att komma ut med, inte för
mamma heller. Det handlade om att jag
behövde hitta min egen identitet. Jag åkte
till New York i äldre tonåren, bodde med
en bisexuell tjej och sedan började jag
ligga med killar och det kändes jättebra.

Till skillnad från många andra hbt-
personer blev han inte heller mobbad i
skolan.

– Alla visste att jag hade legat med
hälften av killarna i klassen. Förmodligen
blev jag inte mobbad för att jag var en
ledare, jag var elevrådsordförande i både
högstadiet och gymnasiet.

Men en dag förändrades allt. Det blev
80-tal, de första aidsfallen dök upp på

Roslagstulls sjukhus och acceptansen för
bögar visade sig vara lika bräcklig som en
glasskiva som någon när som helst kan
tappa i marken.

– Det var under aidsåren som homo-
fobin kom fram. Överläkarna ville skicka
bögarna till Norrland, politikerna stängde
bastuklubbarna och plötsligt passade det
familjerna i Bromma alldeles utmärkt att
låsa in bögarna för att inte deras barn
skulle få aids.Vi som kom undan, vi som
överlevde – jag, Jonas Gardell och Jon
Voss – vi måste resten av våra liv tala för
dem som inte överlevde.

Alexander pausar för att posera under
ett träd. Han tittar rakt in i kameran, med
ögon som ser ut att vilja säga något.

– 80-talet var lika obehagligt som 30-
talet. På 30-talet var det judarna som blev
förföljda och på 80-talet var det bögarna.
Det är en tid som vi måste göra upp med.

När jag säger att Gardell har skrivit en
romantrilogi om aidsåren börjar han
skratta.

– Ja, man säger att när fan blir gammal
blir han religiös. Och när Alexander Bard
blir gammal läser han Jonas Gardell! För
det kommer jag att göra. Det är viktiga
böcker.

Kvällsljuset håller på att lämna oss och
dagen förvandlas till en trolsk sommar-
natt, när Alexander ser sig omkring och
säger:

– Jag tror faktiskt att jag är djupt reli-
giös. Gud är universum, det handlar inte
om några sagoberättelser, det är fysik! 

Han fortsätter, uppeldat.
–Vi behöver tro på något som är

större än oss själva, och det kan inte hbt
ge. Det ligger något farligt i att bli bögen
som springer på bögbarer varje kväll och
engagerar sig i RFSL, för sexuell läggning
handlar bara om vem man ligger med.
Det är egentligen inget starkare än att

tycka om att spela tennis. Därför är hbt på
långt sikt en väldigt svag grupp.

Han hoppas till och med att hbt-
rörelsen inte ska finnas i framtiden.

– Det är ju det som är målet, att
ingen ska bry sig om hbt. När man är i en
sådan miljö försvinner också kraften i
rörelsen och då måste man gå djupare ner
i vad det innebär att vara människa, och
då kommer jag till det teologiska.

Hur ska man då leva sitt liv?
undrar jag.
– Om du vill veta vad du ska göra ska du
fråga folk som ska dö. De säger alltid: Jag
läste för lite böcker, jag stoppade in för
lite konst och kunskap i min hjärna, men
framför allt gav jag för lite tid till dem jag
tycker om.

Vi går tillbaka mot Roxy mellan de
gamla Söderkåkarna när Alexander tittar
upp mot de upplysta fönstren – och ryser.

– Tänk vad begränsande att vara hete-
ro, med alla dessa förväntningar på att
man ska gifta sig, flytta in i ett hus och
skaffa barn. Nä, usch! Om jag fick välja i
dag, homo eller hetero, så väljer jag
homo. De få gånger som jag har tagits för
heterosexuell har varit så jävla tråkiga!

Och när Alexander Bard säger att han
vill vara homo – då är det flata han
menar.

– Jag är sportintresserad, jag älskar
teknik och gadgets och jag gillar att dra
sladdar.Till och med shorts är ju en les-
bisk grej. Så jag har kommit på att det är
det jag är: En lesbisk kvinna i en 51-årig
homosexuell mans kropp.

Alexander Bard uppträder med sitt nya
band Gravitonas på Stockholm Prides 

invigning onsdagen den 1 augusti.

”Många bögar
hänger med Sex and
the city-tjejer, och
det får de göra, men

det är inget som 
jag förstår mig på” 
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är jag träffar Gabriel på ett café på
söder i Stockholm ser han ut som
sommaren själv. Som en kväll i

juni. Kortklippt, ljusa kläder, den självklara
solbrännan och stora solglasögon.Vi sätter
oss i en soffa långt in på caféet, han med
en kopp te, jag med en stor latte. Här kan
vi prata ostört. Inte för att vi ska prata om
några hemligheter. För såna finns inte
längre. Gabriel berättar nämligen allt i nya
boken med titeln ”Äntligen”. En bok han
skrivit om sitt liv och som tagit honom
flera år att färdigställa.

– Jag har funderat under rätt många år
faktiskt på att skriva något, säger han. Jag
har ju aldrig haft något behov av att prata
om min sexualitet, de som har vetat har
vetat, men det är inget jag känt mig
bekväm i att basunera ut. Det räckte för
mig att mina vänner och min familj visste.
Men så började jag få mail från folk ute i
frikyrkorna som inte hade det lika lätt,
som inte hade förmånen att vara i de sam-
manhang som jag är. Många av dem hade
inte kommit ut och var oroliga för hur de
skulle bemötas. De hade väl hört att jag är
homosexuell och så skrev de till mig.

– Så jag kände en dag när jag fick
ytterligare ett mail att ”näe, nu måste jag
göra något”. Då tänkte jag att det kanske
vore bra att berätta min story. För att
inspirera andra att våga vara sig själva och
kanske för att lyfta frågan inom kyrkan.

I boken tar Gabriel oss bland annat
tillbaka till sin uppväxt i ett frikyrkligt
hem i Katrineholm, ett hem där han levde
i en skyddad frikyrklig värld. Livet var
enkelt och problemfritt, tills han började
högstadiet.

”Allt började med att jag var tidig till en
franskalektion. Jag stod i korridoren och vänta-
de på att mina klasskompisar skulle dyka upp.
På en bänk lite längre bort satt ett gäng killar
från åttonde klass.Vi hälsade och småpratade
lite när tonen i samtalet plötsligt ändrades. De
hakade upp sig på något som jag sa. Eller sna-
rare på hur jag lät. Min röst var ännu väldigt
ljus eftersom jag inte hade kommit i målbrottet.
Killarna började reta mig för min röst och
stämningen blev snabbt hotfull. I efterhand kan
jag se att det var då det började; det var som
om porten till skärselden öppnades och in vand-
rade jag omedveten om vad som skulle hända.
Budskapet om att Gabriel Forss var tjejig spred

sig som en löpeld bland eleverna och vart jag
än gick viskade man bakom min rygg eller sa
något elakt. Jag gick under namnet Gabriella
och det dröjde inte länge förrän mitt självförakt
var väckt.Varje dag var ett helvete. Jag klarade
lektionerna men så fort rasterna började försökte
jag hitta en flyktväg och letade upp tomma
korridorer där jag kunde hänga för mig själv.
Där i min ensamhet drömde jag mig bort till
ett annat liv, ett liv fyllt av sång och musik i en
värld lång bort från Södra skolan i
Katrineholm.”

– Det har varit jobbigt att gå tillbaka
till de här åren, säger Gabriel. Jag minns
att Sarah (Dawn Finer red. anm) sa en
dag när vi lunchade att jag skulle förbere-
da mig på att det skulle bli en jobbig pro-
cess, men jag viftade bort det lite och

tänkte att ”jag har ju gått i terapi, jag är
klar med det där”. Men så var det inte.
När jag satt och skrev på boken i Miami
under tre månader i vintras fick jag ibland
ta pauser på över en vecka för att orka
skriva och för att orka minnas.Allt kom
upp igen. Det var hemskt.

Det var under skoltiden som Gabriel
upptäckte att han attraherades av killar. På
badhuset tittade han på killarna i duschen
och han fick genast dåligt samvete. Och
förutom mobbningen i skolan började
Gabriel fundera på var hans plats i kyrkan
i var.

- Ingen dömde ut mig i kyrkan, men
jag satt där och lyssnade på pastorn som
pratade om att alla är lika mycket värda,
svarta, handikappade, alkoholiserade. Och
jag tänkte, när kommer beskrivningen som
handlar om mig. Om killar som gillar kil-
lar. Men den kom aldrig. ”Jag passar inte
in här, jag finns inte”, tänkte han.

– Och i skolan passade jag inte heller
in. Det var en otrolig kamp att upptäcka
att man är annorlunda, att vara mobbad i
skolen och dessutom växa upp i en frikyr-
ka där man inte finns.

Gabriel kände sig ensammast i världen
och tog sin tillflykt till musiken, han sjöng
i kyrkan så ofta han kunde. Och efter

gymnasiet flyttade han till Stockholm där
han kom in på Kulturrama.

– Än idag delar jag in mitt liv i två
delar, uppväxten i Katrineholm och flytten
till Stockholm. Ungefär som tideräkningen
före och efter Kristus. Jag kände en sådan
frihet när jag flyttade. Det var som om jag
blivit utsläppt från ett fängelse där jag sut-
tit inspärrad i tolv långa år.

I Stockholm började han sakta men
säkert upptäcka en ny värld. Och en ny
Gabriel. På Kulturrama blev han kompis
med en dansbandssångerska som hette
Charlotte Nilsson (senare Perrelli
red.anm.), han blev bakgrundssångare till
Gladys del Pilar, lärde känna en kille vid
namn Brad som sedan kom att starta
kören One Voice. En kör som Gabriel
några månader senare blev körledare för.
Det blev TV-framträdanden och vips så
stod 22-åriga Gabriel från Katrineholm
som vinnare med gruppen Blond i
Melodifestivalen 1997 med låten Bara hon
älskar mig. Gabriel gav sig ut på turné med
både One Voice och Blond, han sjöng
med ABBA-Frida, Carola och Lill-
Babs.

Karriären tog fart. Livet lekte.
Men ännu hade du inte tagit tag i

dina känslor, det var fortfarande

ingen som visste att du var homo-
sexuell.

– Nej, inom mig var det kaos. Jag såg
mig inte som en person som någon kunde
bli kär i eller ännu mindre sexuellt attra-
herad av. Nej, kärlek och sex var för andra
människor.

Men du måste ju haft massor
med homosexuella runt dig vid den
här tiden?

– Ja, det är ju det som är så märkligt.
Jag var ju i en miljö där det inte var något
konstigt alls om någon var homo. Men jag
kände bara att det där aldrig kommer att
kunna hända mig. Det kändes som en
omöjlighet att få ihop det med min tro.

Men så flyttade Gabriel till London
för att bland annat jobba med en soloplat-
ta och hamnade, utan att han själv visste
om det, på en gayklubb med en nybliven
kompis. En kväll som beskrivs fascineran-
de och kul i boken.

”När jag såg alla killar samlade på ett och
samma ställe fick jag för första gången i mitt liv
en känsla av tillhörighet. Mina ögon var stora
som tefat och jag kunde inte sluta glo. Men
lyckan var kortvarig.Trots att jag var både
omtumlad och uppfylld av min nya upptäckt
gjorde det välkända illamåendet sig till känna.
När jag såg hur grabbarna tog på varandra och
kysstes på dansgolvet blev det bara för mycket.
Jag måste kräkas!”

Lite annorlunda reaktion..?
– (skrattar) Ja, det kan man ju säga.

Men det blev helt enkelt för mycket för
mig. Min världsbild rubbades, förändring-
en var för stor. Då blir det så.

Men Gabriel hade fått upp ögonen för
Londons gayliv.Trots att han hade röster i
huvudet som sa ”Gud kommer att straffa
dig, Gabriel” så träffade han en kille och
fick sin första kyss.

Väl hemma i Sverige igen vågade han
göra sina första stapplande steg på gaystäl-
len i Sverige, som Patricia på söndagar.
Gud var frånvarande under den här perio-
den i Gabriels liv, han låg liksom i bak-
fickan.

Så träffade du ditt livs kärlek?
– Ja. Jag har valt att kalla honom

Marcus i boken. Han gav mig allt jag
någonsin velat ha.Allt. Jag var så lycklig
med honom.

Det var länge sedan jag läste en

äntligen
Gabriel
AV anders öhrman FOTO Peter knutson

En blond och glad kille med snygg solbränna och vita kläder. Det är nog bilden de flesta har av Gabriel Forss. Men det finns en annan
bild också. Nu berättar han om sitt liv som kantats av mobbing, panikångest och självmordstankar. Han väljer nu även att berätta att han
är homosexuell: ”Även om de flesta redan vet om det så har jag aldrig pratat om det. Förrän nu.”

Han kliver upp på relingen på 
båten, ringer upp ‘Gudsmannen’ och
säger att han tänker ta sitt liv

n
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är jag träffar Gabriel på ett café på
söder i Stockholm ser han ut som
sommaren själv. Som en kväll i

juni. Kortklippt, ljusa kläder, den självklara
solbrännan och stora solglasögon.Vi sätter
oss i en soffa långt in på caféet, han med
en kopp te, jag med en stor latte. Här kan
vi prata ostört. Inte för att vi ska prata om
några hemligheter. För såna finns inte
längre. Gabriel berättar nämligen allt i nya
boken med titeln ”Äntligen”. En bok han
skrivit om sitt liv och som tagit honom
flera år att färdigställa.

– Jag har funderat under rätt många år
faktiskt på att skriva något, säger han. Jag
har ju aldrig haft något behov av att prata
om min sexualitet, de som har vetat har
vetat, men det är inget jag känt mig
bekväm i att basunera ut. Det räckte för
mig att mina vänner och min familj visste.
Men så började jag få mail från folk ute i
frikyrkorna som inte hade det lika lätt,
som inte hade förmånen att vara i de sam-
manhang som jag är. Många av dem hade
inte kommit ut och var oroliga för hur de
skulle bemötas. De hade väl hört att jag är
homosexuell och så skrev de till mig.

– Så jag kände en dag när jag fick
ytterligare ett mail att ”näe, nu måste jag
göra något”. Då tänkte jag att det kanske
vore bra att berätta min story. För att
inspirera andra att våga vara sig själva och
kanske för att lyfta frågan inom kyrkan.

I boken tar Gabriel oss bland annat
tillbaka till sin uppväxt i ett frikyrkligt
hem i Katrineholm, ett hem där han levde
i en skyddad frikyrklig värld. Livet var
enkelt och problemfritt, tills han började
högstadiet.

”Allt började med att jag var tidig till en
franskalektion. Jag stod i korridoren och vänta-
de på att mina klasskompisar skulle dyka upp.
På en bänk lite längre bort satt ett gäng killar
från åttonde klass.Vi hälsade och småpratade
lite när tonen i samtalet plötsligt ändrades. De
hakade upp sig på något som jag sa. Eller sna-
rare på hur jag lät. Min röst var ännu väldigt
ljus eftersom jag inte hade kommit i målbrottet.
Killarna började reta mig för min röst och
stämningen blev snabbt hotfull. I efterhand kan
jag se att det var då det började; det var som
om porten till skärselden öppnades och in vand-
rade jag omedveten om vad som skulle hända.
Budskapet om att Gabriel Forss var tjejig spred

sig som en löpeld bland eleverna och vart jag
än gick viskade man bakom min rygg eller sa
något elakt. Jag gick under namnet Gabriella
och det dröjde inte länge förrän mitt självförakt
var väckt.Varje dag var ett helvete. Jag klarade
lektionerna men så fort rasterna började försökte
jag hitta en flyktväg och letade upp tomma
korridorer där jag kunde hänga för mig själv.
Där i min ensamhet drömde jag mig bort till
ett annat liv, ett liv fyllt av sång och musik i en
värld lång bort från Södra skolan i
Katrineholm.”

– Det har varit jobbigt att gå tillbaka
till de här åren, säger Gabriel. Jag minns
att Sarah (Dawn Finer red. anm) sa en
dag när vi lunchade att jag skulle förbere-
da mig på att det skulle bli en jobbig pro-
cess, men jag viftade bort det lite och

tänkte att ”jag har ju gått i terapi, jag är
klar med det där”. Men så var det inte.
När jag satt och skrev på boken i Miami
under tre månader i vintras fick jag ibland
ta pauser på över en vecka för att orka
skriva och för att orka minnas.Allt kom
upp igen. Det var hemskt.

Det var under skoltiden som Gabriel
upptäckte att han attraherades av killar. På
badhuset tittade han på killarna i duschen
och han fick genast dåligt samvete. Och
förutom mobbningen i skolan började
Gabriel fundera på var hans plats i kyrkan
i var.

- Ingen dömde ut mig i kyrkan, men
jag satt där och lyssnade på pastorn som
pratade om att alla är lika mycket värda,
svarta, handikappade, alkoholiserade. Och
jag tänkte, när kommer beskrivningen som
handlar om mig. Om killar som gillar kil-
lar. Men den kom aldrig. ”Jag passar inte
in här, jag finns inte”, tänkte han.

– Och i skolan passade jag inte heller
in. Det var en otrolig kamp att upptäcka
att man är annorlunda, att vara mobbad i
skolen och dessutom växa upp i en frikyr-
ka där man inte finns.

Gabriel kände sig ensammast i världen
och tog sin tillflykt till musiken, han sjöng
i kyrkan så ofta han kunde. Och efter

gymnasiet flyttade han till Stockholm där
han kom in på Kulturrama.

– Än idag delar jag in mitt liv i två
delar, uppväxten i Katrineholm och flytten
till Stockholm. Ungefär som tideräkningen
före och efter Kristus. Jag kände en sådan
frihet när jag flyttade. Det var som om jag
blivit utsläppt från ett fängelse där jag sut-
tit inspärrad i tolv långa år.

I Stockholm började han sakta men
säkert upptäcka en ny värld. Och en ny
Gabriel. På Kulturrama blev han kompis
med en dansbandssångerska som hette
Charlotte Nilsson (senare Perrelli
red.anm.), han blev bakgrundssångare till
Gladys del Pilar, lärde känna en kille vid
namn Brad som sedan kom att starta
kören One Voice. En kör som Gabriel
några månader senare blev körledare för.
Det blev TV-framträdanden och vips så
stod 22-åriga Gabriel från Katrineholm
som vinnare med gruppen Blond i
Melodifestivalen 1997 med låten Bara hon
älskar mig. Gabriel gav sig ut på turné med
både One Voice och Blond, han sjöng
med ABBA-Frida, Carola och Lill-
Babs.

Karriären tog fart. Livet lekte.
Men ännu hade du inte tagit tag i

dina känslor, det var fortfarande

ingen som visste att du var homo-
sexuell.

– Nej, inom mig var det kaos. Jag såg
mig inte som en person som någon kunde
bli kär i eller ännu mindre sexuellt attra-
herad av. Nej, kärlek och sex var för andra
människor.

Men du måste ju haft massor
med homosexuella runt dig vid den
här tiden?

– Ja, det är ju det som är så märkligt.
Jag var ju i en miljö där det inte var något
konstigt alls om någon var homo. Men jag
kände bara att det där aldrig kommer att
kunna hända mig. Det kändes som en
omöjlighet att få ihop det med min tro.

Men så flyttade Gabriel till London
för att bland annat jobba med en soloplat-
ta och hamnade, utan att han själv visste
om det, på en gayklubb med en nybliven
kompis. En kväll som beskrivs fascineran-
de och kul i boken.

”När jag såg alla killar samlade på ett och
samma ställe fick jag för första gången i mitt liv
en känsla av tillhörighet. Mina ögon var stora
som tefat och jag kunde inte sluta glo. Men
lyckan var kortvarig.Trots att jag var både
omtumlad och uppfylld av min nya upptäckt
gjorde det välkända illamåendet sig till känna.
När jag såg hur grabbarna tog på varandra och
kysstes på dansgolvet blev det bara för mycket.
Jag måste kräkas!”

Lite annorlunda reaktion..?
– (skrattar) Ja, det kan man ju säga.

Men det blev helt enkelt för mycket för
mig. Min världsbild rubbades, förändring-
en var för stor. Då blir det så.

Men Gabriel hade fått upp ögonen för
Londons gayliv.Trots att han hade röster i
huvudet som sa ”Gud kommer att straffa
dig, Gabriel” så träffade han en kille och
fick sin första kyss.

Väl hemma i Sverige igen vågade han
göra sina första stapplande steg på gaystäl-
len i Sverige, som Patricia på söndagar.
Gud var frånvarande under den här perio-
den i Gabriels liv, han låg liksom i bak-
fickan.

Så träffade du ditt livs kärlek?
– Ja. Jag har valt att kalla honom

Marcus i boken. Han gav mig allt jag
någonsin velat ha.Allt. Jag var så lycklig
med honom.

Det var länge sedan jag läste en

äntligen
Gabriel
AV anders öhrman FOTO Peter knutson

En blond och glad kille med snygg solbränna och vita kläder. Det är nog bilden de flesta har av Gabriel Forss. Men det finns en annan
bild också. Nu berättar han om sitt liv som kantats av mobbing, panikångest och självmordstankar. Han väljer nu även att berätta att han
är homosexuell: ”Även om de flesta redan vet om det så har jag aldrig pratat om det. Förrän nu.”

Han kliver upp på relingen på 
båten, ringer upp ‘Gudsmannen’ och
säger att han tänker ta sitt liv

n
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så pass utelämnande och ärlig kär-
leksförklaring till någon person som
när du beskriver er relation och din
kärlek till Marcus.

– Ja, men jag kvävde ju honom. Det
kan jag se idag. Han fick ju 27 år av ångest
och behov av bekräftelse i knät.

Skickade han ett gulligt sms så
skickade du 10?

– Ja, men då hade jag redan skickat 25
innan jag fick det där gulliga sms:et (skrat-
tar).

Vet han om att du skrivit om
honom i boken?

– Nej, han heter ju något annat i
verkligheten. Jag ser honom ute ibland,
men jag får inte ont i magen längre när
jag ser honom, men visst kom allt tillbaka
när jag började rota i det här igen i och
med boken: ”Varför gjorde han så?” och
”Hur tänkte han där?”.

När Gabriel mådde som sämst efter
separationen passade han på att komma ut
för sina föräldrar.

–Vi har en fin relation idag och jag
och mamma pratar nästan varje dag med
varandra. De älskar mig för den jag är och
det finns inte längre några hemligheter,
säger Gabriel.

Men glädjen höll inte i sig så länge.
Gabriel bestämde sig nämligen för att träf-
fa, som han skriver i boken, ”en gudsman”
för att förhoppningsvis få mer styrka och
komma närmare Gud.

– Jag berättade för den här mannen
om min uppväxt mina tankar och att jag
nu kommit till freds med min homo-
sexualitet och att jag insett meningen med
mitt liv och att jag nu var på rätt väg.

I boken beskriver Gabriel hur
Gudmannen satt tyst en stund innan han
svarade:

”Du är så vilsen, min vän. Du är ute och
vandrar på riktigt svag is. Gud skulle aldrig
uppmuntra någon att bejaka sådana här käns-
lor. Homosexualitet kommer inte från Gud.
Det är en ond kraft som har dig i sitt grepp…
Gabriel, du måste gå tillbaka in i garderoben.
Sätt dig själv i karantän och stäng av dina lus-
tar. Om du vill bli fri från din homosexualitet
så kommer Gud att göra dig fri. Det handlar
bara om att bestämma sig.”

– Jag stormade ut från rummet efteråt
och körde som en trafikfara hem till

Stockholm, berättar Gabriel. Men man-
nens tankar hade etsat sig fast i huvudet på
mig. Dagen efter uppträdde jag på en av
båtarna på Ålands hav och på natten drab-
bades jag av panikångest och gick upp på
däck.

Gabriel berättar i boken hur han står
vid relingen på båten och att han ringer
upp Gudsmannen och säger att han tänker
ta sitt liv på grund av det mannen hade
sagt till honom dagen innan.

Sen lägger han på.

Vi ska inte avslöja vad som hän-
der sedan, men när jag hör dig
berätta om den här Gudsmannen och
när jag läser din bok så känner jag
att din tro minst sagt ställt till det
för dig…

– Ja, det har varit några tuffa år, men
jag känner inget agg,. Jag har ju fått med
mig mycket bra också, hela mitt musikin-
tresse har ju kommit från kyrkan.

Du har kvar din tro idag?
– Ja, jag har varit med om så mycket

och fått så många tecken att jag inte kan
förneka att Gud finns. För mig är det lika
självklart att Gud finns som att det finns
vatten i kranen, så har det alltid varit. Jag
skulle vilja förneka det ibland, men jag
kan inte. Det handlar inte om Guds fördö-
mande, det handlar om människor som
tolkar Gud. Det är människor som gjort
mig illa, inte Gud. Idag är min tro annor-
lunda - och så mycket större.

gen
el

”Jag gick under namnet
Gabriella och det 
dröjde inte länge 
förrän mitt själv-
förakt var väckt. 
Varje dag var ett 

helvete”
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orsdag 12 juli, 09.40.
”Jag har till och med vaxat raggar-
strängen.” Tre fjortonåringar sitter

och diskuterar hår och hårborttagning. För
mig blir det en flashback à la jag-är-fjorton-
år-ochstår-i-duschen-i-omklädningsrummet-och-
det-största-problemet-i-världen-är-om-jag-rakat-
musen-eller-inte. Och en sån flashback har jag
absolut ingen lust med. Jag vill sitta här på
tåget på väg ner till Malmö och i lugn och
ro fundera på vad det är jag vill skriva om
Matilda Berggren.

09.45. ”Vi ska kliva av om två timmar” säger
en av hårborttagningstjejerna till de andra.
(Tack gode Gud).

10.01. Det naturliga vore att skriva om
Matilda och sex. Därför vill jag inte göra
det. Matilda känns mer mångfacetterad än

så, trots att jag aldrig träffat henne. En pola-
re skriver på Facebook att hon gärna skulle
vilja veta vilken Matildas favoritsexställning
är. Ointressant tycker jag.

11.13. Tågresan är dryg men jag fördriver
tiden med att fantisera om kvinnor. (Det går
fort när man har roligt. Hoppas mina fanta-
sikvinnor tycker samma sak.) Kanske har
Matilda några tips på hur man förför kvin-
nor? Det är ju inte precis som att det här
med raggning går på räls just nu.Trots att
jag åker X2000.

13.45. Anländer till Malmö, staden där de
har varningsskyltar för änder, falafelstånd 
i vart och vartannat hörn och vattenpipor
på uteserveringarna.

14.55.Traskar vidare till Sveriges Radio och
Ligga med P3-redaktionen. Får en plastmugg
med päronsoda av receptionskvinnan. Känns
som om hon lyckats läsa min personlighet
rakt av.Träffar Matilda och Matildas kollega,
Robert Jacobsson. Han säger att jag och
Matilda är lite lika.

– Ni verkar gilla bajs båda två.
Matilda spelar upp en radiokrönika som
handlar om pruttar och som går ut på att
hon måste kunna prutta i sina nära och
käras sällskap, annars känner hon sig inte
bekväm. Blir överförtjust! HEJ! Jag gillar

den här kvinnan! Hur kan man inte gilla en
person som har kiss- och bajs- och prutthu-
mor liksom? 

15.21. Matilda berättar hur hon fick sitt
jobb.

– I samband med att jag gick en kurs 
i radioproduktion på Malmö högskola var
jag på Sveriges Radio på studiebesök. Och
när chefen Cajsa frågade om vi hade några
frågor så frågade jag vem man behöver ligga
med för att få jobb här. "Mig" svarade hon
då. Något liggande blev det inte, men jag
postade en Youtubevideo där jag mimade till
Bryan Adams Everything I'll do I do it for You
på hennes privata Facebook wall. Sen hade
jag jättemycket ångest och jag fick ett kort
mejl där det stod att vi skulle höras. Därefter
dröjde det ett tag och jag skrev in ett datum
i kalendern då jag skulle ringa Cajsa och

fråga efter jobb.10 sekunder innan jag hann
sätta ett datum ringde hon upp och jag fick
jobb på Hallå P3. Sedan blev det Ligga med
P3.

16.50. Inser att jag har förlagt mitt anteck-
ningsblock på Matildas kontor. Det var fak-
tiskt inte ett försök till att vara tvungen att
träffa Matilda igen. Eftersom det strulade till
sig med sängplats för mig har Matilda redan
SAGT att jag ska få sova på hennes soffa, så
jag behöver inte ha en anledning att komma
tillbaka. Har lovat Matildas flickvän att jag
ska hålla tassarna borta. (Fast egentligen
behöver hon inte vara det minsta orolig.
Trots att jag är SUPERsingel och
SUPERkåt vågar jag knappt ”göra något”
med en kvinna som är i samma situation
som jag.) 

17.47. Går in i en butik och köper ett nytt
block. Kostar 60 spänn. Mycket pengar för
en snålänning.
Finner Matilda vid planscherna.

– Man minns barndomen och alla de
gånger man suktade efter coola affischer. Jag
gillade de med aliens på, säger Matilda.
Det ljuva nittiotalet! Jag minns det som 
i går.Alla eftermiddagar man spenderade på
Lekia och kollade coola planscher och alla
studsbollar man snodde genom att stoppa
dem innanför trosorna. Det var tider!

AV maria makar FOTO maria makar

Matilda hörs i sex- och relationsprogrammet 
”Ligga med P3” Följ med på en heldag (och natt) 
med 25-åriga Matilda Berggren.

Har lovat Matildas flickvän att jag
ska hålla tassarna borta

t

tarka
lda
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18.12. Kommer fram till Lund, där
Matilda bor. Hon visar mig runt.
– Det är ganska pittoreskt här. Fullt med
knullersten! säger hon.
Hon tar med mig till Lunds domkyrka och
berättar att hennes far är kantor. I kyrkan
tänder hon ett ljus för mormor, morfar,
farmor och farfar, som gått bort. Utanför
kyrkan sitter två kvinnor, båda iklädda hel-
vita kläder och runt halsen på dem hänger
guldkors. Jag tror att det är två änglar, för
innan jag hinner blinka är de försvunna.

18.38.Vi sätter oss på Café Ariman, ett fik
som spelar discohög musik och där det
finns flera totalt olikt möblerade rum.Vi
sätter oss i rummet med de gröna djupa
fåtöljerna. Matilda är stammis här.Vi träffar
inte bara en eller två personer hon känner,
utan fyra-fem-sex.

– Skriv att hon är skitsnygg säger en av
dem.

Det skulle jag absolut kunna göra tän-
ker jag. Fast ett helt reportage om att
Matilda är snygg kanske inte skulle göra
henne rättvisa. För hon är mer än snygg.

19.07. Matilda och jag pratar kärlek.
– Det finns två sorters kärlek. Den pas-

sionerade, som ofta gör ont och som känns
som om man konstant är full. Och så har
vi den mer stillsamma. Den som växer
fram. Ingen kärlek är bättre eller sämre än
den andra. Jag är egentligen mer fascinerad
av kärlek än av sex.Alla har en relation till
kärlek och det är det mest omskrivna
ämnet i världen. Böcker, låtar, filmer. Man
blir aldrig mätt på kärleken.Varenda smek-
ning ger en rysning när man är kär.
Matilda har främst känt den djupa kärleken
till kvinnor.

20.25.Vi går till en laglig klottervägg. Lika
färgstark som Matilda är, är också väggen.
En katt hälsar på Matilda. När jag fotar
henne händer en olycka. Katten är hungrig
och har hittat en gammal tacoostpåse med
några små gamla oststrimlor i. Rätt som
det är stoppar katten ner huvudet i påsen.
Jag trodde aldrig att det var sant att man
kunde kvävas av att sätta en plastpåse på
huvudet. Men nu inser jag att det är sant.
När katten får panik och börjar gå bak-
länges är jag tvungen att avbryta fotografe-
ringen. Katten fortsätter gå baklänges, men
till slut lyckas jag få av plastpåsen. Katten

klarar sig! Men jag vet fortfarande inte vad
jag ska skriva om Matilda.

20.41. Kommer hem till Matilda. Hon har
en hel skohylla med olika sneakers och tre
skateboards. Mycket färg! Hela rummet är
täckt av tavlor och planscher med bröst.
Bröst. Bröst. Bröst. Mums! Särskilt fascine-
rad blir jag av Madonnas bröst, som hänger
på väggen.

– På fönsterhyllan har jag ett konstverk
som föreställer min flickväns bröst. Brösten
är avgjutna i gips. Det är bra att ha
gipsbröst, nu när min flickvän är iväg och
jobbar, säger Matilda.

Jag känner bara en kvinna som har
bröst hängandes på väggen hemma.
Hur kommer det sig att du har så
många?

– Oj, jag visste inte ens att det var en
fråga.

– Man måste ju stötta sina medsystrar
och kvinnor är så vackra.

21.16. Inser att man också skulle kunna
skriva att Matilda och Nour El Refai är
ganska lika. De har gått i samma klass på
gymnasiet. Kämpar för kvinnornas rätt. Är
båda extremt roliga och charmiga. Och så
gillar de djur.

– En av mina drömmar är att arbeta på
bondgård någon gång i livet, säger Matilda.
Och så står de upp för sig själva. Och så
definierar de sig båda som lesbiska när de
är med kvinnor och heterosexuella när de
är med män. Sen att de bott i en etta i nio
månader tillsammans är ju inte heller att
förkasta. Men nu är det inte Nour, utan
Matilda jag vill skriva om. Även om Nour
är en av få "kändiskvinnor" jag verkligen
ser upp till.

– Matilda hälsar du Nour att jag tycker
hon är fett skön?

– Javisst!

21.33. Matilda pruttar. Blir glad! Känner
att Matilda har accepterat mig!

22.24. Bettan, Matildas bästa kompis
kommer förbi. Det är inte svårt att förstå
att Bettan valt Matilda som kompis och
Matilda valt Bettan som kompis. Bara
namnet Bettan får en att bli varm i krop-
pen. Det första Bettan gör är att hon sätter
sig i soffan och berättar hur hon försökt

sälja sin gamla förlovningsring. Sen berättar
hon att hon ska till en polare som har en
linbana i taket. Jag skrattar högt.

23.12. Bettan säger adjö.

23.44.Tar min nattbajstur på toa.
– Hahah! Matilda du har en liten Jesus

ovanför spolknappen (eller vad fan det nu
heter?)

– JA, MEN PRAISE THE SHIT, skri-
ker Matilda från sovrummet.

23.56. Matilda tar fram en slags utkläd-
ningsdräkt som är svart med ett skelett på.

– Jag hittade den på gatan och den
talade till mig. Så jag tog den och tänker
ha den som pyjamas.

Hon tar på sig den för första gången
någonsin och speglar sig samtidigt.

– Aj, den skär in i fittan. Jag får värsta
cameltoe:n 

00:03. Sängdags!

00:05.
– Maria, jag brukar gny i sömnen, stör

det dig?
– Och jag brukar prata i sömnen.
– Jag har en app som spelar in de som

pratar i sömnen. Ska vi testa?
– Ja!

Fredag 13 juli, 07.02.
Vaknar. Nyfikna som vi är spelar vi upp

ljudet från vår nattsömn. Prassel, prassel,
prassel.Verkar ha vänt mig ganska många
gånger. Men sen kommer det: ”DU!”

– Hahaha. Det låter som om du befal-
ler mig att komma och ta dig, säger
Matilda.

– Förlåt, ibland kan jag inte rå för mina
lustar helt enkelt. Nattpratet avslöjar mig.

07.23. Matilda bjuder på frukost.Yoghurt
med havrekli.

– Havrekli brukar min mormor käka,
säger jag.

– Ja, äter man det skiter man som en
Gud, replikerar Matilda.

07.50. Matilda berättar om första gången
hon var med en kvinna.

– Hon var kanske inte riktigt min typ
egentligen. Men jag bjöd hem henne och
hon hade med sig L-word. Men det var
något fel på boxen. Så vi såg min favorit-
film istället, Sunes sommar.Vi satt på varsin
sida av soffan. Sen sågs vi igen och vi blev
fulla. Då gick det betydligt lättare.

08.50. Hämtar mitt block på kontoret 
i Malmö och säger adjö.Tackar receptions-
kvinnan än en gång för den goda päronso-
dan hon bjöd mig på.

Söndag 15 juli, 01.34.
Resan och jakten på artikeln och Matilda
tycks både börja och sluta på tåg. Den här
gången är det pendeltåget i Stockholm. Jag
har precis varit på födelsedagskalas och sit-
ter med en vän till Matilda på tåget och så
säger hon:

– Matilda är öppen med sina rädslor
och hon berättar om sina misstag på ett
ärligt sätt. Hon försöker inte framstå som
något hon inte är.

Nu har jag det! Jag vet äntligen vad jag
vill skriva!

”På fönsterhyllan har jag ett konst-
verk som föreställer min flickväns
bröst. Brösten är avgjutna i gips. 
Det är bra att ha gipsbröst nu när 
min flickvän är iväg och jobbar”
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Studieförbundet för 
HBT-communityt

Stolt partner till Stockholm Pride
www.sensus.se/hbt

Stockholm 08-587 101 33  |  Uppsala 073-300 90 33  |  Malmö 040-20 80 92  |  Göteborg 031-81 09 08

Låt SpeciaLiSterna ta hand 
oM dina åderbråck!
Var tredje människa har åderbråck. Män och kvinnor, ung som gammal. hör du till dem 
som varje sommar har det lite jobbigt bland alla barbenta semesterfirare? i så fall vill vi 
bara påminna om att det finns hjälp!

Venous centre är Sveriges enda helspecialiserade klinik för åderbråck. Våra erfarna 
läkare undersöker, behandlar och följer upp åderbråck hela dagarna. tack vare våra 
moderna metoder kan du bli av med dina besvär och gå hem redan samma dag. 
Välkommen att ringa din närmaste klinik och boka ett första bedömningsbesök!

Läs mer om oss på www.scandinavianvc.se

Sommar, shorts, korta kjolar...

Karmansbo Herrgård
”Ett äventyr i Bergslagen”

Tel: 0222-301 56 www.karmansboherrgard.se

Sommaren  
i Karmansbo
29 juni- 14 augusti 

Kakbuffé  
Alla dagar 12.00-17.00

Sommar á la carte 
Uteservering under vår 

500 år gamla ek!
13.00-21.00 alla dagar 

Grillafton  
Onsdag, fredag 18.00-21.00

Sommarspa  
med Basturitual 

Tisdag, tordsdag, lördag 
 

Äventyr i Bergslagen 
Från koja till slott,  

bäver-, älg eller vargsafari. 
 

Våga prova äventyret!
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eddie
Eddie Razaz har lämnat duon Rebound och står nu på
egna ben. QX omslagsgrabb berättar här om framtids-
planerna, komma-ut-nervositeten, och det tuffa 
året han nu lämnar bakom sig.

AV ronny larsson 
FOTO magnus ragnvid
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örra gången Eddie Razaz var
med i QX prydde han omslaget
med ReBound-kollegan Rabih.

Då berättade han för första gången i inter-
vjusammanhang att han var gay, något som
familjen och polarna vetat sedan Eddie var
16.

– Jag var så nervös inför det att tid-
ningen skulle komma ut. Kvällen innan
fick jag kalla fötter, och ringde redaktio-
nen och hade stor ångest.

Eddie skrattar åt minnet och kliar sig
förläget i nacken där vi sitter på bryggan
på Långholmen i Stockholm där vi just
plåtat honom i bar överkropp inför ett par
nyfikna solbadare.

– Fast det var ju nervositet i onödan.
Jag har inte fått en enda negativ reaktion
alls. Snarare har det varit åt andra hållet, att
folk kommit fram och sagt att jag och min
historia gett dem styrka. Den känns fantas-

tiskt att jag kunnat inspirera andra männi-
skor.

Just nu står Eddie inför en solosatsning
och under Stockholm Pride kommer han
att för första gången ge oss ett smakprov
på hur Eddie låter solo.

– Stilmässigt är det såklart pop, en
genre som jag älskar. Det är alltifrån
electropop till balladpop, och jag jobbar
med flera bra låtskrivare. Bland annat
Björn Djupström som skrivit La La Love

och My Heart is Refusing Me, och Moh
Denebi som också jobbat med Loreen.
Jag har redan ett par låtar som känns som
singelkandidater. Men allt handlar om taj-
ming, och vi får se när det kommer nåt.
Förhopp-ningsvis under tidiga hösten.
Eddie beslöt sig för att lämna ReBound
för att satsa solo när duons singlar inte
nådde den framgång de hoppats på.

– Jag kände att det var bättre att lämna
gruppen och satsa på en solokarriär, följa
min egen dröm. Rabih och jag har fortfa-
rande kontakt och är inte ovänner, men vi
har våra egna projekt nu. Han är en fantas-
tisk kille som jag absolut önskar allt gott.

Efter ReBound stod Eddie utan skiv-
kontrakt. Dessutom inträffade några andra
saker under fjolåret som påverkade Eddie.

– 2011 var ett tufft år. Min pappa och
min farbror fick båda två cancer, min faster
dog och jag hade ett par karriärsmässiga

motgångar. Men jag växte också otroligt
mycket som person under den här tiden
och uppskattar livet på ett annat sätt idag.
Idag mår min pappa och farbror bra och
det är jag oerhört tacksam för.
Eddie har en väldigt bra relation med hela
sin familj. Han är lillbrorsan för en syster
och två äldre bröder. I dagarna ska dessu-
tom Eddies bror få barn med sin fästman,
vilket Eddie ser fram emot väldigt myck-
et.

– Han har drömt om det väldigt
länge, och jag är så glad för deras skull.Att
han berättade att han var gay la ju mattan
för mitt fall brukar jag säga (skrattar).Vår
familj är väldigt i alla fall tight och de hål-
ler mig nere på jorden och ser till att jag
behåller min ödmjukhet.

Du har haft pojkvän under hela
din tid som känd person. Men vi vet
ingenting om honom…

– Nej, och det är så vi vill ha det. Jag
har haft sambo i fem år och han finns all-
tid där för mig och hjälper mig att stå sta-
digt på jorden. Jag står till hundra procent
för att jag är gay, men jag förstår inte var-
för har det med min karriär att göra vem
jag går hem och sover brevid?

Fair.Vi byter ämne: Både du och
ReBound har skickat in låtar till
Melodifestivalen. Är det en dröm att
stå solo där inom en snar framtid?

– Melodifestivalen är absolut en av
mina stora drömmar. Jag har en låt som
jag tror väldigt mycket på, och det är den
jag vill tävla med. Det vore fantastiskt. Jag
har kollat på Melodifestivalen sedan jag
var barn, och tänkt att en dag står jag där.

Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag spelar rätt mycket dataspel. Och

så älskar jag orkidéer, hur gay det än låter
(skrattar). Jag har femton stycken hemma
och läser på om det väldigt mycket. Jag
går in i en värld, nästan som meditation
när jag ska ta hand om dom. Det får mig
att må bra och slappna av.

Det känns som att du lagt en hel
del tid på träning också…? 

– Ja, fast inte så mycket som jag vill.
Det är viktigt att ha ett bra flås som artist,
och har man styrka med magen så sjunger
man bättre. Ibland drar jag ut och springer
också, vilket är otroligt avkopplande.

Lever du bara på musiken eller
sysslar du med något annat vid sidan
om?

– I Sverige är det extremt svårt att
leva på musiken och få artister klarar att
bara försörja sig så. Så jag jobbar som vår-
dare på ett gruppboende för människor
med autism och aspergers. Det ger mig
otroligt mycket, och har gjort att jag växt
som människa och dessutom hittat inspi-
ration till musikskrivandet.

Det har i höst gått tre år sedan
du stod framför Idol-juryn och sjöng
Lovely No More. Ångrar du någon-
ting sedan dess?

– Jag ångrar ingenting. Man lär sig all-
tid nåt av sina misstag.

Eddie uppträder på torsdag den 2 augusti
under Stockholm Prides Schlagerpopkväll

Mer Eddie? 
Facebook: facebook.com/eddie.razaz

Twitter: @EddieRazaz
Instagram: EddieRazaz

”Jag spelar rätt mycket
dataspel. Och så älskar

jag orkidéer, hur gay
det än låter (skrattar)”

f ”Jag står till hund-
ra procent för att
jag är gay, men jag
förstår inte varför

har det med min
karriär att göra”

-42-
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BAREFOOT STÖDER HBTQ
Barefoot Wines grundades 1965 och har sedan dess haft 
ett starkt samhällsengagemang, allt från att ha startat 
den sk Barefooters-rörelsen, som är engagerade i att 
rensa stränder från skräp, till att stötta HBTQ-rörelsen 
i kampen för allas lika värde. Idag är Barefoot ett av 
världens bäst säljande vinvarumärke. 

 

Att börja dricka i tidig ålder
ökar risken för alkoholproblem. 

BAREFOOT 
WHiTE 
ZinFAnDEl
Rosévin från Kalifornien gjort på druvan 
Zinfandel. Ett somrigt bersåvin med smak 
av solmogna jordgubbar, serveras väl kylt.

BAREFOOT WHiTE ZinFAnDEl ROSé
PRIs: 57 KR. aRT nR: 2215. 75 cl. 9%VOl.
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”ibland vill man
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”ibland vill man
bara kramas”

AV maria makar FOTO maria makar

ävlar han är snygg.
Honom ska jag ha.
Så förbannat snygg är han.

Dessa tankar malde i Simons huvud,
i takt med musiken inne på nattklubben Wonk
i Malmö, en natt i april 2011. Det var första
gången han såg honom i verkliga livet. Han blev
förtjust på en gång.

– Du vet det var en sån där kille som är lite
blyg och inte riktigt vet hur snygg han är. Det
gör att han blir ännu snyggare. Fast jag är inte
den som går fram på krogen och raggar. Så jag
frågade mina vänner vem han var och tog sedan
kontakt med honom på Qruiser.

Simon bestämde träff med mannen och han
märkte att intresset var besvarat. De hördes igen
och bestämde återigen att de skulle träffas. Den
här gången hemma hos mannen. När Simon
kom dit blev stämningen intensiv och de börja-
de ta på varandra. Simon gick ner på mannen
och sög av honom. Mer än så blev det inte den
kvällen, utan Simon somnade strax därefter i
mannens famn. Då hade han inga tankar på hiv.

I dag är det annorlunda. Kafépersonalen, på
ett fik i Malmö tittar på oss när de hör att vi
pratar om hiv. De har antagligen, precis som jag,
aldrig träffat en person som öppet berättar att
han har hiv, utan att sänka rösten och utan att
fundera på vad människorna runtomkring tän-
ker.

Simon Blom är 25 år och blev hivsmittad
när han var 24. Genom oralsex, och utan att ta
någon sperma i munnen.

– Det brukar ju heta att det är ovanligt att
bli smittad via oralsex, om man inte får sperma i
munnen. Mannen som jag sög av hade antagli-
gen höga virusmängder i kroppen, eftersom han
inte medicinerade, och därför blev jag smittad.
Troligtvis blev jag det av försatsen. Men man-
nen jag var med har inte blivit dömd ännu och
jag vill inte på något sätt hänga ut honom. Men
allt tyder på att det var han. Jag hade inte varit
med någon annan på flera månader och samti-
digt som jag började medicinera började också
han att medicinera.

På söndagen 14 dagar efter att Simon hade
träffat killen fick han 41 graders feber. Han låg
hemma och kunde knappt röra sig.

– Egentligen förstod jag redan då att jag bli-
vit smittad av hiv. Så sjuk blir man inte av en
vanlig influensa.

Han tog sig till akuten, men där sa de åt
honom att vända sig till en mottagning som är
specialiserad på hiv-tester. På torsdagen beställde
han ett hiv-test och på måndagen testade han
sig på Centrum för sexuell hälsa i Malmö. Efter
två dagar fick han sitt besked. Simon hade då
haft feber i en vecka och han hade gått ner i
vikt.Till slut var han nere på 62 kilo, trots sina
1.87.

”Vad bra att du är tidig” var det första kura-
torn sa när Simon skulle få veta.

– När man säger något sådant vet man att
det positiva är något negativt. Jag insåg hur det
låg till.

– När sjuksköterskan senare på dagen för-
klarade att det var okej att känna att det var
orättvist att jag blivit smittad grät jag. Orättvist
blev ett väldigt laddat ord.

Simon har reagerat starkt på att sjukvårds-
personalen till en början uppmanade honom att
hålla tyst om sin sjukdom.

– ”Folk har ingen förståelse. Det är inte
cancer du har fått” sa de. Men jag är inte en
person som kan hålla tyst. Skulle jag göra det
skulle jag bara må dåligt.Vi som har hiv måste
prata och folk måste sluta vara rädda för oss.
Annars känner de sig som har hiv både stigma-
tiserade och diskriminerade. Det är mycket vi

och dom-tänk. Det bästa vore om man kunde
vara öppna med varandra och prata. Fler och
fler smittas av hiv i dag, men det blir bara tysta-
re och tystare. När det blir tyst blir det farligt,
oavsett vad det gäller.

Simons mamma har varit viktig för honom
och hjälpt honom mycket. Hon är psykotera-
peut.

– Hon brukar säga att jag inte kan gå och
vara rädd för framtiden bara för att jag blivit
smittad. Hon brukar likna livet vid en fjällvand-
ring. Man är ute och vandrar i det vackraste
landskapet man kan tänka sig, men på väg fram
till målet måste man passera flera broar. Och är
man då rädd för att den sista bron ska vara
ranglig och att det nedanför ska finnas en stor
fors, så glömmer man att njuta av det vackra
landskapet, för att man varit rädd hela vägen. Jag
har varit rädd för att bli påkörd, innebränd, ned-
slagen och massa mer. Men jag inser nu att man
inte får glömma att njuta av livet, trots att man
har en sjukdom.

En vecka efter att Simon fått sin diagnos
ringde han upp mannen som smittat honom
och bestämde ett möte. Det blev känsloladdat
och slutade med att mannen sa att Simon för-
stört hans liv eftersom han smittat Simon. I det
ögonblicket var mannen ångerfull. Än i dag vet
inte Simon varför mannen aldrig berättade att
han var smittad.

I dag är det en del män som väljer bort
Simon för att han har hiv.Av fem män är det
ungefär fyra som inte vill vara med honom, just
för att han har hiv.

– En gång dejtade jag en kille i tre månader.
Men sen när det kom till kritan vågade han
ändå inte ha sex med mig. Och det där passio-
nerade sexet blir det sällan de första gångerna,
trots att vi har kondom. Många är rädda. Men
visst, jag kan förstå det också.

– Ibland vågar en del inte ens träffa mig.
Det är ju inte bara sex man är ute efter, utan
också närhet. Ibland vill man bara kramas.

Sedan Simon blev smittad har livet inte för-
ändrats särskilt mycket. Han rider fortfarande,
utbildar sig till socionom och tar tre piller varje
morgon.

– I dag är jag ännu mer nöjd med livet.
Sjukdomen har varit som en väckarklocka för
mig. Livet är skört, men också fantastiskt. Jag
inser nu att man kan njuta av de regniga som-
mardagarna, då regnet smattrar på bilen och
asfalten precis blivit blöt.

FAKTA OM HIV
Ungefär 6 000 personer i Sverige lever i

dag med hiv. Hiv står för humant immunbrist-
virus och är ett virus som bryter ner vita
blodkroppar som behövs för immunförsvaret.
Om man inte får medicin blir immunförsvaret
sämre och sämre och aids utvecklas till slut.
Viruset försvinner aldrig ifrån kroppen, men
med hjälp av bromsmediciner kan virusmäng-
den i kroppen minskas och hållas på en låg
nivå.Virusmängden är avgörande för hur smitt-
sam en person med hiv är.
Hiv kan man få via oralsex, analt sex, vaginalt
sex och via blod, till exempel om man delar
injektionsverktyg. Spädbarn kan bli smittade
före eller under förlossningen, eller via amning.
Viruset dör inte omedelbart när det kommer i
kontakt med syre. Enligt det Amerikanska
smittskyddsinstitutet finns inga dokumenterade
fall av hivsmitta som överförts via saliv och hiv
smittar inte heller via vanliga kyssar. Endast
något enstaka fall där hiv anses ha smittat via
blodkontakt i samband med djupa kyssar har
rapporterats. Störst risk att bli smittad sexuellt är
via analt samlag, eftersom slemhinnan där är
ömtålig. Det uppstår också lättare bristningar
och blodkontakt där.Vissa drabbas av en primä-
rinfektion och får tydliga symtom inom ett par
veckor efter smittotillfället. För andra dröjer det
flera år från smittillfället innan de märker några
symtom och blir sjuka på grund av att immun-
försvaret då börjat att svikta.

Källa: Smittskyddsinstitutet,Amerikanska smitt-
skyddsinstitutet (Centers for Disease Control and

Prevention) och Sjukvårdsupplysningen.

j

”Sjukdomen har varit som en väckarklocka för mig”.
Möt 25-åriga Simon som blev hiv-smittad för drygt ett år sedan. 

Simon blev hiv-
smittad när han var
24. Genom oralsex,

och utan att ta
någon sperma i 

munnen.

Det här är andra delen i QX artikel-
serie om hiv/aids med anledning av
att det i år är 30 år sedan det första
svenska aidsfallet. Nästa del kommer i 
augustinumret.

30 år med hiv/aids
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1998
Första året samlades HBTQ-världen för
att se Jessica Folcker, Nanne Grönvall,
och systrarna Graaf sjunga i Tantolunden.
EuroPride hette evenemanget som tog
över som HBTQ-synliggörande evene-
mang efter vad som tidigare kallats frigö-
relseveckan.

Pridepark var fyllt av gayvänliga utstäl-
lare och favoriter som Chokladkoppen
och Spisa hos Helena serverade godsaker.
Granne med QX tält i Pridepark var Efva
Attlings tält.We´ve come a long way
since then… 

‘Föregångaren till Pridehouse, med
det sexiga namnet EuroPride Conference
Center, bjöd på övervägande lesbiska
seminarier och workshops, och höll till i
Södermalmsskolan. Flatorna fick även sitt
under DykeEye, en filmfestival med fokus
på flatfilm. Runt om i stan anordnades en
rad fester och Christer Lindarw upp-
trädde på två av de största.Avslutnings-
galan på Skansen var ett ”alla-homos-är-
där”: Jonas & Mark, Eva & Efva, Wolff,
Lindarw och Lodalen syntes alla på sce-
nen, mest jubel fick dock transsexuella
Eurovisonvinnaren Dana International.
Festivalens största snackis var dock Ecce
Homo-utställningen som var vida omtalad
och uppskattad i media och folkmun.
Elisabeth Ohlson, då utan namnet
Wallin, berättade för QX inför festivalen:
”Till Europride 98 arbetar jag med tolv
bilder på ett tema kring homosexualitet
och religion. Jag vill inte berätta så myck-
et, men jag tror att det kommer att skapa
debatt.”.Well…

Pride nr 1 var faktiskt en succé från
start: Festivalen gick med vinst, 15 000
gick i paraden och 10 000 såg avslutning-
en på Skansen.

Hört i pridepark: ”Vem i
Chokladkoppen-tältet vill du helst ligga
med?”

1999
Jimmy Sommerville hette det stora
dragplåstret på Pridescenen detta år då
gyttjebrottning var en succé i Pridepark.
Succé och snygga-killar-tillhållet

Chokladkoppen återvände till parken, med
löftet om att personalen skulle ha samma
tighta kläder som året innan. QX under-
strök i en artikel inför festivalen att baja-
majorna i parken var avsedda för enskilt
bruk. Gick det möjligtvis vilt till under
EuroPride…? 

Och för att riktigt poängtera hur långt
vi kommit sedan 1999 kan vi berätta att
man under detta Pride kunde sätta upp en
liten presentation om sig själv på ”datings-
ervicetavlan”. Lite skillnad mot dagens
extremt lättillgängliga Grindande och
Qruisande. Dessutom hade vi i slutet av
det förra seklet pippi på att kröna folk till
olika titlar: Den förste Mr Gay hette
Jesper Wallin, och sen utsågs även Miss
Dyke (Camilla Wirdéus) , Miss Drag
King (Kate Lennox) och Miss Pride
(Robert Fux).

Hört i Pridepark: ”Vem är din favo-
rit av Billy-killarna?”

2000
Årets nyutkomna homo Magnus
Carlsson var festivalens darling och pryd-
de Pridemagasinet, ledde invigningsgalan
med Annika Lantz och uppträdde med
Barbados-hits. Mona Sahlin invignings-
talade medan Lili & Susie återförenades
för en bejublad ”One night only”–show.
Hunkiga Teddybears bjöd på ös iklädda
Village People-outfits till publikens
jubel. Och på schlagerkvällen fick vi hela
åtta artister som sjöng sina hits, bland
annat Liza Öhman, Svenne och Lotta,
Vicki Benckert, Charlotte Nilsson och
såklart Hanna som Anropade sin försvun-
na astronaut.

Hört i pridepark: ”Yum, den där

Barbados-bögen är ju rätt söt…”,

2001
Året då Pridelåten föddes sjöngs den av
Mr Gay-vinnaren Jonas Hedqvist och
var en cover av gayklassikern ”I am What
I am”. Den fick vi höra åtskilliga gånger
innan Pride var över… Invigningen var en
poppigt glad historia med artister som
Friends, Sahara Hotnights, Antique
och den ständigt återkommande gayfavo-
riten Nanne Grönvall.Avslutningen var
minst lika hitvänlig med Addis Black
Widow, Bosson och Camilla Brink
som avslutade. Däremellan bjöd Army of
Lovers på en exklusiv spelning med upp-
ställningen Alexander, Jean-Pierre, La
Camilla och Dominika. I övrigt? LO:s
Wanja Lundby Wedin invigningstalade,
Towa Carson och Kikki gjorde toksuccé
under schlagerkvällen, Eva Dahlgren var
regnbågssångerska och Johnny Logan
uppträdde konstigt nog inte under schla-
gerkvällen utan Leo Berglunds dragpa-
looza Wigstockholm.

Hört i pridepark: ”Ska du också ha
din tröja med snörning därfram i kväll?”

2002
Artistmässigt var det väldigt starkt på fester
och i Pridepark: The Ark gav oss en hel
konsert som toppades av mäktig allsång till
It Takes A Fool To Remain Sane, sen fortsat-
te det med CeCe Peniston, Ceasars
Palace (i drag!), Drömhus-Therese, Da
Buzz, Jay Jay Johanson, Alcazar, Marit
Bergman och Lambretta som hade alla
spelningar under detta solskensdränkta
Pride. Under schlagerkvällen bjöds vi på
Brandsta City Släckers, Afrodite,
Sylvia Wrethammar och Orup/
Glenmark. Men mest snack denna festival
blev det kring Sofia Wistams tuttvis-
nings-tilltag. Publiken hejade ivrigt på när
Soff-i-propp visade nassarna från scenen
under lördagskvällen.

Lina Kurttila utsågs under Pride till
Dragking Of The Year och blev direkt en
stockholmsk flatikon med sitt heta Billy
Idol-uppträdande.

Pridelåten? C´est La Vie såklart, som av
QX senare utsågs till Prides bästa genom
tiderna. Den sjöngs av Christer
Björkman och mimades av Rickard
Engfors till den då ännu okända Shirley
Clamps stämma.

Hört i pridepark: ”So, never let it
go?Never stop till you know?We'll be rea-
ching for the top tonight.”…

2003
Detta års Pride minns vi så här i efterhand
tyvärr mest för attacken då Facundo
Unia slogs blodig under paradlördagen av
ett gäng skinnskallar. Men redan året efter
var Facundo tillbaka för att visa att hatet

aldrig får segra. Starkt! Annars då? Jo. detta
år var ett i övrigt riktigt succéår: Bra artis-
ter, fint väder och slutsålt med dogtags.
Givetvis uppträdde årets stora schlagersuc-
ce Alcazar, som också gjorde Pridelåten
Someday, med en egen show. Som grädde
på moset dök dessutom Sertab in och
sjöng ESC-vinnaren Everyway That I Can.
Schlagerkvällen blev en solig succé med
Sandra Kim, Marie Myriam, Love
Shine A Light-Katrina och Pernilla
Wahlgren.Andra artister det här året var
Eva Dahlgrens Buddaboys, A-Teens,
Melody Club och tuttikonen Samantha
Fox. Den numera lesbiska sångerskan bjöd
dock på alldeles för mycket nytt material
när alla bara ville höra Touch Me.
Invigningstalare? Fredrik Reinfeldt, då
”bara” moderat politiker som slogs för
homosexuellas rättigheter bland annat
inom adoptionsområdet.

Hört i pridepark: ”Alltså, det var så
mäktigt att se alla neonfärgade dogtag-
muddar i luften samtidigt som Alcazar
sjöng sin Pridelåt.”

2004
Vigsel och kärlek var temat när nyutkom-
na Kim Kärnfalk invigde Pride med kol-
legan Nina. Moneybrother gjorde succé
denna soliga Pridefestival, liksom brudkol-
lektivet She Music och Rikard Wolff.
Avslutningskvällens Eurovisionvinnare
Ruslana tröttade däremot ut oss med
trettioelva versioner av Wild Dances.

Stockholm Pride
fyller 15 år
QX sammanfattar de 14 senaste Pridefestivalerna i Stockholm. Vad hände? Vem har 
invigningstalat? Vilka minns man? Och hur många gånger uppträdde egentligen Pay-TV?
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Biskopen Caroline Krook invigningstala-
de fint medan tv-tokarna Filip &
Fredrik ledde invigningsgalan.
Schlagerpride gästades av Eva Dahlgren,
Towa Carson, After Dark, och grekiske
Sakis, som givetvis blottade både bringa
och höfter. Årets bråk uppstod utanför
Elisabeth Ohlsson Wallin och Lars
Gårdfeldts utställning H.O.M.O
Helgonkalender i Pridehouse. Där protes-
terade rysk-ortodoxa fanatiker och nyna-
zister. Efter den relativt lugna protesten
blev det senare bråk i Gamla Stan mellan
nynazister och antifascister. Följden? En
antifascist åkte i vattnet.
Hört i pridepark: ”Va, har Friends-Kim
kommit ut?”

2005
Carin Götblad invigningstalade fram-
gångsrikt på temat Hatbrott & homofobi
och under Allsång på Skansen bjöds vi på
ett överraskande bögfrieri.Artister detta år
var bland annat Alcazar, Elin Lanto och
Markoolio, medan schlagerscenen fylldes
av Bobbysocks, Arja, Nicole, Sarek,

Lasse Holm och spanska Anabel
Conde. Pridelåten gjordes, helt obegrip-
ligt, av totalt okända Leana medan Linda
Bengtzing, Pay TV och Shirley sjöng
på varenda scen och fest som fanns.
Mariaskolan huserade Pridehouse som fick
besök av intersexuella Jane Goto, och
grundaren av New Yorks HBT-skola,
Joyce Hunter. För första gången anord-
nades Miss Gay under Pride, Michelle
Appelroos hette vinnaren.Tyvärr drabba-
des både Torget och Kaffekoppen av sten-
kastning under Pride vilket kändes väldigt
olustigt. Ingen skadades dock.

Hört i pridepark: ”Nu har jag sett
Pay TV för sjuttonde gången sen i ons-
dags!”.

2006
Lill-Babs invigde Pride på temat mång-
fald och sen rullade det på med Darren
Hayes, Del LaGrace Volcanos fotoshop,
Tina Cousins, Andy Candys transskola,
Arja, fjolldiskussion med Johan Hilton,
och Andreas Lundstedt innan söndags-
avslutningen bjöd på en spelmansstämma
med Åsa Jinder och Nordman.

Schlagerkvällen gav oss Tornero, och
Växeln Hallå, innan en rörd Lasse
Berghagen fällde en tår över gaypubli-
kens uppskattning. Årets Pridelåt var Go
West-översättningen Kom Ut med After
Dark och den stora snackisen var att Jan
Guillou invigningstalade.Vilket han gjor-
de väldigt bra, tillsammans med Amelia
Adamo. Årets accessoar? Givetvis den
Magnus Skogsbergs-designade dogtag-
väskan.

Hört i Pridepark: ”Skadade du
också ögonen under Patricias skumparty?”

2007 
Alla var snygga i dogtag-slipsar medan de
sjöng med i I´m Gay med Cissi Ramsby
& Alex Falk. Pridepark besöktes hedran-
de nog för första gången av en sittande
statsminister: Fredrik Reinfeldt.

Schlagerkvällen gästades av årets succéer
Måns, Sonja Aldén, Sarah Dawn
Finer och ESC-vinnaren Marija
Serifovic. Och ni minns väl Kristian
Luuk i Jessica Andersson-shorts och
Lotta Bromé som just Serifovic? Andra
namn på scenerna var Marit Bergman,
Blacknuss, RuPaul och Bananarama
(som senare festade loss på Lino).
Pridehouse ägde rum i Södran med bland
annat Hallongrottans shop, idrottssnack
och Helena Sandströms You Give Gay
People a Bad Name. Mest bråk var det om
huruvida Glenn Hysén var en lämplig
Pridetalare eller inte (han hade ju ett par
år tidigare slagit till en man som tafsat på
honom i en pissoar). Föga visste man då
att Glenn, som höll ett rätt bra tal, var
pappa till en blivande Årets Homo. Årets
fest? Bögjävlarnas Voguebal.

Hört i Pridepark: ”Men alltså:
Vilken är den riktiga Mr Gay-festen?”

2008
Året då vi firade Europride med föredet-
tingarna i Right Said Fred och en invig-
ningstalande indisk Prins. Det här var året
då media gick bananas och satsade på
Pridebilagor, stora artikelserier och tv-
sändningar om regnbågsfestivalen.

Pridehouse fortsatte också att växa succé-
artat och folk köade för att se exempelvis
Kyss min plysch. Årets stora succé var dock
Edward af Silléns sista schlagerkväll med
Perrelli, Dana International,Teach-In,
Sanna Nielsen, Lili & Susie, Måns och
äntligen, Lena Philipsson.Allsången
under Det gör Ont, Kärleken är evig och

Dansa i neon ekar fortfarande i mångas
öron. Bland artisterna på scener och fester
märktes den udda uppställningen Martha
Wash, September, MA Numminen,
Dee-Lites Lady Miss Kier och
Pridelåtsmakarna BWO, som drabbades av
ösregn under sin lördagskonsert. Årets
mening? Givetvis Tiina Roseberg-klassi-
kern från Skanseninvigningen: ”Den knut-
na näven är inte bara ett kamptecken, den
är också ett sexuellt redskap”. Årets fest
blev Bögjävlarnas underklädesfest.Aldrig
för har så många gått hem så nöjda. Och
så nakna.

Hört i Pridepark: ”Okej, jag lovar
att jag slår dig och din nya brud i dildo-
kubb.”

2009
På temat Hetero invigde Sandra Dahlén,
som just skrivit boken Hetero. Casey Hold
On med Marit Bergman var Pridelåten
och årets dogtag var ett halssmycke med
punktskrift i regnbågsfärgerna. Ordet på
brickan var givetvis ”hetero”.
Gayveteranen Marc Almond var en av
årets artister liksom en uppsjö av bra 90-
talsnamn som var med om att skapa två-
års-traditionen 90´s Pride. Pandora, Dr
Alban, E-type och Haddaway var några
av dessa. Succé med en gång såklart!
Schlagerkvällen sågades däremot jämsmed
fotknölarna av QX (om vi vetat vad som
skulle följa nästkommande två år så hade
vi kanske varit mer positiva). Alexander
Rybak,Yohanna, Lili & Susie, Alcazar
och Sarah Dawn Finer varvades med
covers av allehanda schlagers och saknaden
efter Edwards schlagershower var stor.
Pridehouse fortsatte att vara relevant och
bjöd bland annat på Skapade Gud oss
hetero, Kvinnor som älskar bögar – vad är
grejen?, LGBT – a western concept och
samkönat partnervåld. Den här
Pridefestivalen hade 1,9 miljoner kronor
minus på kontot efter avslutad festival.
”Det har helt enkelt gått lite för fort”
kommenterade festivalens ordförande
Claes Nyberg.

Hört i Pridepark: ”Har du också
testat bungyjump?”

2010
…också känd som regnfestivalen. För när
Pride äntligen valde att flytta, nu till
Sjöhistoriska museets gräsmatta så var inte
vädergudarna nådiga. Det regnade flertalet
dagar och gräsmattan framför scenen var
till slut bara en stor lerpöl. Många använde
nog den fina dogtagsjalen till att torka
bort leran…

Magdalena Ribbing och socialstyrel-

sens generaldirektör Lars-Erik Holm
invigningstalade på årets tema makt, och
bland artisterna märktes Caroline af
Ugglas, Mariette och åttiotalsstjärnan
Hazell Dean. Nittiotalskvällen fortsatte
att vara bra och bjöd bland annat på Lisa
Ekdahl, Sash,Vengaboys och Dr
Bombay. Kanske kunde Rednex hoppat
över att köra hela sin repertoar…  Och
Darin överraskade med en hel konsert
efter nittiotalsorgasmen. Schlagerpride
blev snäppet bättre än året innan då
Annelie Rydé höll i en svensk schlagers-
how som toppades av Jill Johnson,
Nanne, Svenne & Lotta och första-
gångsbesökaren Björn Skifs. Del två
lyckades locka utländska favoriter som
tyska Lena och maltesiska Chiara men
tyvärr enbart bottenskrapet från årets
Melodifestival. Inte en enda av
Globenfinalisterna var på plats…
Pridehouse fortsatte att befästa sin roll som
ett absolut alternativ till Pridepark, och
lockade med fantastiska föreläsningar
kring HBT-situationen i Uganda, svensk
familjepolitik och transrättigheter. Under
Pride anordnades dessutom just Miss
Transsexual för första gången.Vinnaren
hette Alexandra Bryngelsson.
Pridelåten? Ankie Bagger & Bonde-
Peters genant usla Secret Weapon.

Hört i Pridepark: ”Ingen av mina
kompisar har köpt dogtag. Parken ligger
för långt från Södermalm.”

2011
Tanken att öppna upp Pridepark var god
men Kungsträdgården kanske inte var rätt
ställe…? Pridepark lockade liksom inte
bara folk som var ute för att Pridemysa,
vilket fick följden att Stockholms gayelit
hängde backstage hela festivalen.

Dessutom går detta år till historien som
det artistblekaste hittills (Justin Utley?
Adam Tyler? Anthony Callea?).
Schlagerkvällen bjöd på ett par fina upp-
trädanden (Hanson/Carson/Malm-
kvist!) men att toppa kvällen med
Shirley Clamp gjorde vi inte ens 2005.
Men allt var inte misär. Pridelåten Show
The World Tonight med Straight Up är
vass, ”Den gravida mannen” Thomas
Beatie höll ett fint tal, Alcazar bjöd på
en galet bra tack-och-hej-show,
Pridehouse fortsatte att locka massor och
folk hade att göra på kvällarna ändå. För
det här var året som festerna tog över som
de stora måste-vara-där-platserna. Navid
Kabiris fester hade sammanlagt lockat ett
bättre artistuppbåd än Pride (Charlotte,
Jenny Silver, Agnes, Danny, Sara
Varga, Amanda Lepore).

Hört i Pridepark: ”Vi syns backsta-
ge!”.

Sammanställt av Ronny Larsson
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TISDAG 31 juli
Pride Opening Party "I LOVE
BOYS"
Atlantis Cruise är tillbaka i Sthlm med
nästan 3 000 bögar. Och självklart ordnas
det ett stort Opening Party Pride 2012 av
Clean för alla kryssare och andra party-
sugna gays.
För musiken står Wayne G från USA som
är huvud-dj på Atlantis och Tony Built
från NewYork, men även våra lokala för-
mågor Pamela, Gretchen och Mathias
Lundström spelar på festen. På scenen står
ryska stjärnan Roma Kenga och sexiga
go-gos utlovas.
Ambassadeur, Kungsgatan 18,T-Bana
Hötorget - 22.00-04.00, Biljetter: 140 kr på
Torget i Gamla Stan   

Pre Pride Sommarparty på
Stallmästaregården
Qx Gala-prisade festfixarna Katja &
Gunn bjuder på skönt partyröj och finfina
överraskningar.
Stallmästaregården, Norrtull, Hagaparken, buss
515/595 från Odenplan.
22.00-03.00, fri entre.

Bögjävlarnas underklädesparty
Stans coolaste partajare har redan hängt
fram kallsipperna och trosorna till den här
festen som är en relativt ny, men ack så
populär Pridetradition. Det är precis som

det låter, en underklädesfest där alla drop-
par paltorna och festar loss.Alla dansar
hela natten i bara underkläderna, tjej som
kille, hen som hon. Det är svettigt,
magiskt och sexigt på en och samma
gång! Tänk dock på att det brukar bli fullt
så kom tidigt. Och bar och garderob tar
ENDAST kontanter! (bankomat finns vid
Nytorget).
Roxys källare, Närkesgatan 8,T-Bana
Skanstull, 21.00-01.00, 40 kr

Pride Youth Party
Ungt och kul med RFSL UNgdom.
Snygg-Jessica och DJ Illusion är dj:s.
GK, Göta Källare,T-Bana Medborgarplatsen,
20.00-02.00, ålder 15-25, 60 kr för RFLS-
medlem, annars 100 kr

Whish
Fetisch & kinky för tjejer som gillar tjejer.
Dresscoden är i minimum black, men
fetischklädsel och annan stämningsfull
klädsel som anknyter till klubbens tema
uppskattas såklart! 
SLM.Wollmar Yxkullsgatan 18,T-Bana
Mariatorget, 18 år, 19.00-01.00,
Medlemskap i Wish kostar 100 kr för 12
månader och tecknas på plats.

ONSDAG 1 augusti
Lino Reunion @ Le Bon Palais

Holy Guacamole! Det är hela 10 år sedan
gayklassikern Lino startade. Det firar
Tobbe & Bernhard med att tre år efter
stängningen dra igång klubben igen for a
one-night-only-reunion. Musiken sköts
av idel bekanta ansikten: JJ Stockholm &
Bernhard fixar klubbmusiken,Andreas
Graveleij spisar schlager och musiken vi
hör på gården sköter Katy Von Geijer &
Makkan. Kom, minns och dansa!
Le Bon Palais, Barnhusgatan 12,T-Bana
Hötorget, 23.00-04.00, 18 år, 140 kr i dör-
ren

STAR GayDisco Goes Gay Pride
Popkillen Daniel Oliver står på scenen
och NewYork-dj:n Tony Built spelar.
Dessutom vänder Mathias Holmgren och
Leo B vax bakom skivspelarna.
Lästmakargatan 8,T-Bana Östermalmstorg -
22.00-03.00, fri entré innan 23.00

Balllroom Country
Party! Rock och country med Lets
Dance-Tobias Karlsson som värd.
GK, Göta Källare,T-Bana Medborgarplatsen,
22.00-03.00, ålder 15-25, 100 kr för dig
med dogtag, annars 120 kr

CLUB KG - PRIDEFEST 
När flatcombon KG slår sina Pridepåsar
ihop bjuds det på liveuppträdande med
Coco, Mary N Diaye och DJ Sjeazy Pearl

från Nederländerna kör hårt i dj-båset.
Givetvis spelar Swedish Dyke Vibes också
den röjigaste musiken. Club KG  har fes-
ter för flatjälvar och alla deras vänner och
festar alltid enligt parollen  "WE CAME
TO PARTY BITCHES!".
Debaser Slussen, Karl Johanstorg 1, kl 22.00-
03.00, 20 år, 100 kr förköp, 150 kr i dörren

Stolta Veckan-premiär med Mums
Mums & Pianotransan 
Mums Mums är succén som blivit en rejäl
snackis. Det är här Leila K kan dyka upp,

Sex dagar och ett sjujäkla festande. Här är festerna du måste ha koll på under Stockholm Pride 2012. 
festernaunderpride

-71-

Ivi Adamo

Mums Mums
Pianotransa
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och det är här alla, oavsett kön eller lägg-
ning, röjer loss. Petter Wallenberg,Apollo
och Pianotransan framför i kväll klassiska
houselåtar från tiden när housemusik var
svart och gay och trodde på fred på jor-
den.
Strand, Hornstull Strand,T-bana: Hornstull,
21.00-02.00, Fri entré

Sthlm Night Fever
Den populära onsdagsklubben rullar vida-
re även under Pride. Givetvis är det fri
entré hela kvällen och hög partystämning.
Musiken på Main Floor sköts av
DiscoBambina som kör Mash-Up Mania
och i Panoramabaren spelar Ryan Kenny
(US) house & hits.
Kolingsborg,T-Bana Slussen, 18 år, 23.00-
03.00

HUMP @ F12 
Frestande och förförande gayfavoriten
Hump fixar Pridefest med två av Sveriges
bästa och snyggaste dj:s Marcus Ullmarker
och Daniel Olsson.Värdinna? Men please!
Det är ju alltid  Miss Inga.
F12, Fredsgatan 12,T-Bana T-Centralen,
22.00-03.00

SLM
Öppet hus är det denna klubbkväll då det
är öppet för alla på SLM.Alla SLM:s
dresskoder funkar.
SLM,Wollmar Yxkullsgatan 18,T-Bana
Mariatorget, 22.00-03.00, 50 kr

TORSDAG 2 AUGUSTI
"WORLDS BIGGEST SCHLAGER
AFTER PARTY"
Efter parkens stora firande vallfärdar schla-
gerfansen till årets schlagerfest. På scen
står Greklands bidrag från Eurovision
2012 Eleftheria Eletheriou med sin
"Aphrodisiac".

Andra artister som dyker upp är Andreas
Lundstedt,Velvet och Linda Pritchard.
Även schlagergruppen Hallå Hela Pressen
är där.
DJ:s frågar ni? The One & Only Edward
af Sillén och QX egna Schlagerprofiler
Ronny & Ken.
Även Inca och Gretchen finns på dj:-lis-
tan.
Hamburger Börs, Jakobsgatan 6,T-Bana
Kungsträdgården - 22.00-05.00
Biljetter: 180 kr på Torget i Gamla Stan,
Mälarpaviljongens tält i Pride Park och
www.hamburgerbors.se   

STAR GayDisco Goes Gay Pride
Star kör på med Mathias Holmgren och
Sanaz i dj båsen.
Lästmakargatan 8,T-Bana Östermalmstorg -
22.00-03.00, fri entré innan 23.00

Pride House Party
Dj Prasch på stora golvet och VJ är
Dulerrb. I loungen spelar Dj Hansen.
GK, Göta Källare,T-Bana Medborgarplatsen,
22.00-03.00, ålder 18 år, 100 kr för dig med
dogtag, annars 120 kr

SLM
Klubbkväll och öppet hus är det denna
kväll då det bara är öppet för män på
SLM.Alla SLM:s dresskoder funkar.
SLM,Wollmar Yxkullsgatan 18,T-Bana
Mariatorget, 22.00-03.00, 50 kr

Sthlm Night Fever
Fri entré även den här kvällen. Dj:s är
Fagmaster Blix som kör Crazy disco och
gaypop i Panoramabaren. I the
Bas(s)ement spelar Emil Hellman hit
house anthems.
Kolingsborg,T-Bana Slussen, 18 år, 23.00-
03.00

Mums Mums Dragrace - Vem blir
Sveriges nästa drag-superstjärna?
Mums Mums Stolta Veckan fortsätter med
Sveriges första version av den populära
teveserien RuPauls Dragrace - Mums
Mums Dragrace! Under kvällen korar
Mums Mums, Leo. B och en hemlig jury
Nordens nästa drag-superstjärna. Drag
queens, drag kings eller mittemellan - alla
könsuttryck är välkomna! Vinnaren får
Sveriges fetaste goodiebag och en lyxmid-
dag för två! Kläder, peruker och skor finns
till lån för de tävlande backstage.Anmälan
sker på plats. Ett fantastiskt initiativ säger
vi!
Strand, Hornstull Strand 4?T-bana:
Hornstull, 21.00-02.00, fri entré

RFSL Tjejfest
Flatfesten med stort F.Till den här
Pridetraditionen kommer alla.ALLA, we
tell you! Tjejfesten är främst för de som
anser sig vara tjejer, men alla är givetvis
välkomna! Dj:s bland annat Katja &
Gunn, liveuppträdande blir det med
MaryJet alias Mariette Hansson. Dessutom
dj:ar RFSL:s Ulrika Westerlund och
Josefin Brink. Plus en massa annat!
Medlemmar i RFSL får rabatt på inträdet.
Le Bon Palais, Barnhusgatan 12, 18 år,T-
Bana Hötorget, 21.00-03.00

Patricias Skumparty
Runt midnatt fylls den klassiska båten
med skum till bredden och alla HBT:are
kastar sig sturskt in i det vita havet.
Patricias skumpartyn är mytomspunna,
sexiga och galna, precis som båten själv.
Glöm dock inte att ta med ombyte, vi vill
ju inte att ni drar på er en otäck förkyl-
ning inför helgens festligheter…
Patricia, Stadsgårdskajen 152,T-Bana
Slussen, 20 år, 18.00-05.00

Offpride: GUMM4N PROSUMER
Hanna, Stefan, Siri & Pjotr presenterar
bland annat Mamma Tesso-gänget med
Tommie X och FestaMyaMaila.
Dessutom: Mahoyo, Lilla Lovis, Penelope
Strikes och Little Jinder.
Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1,T-Bana
Liljeholmen, 21.00-04.00, ålder 20 år, 150
kr via tickster eller med dogtag,180 kr i dörren

FREDAG 3 augusti
Girls Girls Girls
Moxys stora fest vill man som brud inte
missa. Det blir två dansgolv, ett med dj:n
Snygg-Jessica (schlager och tuggummi-
pop), och ett med dj Pamela och Inca
(house/dans). Lokalen gör att man dessu-
tom kommer ha en stor mysig uteserve-
ring.
Skyddsrummet, Söder Mälarstrand 25b,T-
Bana Mariatorget, 22.00-03.00, Förköp 160
kr och i dörren 200 kr, förköp även på
Hallongrottan och på Roxy.

CLUB X 
LIVE JAMILLA IDRIS (MILA) DJ
SWEDISH DYKE VIBES.
Club X är den nya gayklubben på
Stureplan som lyckats behålla greppet om
publiken. Denna fredag spelar Jamilla Idris
(Mila), Mathias Holmgren och Swedish
Dyke Vibes!  Varmt välkomna säger "Årets
festfixare på QX-galan 2012", Katja &
Gunn.
Club X, Regeringsgatan 61 - kl.23.59-
05.00, 18 år, 100 kr förköp och 150 kr i
dörren

Mums Mums goes east med DIK
Fagazine 
I kväll blir det releasefest för det hajpade
polska bögfanzinet DIK Fagazines nya
nummer "Before '89" som handlar om
det östeuropeiska böglivet innan kommu-
nismens fall.Världskända konstnärer som
Wolfgang Tillmans, Nan Goldin och
Bruce LaBruce medverkar. Nu kommer
de till Stockholm exklusivt för Mums
Mums Stolta Veckan! Under kvällen visar
man filmer av DIK:s chefredaktör, Karol
Radziszewski, bjuder på stark vodka, spe-
lar eurotechno och njuter av vår strippan-
de kommunistkille - Mr Leather Europe
Alexi Carpentieri som poledansar i enbart
pälsmössa!
Strand, Hornstull Strand 4?T-bana:
Hornstull, 21.00-03.00, fri entré

"MR GAY SWEDEN 2012"
Det är dags att kora årets bög 2012 under
ledning av Jean-Pierre Barda som i år har
tagit hjälp av den skönaste av de sköna,
Maria Montazami, som lovar att bjuda på
ostbågar hela kvällen. På scen står artisten
Nik Miles från New York, och dj:s under
kvällen är Gretchen, Mathias Lundström
och Wiktor Sjövall.
Hamburger Börs, Jakobsgatan 6,T-Bana
Kungsträdgården - 22.00-05.00
Biljetter: 160 kr på restaurang Torget i Gamla
Stan, Mälarpaviljongens tält i Pride Park och
www.hamburgerbors.se

Club Proud
Dj Prasch på stora golvet och VJ är
Dulerrb. På schlagergolvet spelar Dj
Illusion. Dj Hansen spelar givetvis i
loungen.
GK, Göta Källare,T-Bana Medborgarplatsen,
22.00-03.00, ålder 18 år, 100 kr för dig med
dogtag, annars 120 kr

It´s My Paradise Pride!
Storslaget Pridefirande med
Kolingsborgsgänget! På scenen står

Mary N Diaye
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Diamond Dogs & Madonna-kopian
Melissa Totten. Musik blir det så klart i
massor:Anders Sewerinson – kör
mello/gaypop på stora golvet, Makkan
kör Crazy Disco i Panoramabaren och i
källaren blir det Jonas & M.O.D:s Tech
House & Dirty House.
Kolingsborg,T-Bana Slussen, 18 år, 23.00-
05.00, 160 kr entré

Fest för kvinnor 30+
Åsa och Lottie ser till att Pridetraditionen
för trettioplusbrudarna hålls vid liv.Alltid
välbesökt och alltid fantastisk feststäm-
ning.
Nalen, Regeringsgatan 74, 21.00-03.00, för-
köp på Nalens hemsida: 150 kr + 15 kr ser-
viceavgift, men kolla?www.femmeq.se för all
info om köpställen.

Berns Mad Circus Gay Vip Party
Berns förvandlas till en stor härlig cirkus.
Med sexigt muskulösa manliga dansare,
eldslukare och burlesque-artister skapas
det ett rejält Pridekalas! Brittiska super-
drugan Mizz Kimberley  sjunger live
medan Scotty The Blue Bunny uppträder
och Gonzalo Rivas (Fire, Beyond) och
Marcus Ullmarker spelar house och
tech/house på terassen.Värdinnan är
givetvis Miss Inga. På stora golvet spelar
Leo Netz, Noah Gibson, Henrik
Bergqvist och Gustaf Wallnerström
Berns, Berzelii Park,T-bana Östermalms-
torg/Kungsträdgården, 22.00-05.00

Kinks & Queens Prideparty
Total mix, total you = total fun säger
mytomspunna festfixardrottningen
Leonora inför den här fetischfesten.
Biljetter: 150 kr förköp på Eves Collection,
St Eriksgatan 17, Lovestore Bondegatan 6 och
via nätet på Nordeakonto 3206 20 95643.
Camarillo, Kungstensgatan 22,T-Bana
Rådmansgatan,

Bear Pride Party
Björnarna fixar fest även i år. DJ är Vinny
Vero från New York, och räkna med att
det blir svettigt, svängigt och extremt sex-
igt.
K2 Night Club, Götgatan 99,T-Bana

Skanstull, Inträde: Medlemmar i Viking Bears
och Bersekers 100 kr, övriga 200 kr. Förköp
på Sidetrack.

Ficks & Gumm4n: Pride på
Trädgården
Klubbmarodörerna på Ficks (Makode,
Ulrich & Kornél) slår sig ihop med in-
house gayklubben Gumm4an för att fixa
fest. Live med världsmedborgaren Aérea
Negrot och Dj Mr Ties från Berlin.
Trägården under bron, Hammarby Slussväg 2,
21 år, 17.00-03.00, 150 kr

SLM
Medlemskväll på SLM betyder att alla
medlemmar är välkomna och att alla
SLM:s dresskoder gäller.Tänk på att SLM
är en dresscode-klubb och att entréperso-
nalen bara släpper in dem som följer gäl-
lande regler, medlemmar såväl som gäster.
Minimikrav är ”svart eller vit t-shirt”-
svarta eller blå jeans av basicmodell”-
grova svarta kängor exempelvis militär,
arbetarkängor eller skinhead.
SLM,Wollmar Yxkullsgatan 18,T-Bana
Mariatorget, 22.00-03.00, 50 kr

LÖRDAG 4 augusti
Garage XL presenterar 100% Pure
Love
Succén Garage bjuder givetvis in till
efterparaden-röj med de snyggaste boysen
och de fetaste beatsen. Stora golvet bety-
der House Of Love med Bernhard &
Jonas Lindevik, Panoramabaren styrs av
Makkans Crazy Disco, i The Bas(s)ment
spelas Pamelas Twisted House och i lilla
favoriten Dasscot kör Neil Seaward gay
anthems.
Kolingsborg,T-Bana Slussen, 18 år, 23.00-
05.00, 140 kr entré

Pride Main Boy Party "CLEAN"
P-A-R-T-Y! Clean ställer till den en stor
paradefterfest med Eurovisionstjärnan Ivi
Adamou (Cypern). Hennes La La Love är
en av sommaren största hits och det kom-
mer att bli, just det P-A-R-T…..ja ni kan
det här nu. Även Straight Up syns på sce-
nen.
Barcelonabaserade dj:n Enrico Arghentini

kör house med Wiktor Sjövall.Andra dj:s
är Gretchen och Mathias Lundström.
Barcelonska gogo-grabbs och konfetti
utlovas också.
Hamburger Börs, Jakobsgatan 6,T-Bana
Kungsträdgården - 22.00-05.00
Biljetter: 160 kr på restaurang Torget i Gamla
Stan, Mälarpaviljongens tält i Pride Park och
www.hamburgerbors.se   

Pride Main Girl Party  "MISS GAY
SWEDEN 2012"
Återuppväckt efter tre år i dvala är denna
brudbegivenhet. Med nio superheta brut-
tor som ska slåss om att bli årets flata så
lär denna fest locka tjejer från hela landet.
Kyss Mig-producenten och flatfavoriten
Josefine Tengblad leder tävlingen med
Jean-Pierre Barda och på scen står "La La
Love"-Ivi Adamou!
I samarbete med Lesbian Heaven från
Malmö presenteras kvällens dj:s, Cissi
Ramsby, Mathila Berggren, Inca och Nira
Hindocha.Vid stängning 03 får man des-
sutom Clean-stämpeln vilket ger en fri
entré till Hamburger Börs som är öppet
till 05.00.
Göta Källare,T-Bana Medborgarplatsen -
22.00-03.00
Biljetter: 140 kr på Torget i Gamla Stan,
Mälarpaviljongens tält i Pride Park

Berns Mad Circus Gay VIP party.
Miss Inga fortsätter sitt Cirkus-kalas på
Berns. Nu gästar Tyree Cooper & Farely
Jackmaster Funk, och precis som under
fredagen spelar Gonzalo Rivas (UK, Fire,
Beyond, Matineé)
Marcus Ullmarker (Wide Open). Scotty
The Blue Bunny och Mizz Kimberly syns
också i vimlet.
Berns, Berzelii Park,T-bana Östermalms-
torg/Kungsträdgården, 22.00-05.00

Mums Mums & P*fect present Deep
in Vogue - a night of vogueing and
ballroom culture!
Danskompaniet P*fect och Cinema
Queer och ger en kväll av vogue extrava-
ganza! 
Vogue, dansen som skapades av svarta
bögar i New York på 80-talet och senare
gjordes berömd av Madonna är temat för
kvällen då man visar voguemusikalen
Leave it on the floor, och voguear loss till
legendarisk New York- house! Catwalken
och scenen är öppen för alla!
Strand, Hornstull Strand 4.T-bana:
Hornstull, 21.00-03.00, fri entré

DEN STORA EFTERFESTEN @
Debaser Medis
Katja Gustafsson och Gunn Lundemo
(club KG) grejar i år efter-paraden-party
med club Caliente. De pressar ur den sista
festivalmusten efter paraden och festar tills
ni inte orkar stå längre.Tänk rökhav, dj:s,
dragqueens och blinkande discolights. Så
på med mustaschen, läppstiftet, peruken,

boan and your high heels! Club Caliente
huserar på andra våningen och bjuder på
dancehall, RnB, hiphop djs & artist. Katja
och Gunn håller till på stora golvet och
bjuder på PAUPAU, dj Betty Bronx (DK),
Swedish Dyke Vibes. Miss Mona är vär-
dinna och Julia Frej spelar i baren.
Debaser Medis, Medborgarplatsen 8, kl 22-
03, 20 år, 150 kr förköp och 200 kr i dörren

STAR GayDisco Goes Gay Pride
Mathias Holmgren, Daniel Olson och
Leo Berglund dj:ar på STAR denna lör-
dagskväll.
Lästmakargatan 8,T-Bana Östermalmstorg -
22.00-05.00, fri entré innan 23.00

SLM
Medlemskväll på SLM betyder att alla
medlemmar är välkomna och att alla
SLM:s dresskoder gäller. Och jo, du kan
lätt bli medlem under veckans alla kvällar.
SLM,Wollmar Yxkullsgatan 18,T-Bana
Mariatorget, 22.00-03.00, 50 kr

Ficks & Gumm4n: Pride på
Trädgården
Ficks (Makode, Ulrich & Kornél) med
in-house gayklubben Gumm4an. Live
med världsmedborgaren Aérea Negrot
och dj:sen makode, Kornél och
Gumm4n.
Trägården under bron, Hammarby Slussväg 2,
21 år, 17.00-03.00, 150 kr

Bears at Sidetrack
Efter paraden samlas alla björnar för lite
efterrummel på favoriten Sidetrack. Från
18.00 och fritt inträde.
Wollmar Yxkullsgatan 7,T-Bana Mariatorget

söndag 5 augusti
Patricias Pride Final
Pridetraditionen på Patricia fortsätter. Här
samlas alla dom som tappat bort sina heta
flörtar under veckan och försöker få till
det en sista gång innan regnbågsflaggan
hissas ner för den här gången. Fest intill
småtimmarna blir det alltid i alla fall.
Patricia, Stadsgårdskajen 152,T-Bana
Slussen, 18.00-05.00

After Pride Party
Snygg-Jessica är dj på stora golvet och Dj
Illusion spelar på RnB-golvet. Rocken
sköter Dj Hansen.
GK, Göta Källare,T-Bana Medborgarplatsen,
19.00-03.00, ålder 18 år, 80 kr för dig med
dogtag, annars 100 kr.

Miss Mona

Sjeazy Pearl

Coco
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ornazetti slutar
aldrig att förvåna.
Byffé med motiv

tryckt och lackat för hand
tog andan ur mig när jag
såg den regnbågsfärgade
pjäsen i deras butik i
Milano i våras. Är du spe-
kulant får du punga ut med 245 00 kr och finns att köpa på Svenskt tenn.

usentals personer passerar
dagligen Nordiska
Kompaniet i Stockholm,

en av Skandinaviens viktigaste och
största handelsplatser. NK
Stockholm grundades 1902 av
Josef Sachs. 1915 slog varuhuset
upp portarna på Hamngatan.
Sachs var visionär och skapade ett
revolutionerande varuhus, han
ställde stora krav på service och
medarbetarna drillades i ”NK-sätt
och vett.” NK kom att bli ledande
inom mode, inredning och god
smak. Sachs sa ”NK är en kom-
mersiell och kulturell teater” och
det är i den andan som Josef
Sachs hederspris delas ut årligen.
Bland vinnarna som mottagit pri-
set finns Jörgen Eriksson,VD
för NK Glas, Porslin & Kök. Men
under hans ledning har avdelning-
en dessutom vunnit internationellt
erkännande. Under branschens
årliga mässa i Chicago, världens
största i sitt slag, delas varje år ut
två priser och NK Glas, Porslin &
Kök vann båda vid den stora
galan i våras.

Jörgen, törs man komma

in till er och handla med en
vanlig plånbok?

– Haha, visst törs man komma
in.Våra produkter kostar inte mer
än hos våra kollegor i branschen.
Vi erbjuder dessutom våra kunder
NK glas- och porslinsgaranti. Det
betyder att om olyckan är framme

och ett glas eller en tallrik går i
kras där hemma tar du med dig
kvitto och den trasiga varan till
vår avdelning så ersätter vi den.Vi
bryr oss inte ens om att fråga om
hur det gick till.

– Men visst har vi en del
dyrgripar också. Har du 150 000
kronor över och vill ge en trevlig
present till någon kär person eller
ge dig själv lite extra attention, i så
fall kan du köpa samma porslin
som Prins William och Kate

Middleton fick i bröllopsgåva.
Vad är det dyraste ni har

sålt till en kund?
- En båtskulptur av Bertil

Vallien ligger nog bra till. Den
största vi sålt gick nog för dryga
350 000 kr. Det var en härlig
kund som inte ”stannade” där,
kunden handlade ytterligare unika
delar vid samma tillfälle..

Vad ska man tänka på om
man är intresserad av att köpa
ett porslin som håller i läng-
den?

- Jag värnar om det svenska
kulturarvet så jag säger satsa
svenskt. Ett fantastiskt hantverk i
toppkvalitet. Det är värt att lägga
någon krona extra på porslin med
kvalité.

Hur ser ditt favoritglas ut?
- Lena Bergstöms glas

Avanti är ett sobert och stilrent
glas,det var mitt första inköp när
jag fick uppdraget med NK Glas,
Porslin & Kök. Stilrena och tunna
slipskär sträcker sig upp mot gla-
sets kant (Avanti – Sträva uppåt).

Favoritporslin?
- Hemma i köksskåpet har jag

&homo
hus,hem

vi säger grattis Jörgen på Nk...

n sak jag gått
och tänkt är
alla tillbehör

som följer med när
man köper en ny
köksmaskin, en
mixer eller hushål-
lassistent, för att
nämna några exempel. Man använder ju oftast
bara ett och samma rivjärn eller visp. Resten blir
bara en massa skrot som ligger i lådan och skram-
lar när man drar ut den.

med per wennberg

”Jag värnar om
det svenska
kulturarvet
så jag säger

satsa svenskt” 

t
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svenskt vitt porslin från
Gustavsberg som bas. En krydda
till det kan vara delar från
Nympfenburgs porslin och även
deras fantastiska pjäser av djur. Det
svarta porslinet som dessutom är
svart rakt igenom är magiskt.

Vad får man inte använda
sig av på det dukade bordet?

- Jag säger: Det finns inga ”big
no no’s”. Det skulle väl i så fall
vara om de fick för sig att duka
med pappersservetter till
Nobelmiddagen. Idag gäller
det att överraska sina gäster -
och sig själv - när man dukar.
Utmana och mixa material
och färger.Titta inte på hur
grannen gjort, bestäm själv hur
du vill att det ska se ut. Det är
dags att ta sin personliga stil
hem till sig. Jag tycker att det
är lika viktigt vad du sätter på
dig för skor på morgonen som
vilken detalj du ska addera i
din välkomnande hall, på ditt
middagsbord eller i vilken vas
du sätter de fina blommorna
du fick.

to die for
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ör dig med rädsla för sols-
ting ger Källemos solstol
Gårdshult ett extra solskydd

för huvudet och perfekt skugga när
du ska spana på stranden. Stolen
formgavs redan 1947 av Johan
Kandell och nu finns den åter i
produktion.

f

attan Dye dye, gjor-
de att jag nästan
trillade av pinn när

jag såg Paola Navones kol-
lektion för Kasthall. Den har
fått ett mönster som är
tryckt på en ullmatta men
visst ser det ut som att den
är batikfärgad?

snyggt

m

kul
kvättmönstrade muggen
ingår i en liten kollek-
tion 10-gruppen har

formgett för Rörstrand. Det
känns nästan som att den stått
i en konstnärs ateljé och fått
sig ett stänk av pensel.
Barnslig, lättsam och leksam
är ordet.Vem vill inte dricka
sitt morgon kaffe ur den här?
Kommer i butik först i sep-
tember.

s

pers bästa
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et har gått ett kvarts sekel sedan
Jeanette Larsson började arbeta
som polis. En annan tid och möj-

ligen ett annat liv. Idag är Jeanette Larsson
47 år gammal och har många års erfaren-
het av kampen mot grov brottslighet. Hon
har också erfarenhet av hur det är att
kämpa mot fördomar och av en stor orga-
nisation som inte tillåter avvikelser.

– Jag var ju klar över min läggning

och trodde att det skulle finnas andra som
var öppet homosexuella på polisutbild-
ningen, säger hon och fortsätter:

– Men det fanns ingen och då blev jag
också tyst.

Under alla sina år som polis har
Jeanette Larsson arbetat i Malmö, på läns-
kriminalen. Som spanare har hon jobbat
sig runt på ort efter ort, tagit del av jar-
gongen och hört sina kollegors kommen-

tarer. Det skulle dröja till 1995 innan hon
släppte garden och valde att visa öppet att
hon levde med en kvinna. Men det hand-
lade inte om att komma ut ur garderoben.

– Då arbetade jag i stadsdelen Fosie i
en liten sammansvetsad grupp. Det föll sig
bara naturligt att vara öppen med privatli-
vet inför kollegorna.
Hon tror att det var och är värre för
homosexuella män som valt att arbeta

d
AV ossian grahn FOTO joi grinde

inom polisen.
– Speciellt är udden riktat mot bögar.

Lesbiska väcker inte alls lika starka käns-
lor. Polisorganisationen i Skåne är speci-
ell, det har ju varit flera uppmärksamma-
de fall på senare tid då poliser uttalat sig
rasistiskt eller homofobiskt.

Jeanette konstaterar att hon känner
till ett 15-tal kvinnliga poliser som är
öppet homosexuella i Skåne.

– Men några män finns det inte.Två
stycken har kommit till mig och berättat,
men de vill inte gå ut offentligt och det
accepterar jag naturligtvis men sorgligt är
det. I Stockholm och övriga landet är
situationen mycket bättre.

Vad tror du att den skillnaden
beror på?

– Carin Götblad, tveklöst!
Länspolismästaren som precis har slutat.
Hon har inneburit enorm draghjälp
genom sitt engagemang för HBTQ-frå-
gor.

Det var Carin Götblad som gav klar-
tecken för uniformerade poliser att gå i
Pridetåget, året var 2002. Men enligt
Jeanette Larsson är det inte så många gay-
poliser som har deltagit, åtminstone inte i
uniform. Snarare rör det sig om höga
polischefer som är mer eller mindre
utkommenderade att paradera. Hon
skrattar när hon berättar om de motvilli-
ga Pridedeltagarna. I några fall personer
som hon har haft kontakt med i andra
sammanhang då de visat en allt annat än
öppen attityd mot HBTQ-personer.

– Det syns ju att det är människor
som är obekväma i situationen och helst
vill befinna sig 100 mil därifrån.
Egentligen är det stor komik, samtidigt
ganska ledsamt.

Jeanette Larsson blir allvarlig igen.
Hon påpekar att det är just chefernas

ovilja att ta ställning som är det stora pro-
blemet. Som exempel nämner hon det
uppmärksammade tillfället då hon hörde
en kollega säga att homosexuella är en
cancersvulst på samhällskroppen.

– Jag tyckte att det självklart skulle
följas upp, att ledningen skulle markera.
Men inget hände och det innebär i för-
längningen att en jargong och ett beteen-
de legitimeras uppifrån.

Då var redan Jeanette riksbekant
sedan hon lyft fram att polisen använde

Jeanette - en vardagshjälte
Hon ljög inte men mörkade. Jeanette Larsson hade haft flickvänner sedan hon var 17, men som nybliven polis var hon 
tyst som en mus om sitt privatliv. Idag är hon känd för att säga ifrån och uppmärksammas för sitt civilkurage.

"Ibland oroar jag
mig för framtiden

och att det 
kanske kommer

ett bakslag”
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namnet Neger Niggersson i samband med
övningar. Sedan höjde hon rösten då en
hög chef skämtade om en transpersons
självmord. För det fick hon ta emot
Transföreningen FPES pris som ”2009 års
hjältinna”. Jeanette fick även civilkurage-
priset och blev månadens Malmöbo, det är
några av de medieuppmärksammade
utmärkelser som följt i spåren av Jeanettes
arbete. Då jag frågar henne om uppmärk-
samheten märks det att hon är stolt över
att omnämnas, en av de som gör skillnad.
Samtidigt låter hon trött när hon konsta-
terar att det egentligen inte är så mycket
som har hänt.

– Ibland oroar jag mig för framtiden
och att det kanske kommer ett bakslag.
Sverige är inte bara Stockholm och ute i
landet måste vi göra så mycket, säger
Jeanette.

Hon tillägger:
– Det finns en klar risk att politikerna

tycker att allt är klart, att de tar ett steg
tillbaka.

Götblad är nämnd. En annan kvinna
som stridit häftigt för HBTQ-personers
rätt är Mona Sahlin. Då hon drog sig till-
baka från politiken lyfte även hennes poli-
tiska motståndare fram hennes arbete för
utsatta grupper. Jeanette Larsson håller
med och understryker att det skapats ett
vakuum efter duon Götblad/Sahlin. Hon
nämner att det finns en politisk dynamik i
kampen mot intolerans.

– Rasistiska och homofoba åsikter går
hand i hand i hand. Det har jag märkt inte
minst i Malmö i min egen kår.

Men verkligheten är bångstyrig och
de enkla lösningarna få. I Jeanettes hem-
stad som omskrivits för bland annat anti-
semitism, våld och integrationsproblem
har intoleransen många ansikten.

Kommunens projekt – Dialogforum – är
mötesplats för bland annat religiösa före-
trädare som strävar efter försoning. Men
homofobin i Malmö är bortglömd, aktivt
bortglömd.

– Jag har varit med på något möte

och homofobin och hedersproblematiken
var man inte redo för, det kändes i atmo-
sfären, säger Jeanette Larsson.

Hon låter eftertänksam och tystnar
innan hon fortsätter:

– Men det blir bättre, måste bli bättre.
Är det något jag blivit klar över är det att
det går att ändra folks inställning men du
måste vara beredd på att det inte är gjort i
en handvändning.

”Det finns en klar
risk att politiker-

na tycker att
allt är klart, att

de tar ett steg
tillbaka”

Jeanette
Larsson
Ålder: 47 år.
Yrke: Polis, jobbar med hatbrottsut-
bildning.
Aktuell: Utsågs nyligen till måna-
dens Malmöbo av tidningen City.
Familj: Sambon Ulrika och två kat-
ter.
Bor: Centrala Malmö.
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Kräftskiva på väg till 
Tallinn & Riga 15.8–31.8

KRÄFTMENY:10 färska signalkräftor, 
en läcker ostpaj, nybakat 
ciabattabröd & örtsmör, 

västerbotten- och krydd-
ost, majonnäs – smak-

satt med dill och citron.

Upplev Östersjöns trevligaste Kräftskiva. Ombord på 
våra fartyg till Tallinn och Riga är det härlig sensommar-

stämning! Njut av den underbara utsikten samtidigt som du 
smakar på det bästa från det svenska köket – färska svenska 

signalkräftor. Innan middagen kan du ta något gott att 
dricka på soldäck med dina vänner. Välkommen ombord!

Tallinnkryssning fr

480 kr
Ingår: båtresa, del i 

B4-hytt med kräftmeny. 
Gäller 15.8–31.8 2012.

Rigakryssning fr

408 kr
Ingår: båtresa, del i 

B4-hytt med kräftmeny. 
Gäller 15.8–31.8 2012.

www.tallinksilja.se    08-22 21 40* 

*Serviceavgift tillkommer, boka online så bjuder vi på den. 
Pris/pers, gäller utvalda avgångar. Begränsat antal platser.
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irkus är inte bara gulli-
ga djur och fåniga
clowner, utan även sex-

iga muskulösa män i trikåer. Det
lade jag personligen märke till
redan som ganska ung, och har
sedan dess gärna gått på cirkus i
hopp om att få mig ett läckert
cirkusnummer till livs. Om du
delar dessa mina cirkuspreferen-
ser får du absolut inte missa den
fantastiska, och faktiskt världsbe-
römda, trapetsduon Sorellas som
just nu turnerar Sverige runt
med 30-årsjubilerande Cirkus
Maximum och dess flamboyanta
cirkusdirektör Bengt Källquist
(som jag hoppas kunna få åter-
komma till här i QX vid ett
senare tillfälle).

Jag träffade Sorellas, det vill
säga Christophe Gobet, 35,
och Rodrigue Funke, 34, inför
Cirkus Maximums föreställning
på Huvudstafältet i Solna. En
helt vanlig dag på jobbet för
dem, men deras fascinerande his-
toria gjorde att min dag på job-
bet blev något alldeles extra.
Man kanske skulle ta och
rymma med en cirkus trots allt?
Fast kanske inte ändå, det verkar
ärligt talat vara ett rätt så slitsamt
liv.

När började ni träna för att bli
cirkusartister?

Rodrigue: Jag började redan vid sju
års ålder, fyllda 15 kom jag in på en cir-
kusskola i Östberlin där jag växte upp,
och jag blev cirkusartist på heltid som 18-
åring.Att jag började med akrobatik
berodde på att min mamma inte tyckte
att jag skulle vara med i några våldsamma
sporter, eller idrotter som krävde doping.
Men jag blev förälskad i akrobatik på en
gång, och på den vägen är det.

Christophe: Jag växte upp i Basel,
Schweiz, och började träna akrobatik när
jag var elva. Men ända sedan jag som treå-
ring såg min första cirkusföreställning har
jag velat bli cirkusartist. När jag var 17

började jag på samma cirkusskola som
Rodrigue i Berlin, så det var där vi lärde
känna varandra.

Rodrigue: Efter bara två veckor var
vi bästa vänner.Vi började så småningom
repetera trapets ihop, även om vi huvud-
sakligen tränade var och en på sitt håll. På
den tiden tyckte de flesta runt oss att det

skulle vara helt ointressant för
publiken att se två killar tillsam-
mans i trapetsen, det var i stort sett
otänkbart med ett trapetspar som
inte bestod av en kille och en tjej.

Christophe: Faktum vara att
det bara var min lärare som ibland
lät oss repetera tillsammans. Hon
såg att vi hade något.

Christophe och Rodrigue
påbörjade sina respektive yrkeskar-
riären på var sitt håll, men höll
kontakten och försökte om möjligt
jobba i samma föreställning. När de
så turnerade med samma varietés-
how kom tillfället de väntat på.
Man planerade nämligen en mid-
nattsshow och bad alla i truppen
att hitta på ett annorlunda, lite mer
vågat nummer. Deras första tra-
petsnummer som duo blev en
succé, och de fick kontrakt med en
cirkus samma natt.

Det här var 1999, och sedan
dess är Christophe och Rodrigue
de ett par. I manegen alltså. I bör-
jan gjorde de sina gamla cirkusak-
ter parallellt med sitt gemensamma
trapetsnummer, men sedan 15 år är
de Sorellas på heltid.

Vilken är höjdpunkten i er
karriär så här långt?

Rodrigue: Definitivt när vi
var inbjudna till den internationella

cirkusfestivalen i Monte Carlo 2009 där vi
vann en ”bronsclown”. Det var en stor
ära.Vi mötte prinsessan Stéphanie där, och
vi har träffat henne flera gånger sedan
dess. Hon är verkligen jättetrevlig och
rolig, och faktiskt en jordnära person.

Har ni alltid bara varit vänner,
eller var ni mer än så till en början?

Christophe:Alla trodde, och tror
fortfarande, att vi är ett par eftersom vi är
så nära varandra och alltid umgås, men vi
är kort och gott bästa vänner. Eller "syst-
rar", som vårt namn Sorellas betyder på
italienska. Det var några italienska vänner
som började kalla oss det, ha ha.

Rodrigue:Till en början tyckte våra
uppdragsgivare att det lät lite väl gay, så det

tog några år innan vi hade arbetat in nam-
net.

Har det varit ett hinder i er kar-
riär att ni är öppet homosexuella och
har både ett cirkusnummer och ett
namn som är rätt så gay?

Rodrigue:Vi tycker inte att vårt
nummer är specifikt gay, utan ett vanligt
trapetsnummer fast med två killar. Men
visst, vi har aldrig dolt vår läggning, och
det fanns såklart de som var tveksamma till
att anlita oss i början.

Christophe: Å andra sidan har vi ald-
rig varit utan jobb. En gång när vi fick en
jobbförfrågan från en show i USA föll det
på att vi var så öppna och sa att vi inte
kommer att dölja vår läggning om någon
frågar, och gärna ställer upp i gaymedia.

Hur vanligt är det med öppet
homosexuella i cirkusvärlden?

Rodrigue: Det har såklart alltid fun-
nits homosexuella cirkusartister, men de
flesta är fortfarande inte öppna. Det har
delvis att göra med att de flesta cirkusar är
familjeföretag med väldigt konservativa
idéer. Numera är vi accepterade eftersom
vi är så öppna och så att säga kommer
utifrån, men kommer man från en cirkus-
familj är det tufft att komma ut.Vi får
också stor respekt för att vi gör ett så pass
farligt cirkusnummer, utan skyddsnät.

Varför har ni inget skyddsnät?

c

Cirkus
systrarna
AV pär jonasson
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De kallar sig Sorellas, "systrarna", och gör ett av cirkusvärldens farligaste nummer – en hisnande 
trapetsakt helt utan skyddsnät. Men det är inte det enda som gör Christophe och Rodrigue unika. 
De är också öppet gay, vilket är mycket ovanligt inom deras bransch. 
Just nu turnerar de med svenska Cirkus Maximum.

”vi har aldrig dolt
vår läggning, och
det fanns de som

var tveksamma till
att anlita oss i

början”
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irkus är inte bara gulli-
ga djur och fåniga
clowner, utan även sex-

iga muskulösa män i trikåer. Det
lade jag personligen märke till
redan som ganska ung, och har
sedan dess gärna gått på cirkus i
hopp om att få mig ett läckert
cirkusnummer till livs. Om du
delar dessa mina cirkuspreferen-
ser får du absolut inte missa den
fantastiska, och faktiskt världsbe-
römda, trapetsduon Sorellas som
just nu turnerar Sverige runt
med 30-årsjubilerande Cirkus
Maximum och dess flamboyanta
cirkusdirektör Bengt Källquist
(som jag hoppas kunna få åter-
komma till här i QX vid ett
senare tillfälle).

Jag träffade Sorellas, det vill
säga Christophe Gobet, 35,
och Rodrigue Funke, 34, inför
Cirkus Maximums föreställning
på Huvudstafältet i Solna. En
helt vanlig dag på jobbet för
dem, men deras fascinerande his-
toria gjorde att min dag på job-
bet blev något alldeles extra.
Man kanske skulle ta och
rymma med en cirkus trots allt?
Fast kanske inte ändå, det verkar
ärligt talat vara ett rätt så slitsamt
liv.

När började ni träna för att bli
cirkusartister?

Rodrigue: Jag började redan vid sju
års ålder, fyllda 15 kom jag in på en cir-
kusskola i Östberlin där jag växte upp,
och jag blev cirkusartist på heltid som 18-
åring.Att jag började med akrobatik
berodde på att min mamma inte tyckte
att jag skulle vara med i några våldsamma
sporter, eller idrotter som krävde doping.
Men jag blev förälskad i akrobatik på en
gång, och på den vägen är det.

Christophe: Jag växte upp i Basel,
Schweiz, och började träna akrobatik när
jag var elva. Men ända sedan jag som treå-
ring såg min första cirkusföreställning har
jag velat bli cirkusartist. När jag var 17

började jag på samma cirkusskola som
Rodrigue i Berlin, så det var där vi lärde
känna varandra.

Rodrigue: Efter bara två veckor var
vi bästa vänner.Vi började så småningom
repetera trapets ihop, även om vi huvud-
sakligen tränade var och en på sitt håll. På
den tiden tyckte de flesta runt oss att det

skulle vara helt ointressant för
publiken att se två killar tillsam-
mans i trapetsen, det var i stort sett
otänkbart med ett trapetspar som
inte bestod av en kille och en tjej.

Christophe: Faktum vara att
det bara var min lärare som ibland
lät oss repetera tillsammans. Hon
såg att vi hade något.

Christophe och Rodrigue
påbörjade sina respektive yrkeskar-
riären på var sitt håll, men höll
kontakten och försökte om möjligt
jobba i samma föreställning. När de
så turnerade med samma varietés-
how kom tillfället de väntat på.
Man planerade nämligen en mid-
nattsshow och bad alla i truppen
att hitta på ett annorlunda, lite mer
vågat nummer. Deras första tra-
petsnummer som duo blev en
succé, och de fick kontrakt med en
cirkus samma natt.

Det här var 1999, och sedan
dess är Christophe och Rodrigue
de ett par. I manegen alltså. I bör-
jan gjorde de sina gamla cirkusak-
ter parallellt med sitt gemensamma
trapetsnummer, men sedan 15 år är
de Sorellas på heltid.

Vilken är höjdpunkten i er
karriär så här långt?

Rodrigue: Definitivt när vi
var inbjudna till den internationella

cirkusfestivalen i Monte Carlo 2009 där vi
vann en ”bronsclown”. Det var en stor
ära.Vi mötte prinsessan Stéphanie där, och
vi har träffat henne flera gånger sedan
dess. Hon är verkligen jättetrevlig och
rolig, och faktiskt en jordnära person.

Har ni alltid bara varit vänner,
eller var ni mer än så till en början?

Christophe:Alla trodde, och tror
fortfarande, att vi är ett par eftersom vi är
så nära varandra och alltid umgås, men vi
är kort och gott bästa vänner. Eller "syst-
rar", som vårt namn Sorellas betyder på
italienska. Det var några italienska vänner
som började kalla oss det, ha ha.

Rodrigue:Till en början tyckte våra
uppdragsgivare att det lät lite väl gay, så det

tog några år innan vi hade arbetat in nam-
net.

Har det varit ett hinder i er kar-
riär att ni är öppet homosexuella och
har både ett cirkusnummer och ett
namn som är rätt så gay?

Rodrigue:Vi tycker inte att vårt
nummer är specifikt gay, utan ett vanligt
trapetsnummer fast med två killar. Men
visst, vi har aldrig dolt vår läggning, och
det fanns såklart de som var tveksamma till
att anlita oss i början.

Christophe: Å andra sidan har vi ald-
rig varit utan jobb. En gång när vi fick en
jobbförfrågan från en show i USA föll det
på att vi var så öppna och sa att vi inte
kommer att dölja vår läggning om någon
frågar, och gärna ställer upp i gaymedia.

Hur vanligt är det med öppet
homosexuella i cirkusvärlden?

Rodrigue: Det har såklart alltid fun-
nits homosexuella cirkusartister, men de
flesta är fortfarande inte öppna. Det har
delvis att göra med att de flesta cirkusar är
familjeföretag med väldigt konservativa
idéer. Numera är vi accepterade eftersom
vi är så öppna och så att säga kommer
utifrån, men kommer man från en cirkus-
familj är det tufft att komma ut.Vi får
också stor respekt för att vi gör ett så pass
farligt cirkusnummer, utan skyddsnät.

Varför har ni inget skyddsnät?
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De kallar sig Sorellas, "systrarna", och gör ett av cirkusvärldens farligaste nummer – en hisnande 
trapetsakt helt utan skyddsnät. Men det är inte det enda som gör Christophe och Rodrigue unika. 
De är också öppet gay, vilket är mycket ovanligt inom deras bransch. 
Just nu turnerar de med svenska Cirkus Maximum.

”vi har aldrig dolt
vår läggning, och
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Det är ju livsfarligt!
Christophe:Vi är kända just för det,

och har byggt vår karriär på det.
Men om en av er faller så är ju

karriären över…
Christophe: Ja, men alternativet hade

kanske varit att inte ha någon karriär. Och
så kan man säga att vi knyter an till en
mycket gammal cirkustradition där det
handlar om total ärlighet gentemot publi-
ken.

Rodrigue: Och upplevelsen av vårt
nummer blir en helt annan om publiken
inser att ett enda misstag skulle kunna leda
till döden. Det skapar en stark intensitet
och publikkontakt. Jag föll faktiskt en
gång, under en träning, men hade jättetur
och bröt bara min ankel.

Skulle ni säga att cirkusvärlden är
väldigt macho?

Rodrigue: Ja, över lag, men Cirkus
Maximum är ett undantag. Här finns
många homosexuella, så det är ovanligt
gayvänligt.

Var det därför ni sökte er just hit?
Christophe: Det var kanske en liten

del av det, men framför allt är Cirkus
Maximum väldigt respekterad i den inter-
nationella cirkusvärlden.

Hur länge kan ni fortsätta vara
cirkusartister?

Christophe:Vi kommer att hålla på så
länge det är fysiskt möjligt.Vi kände en

man som höll på tills han var 97, han är
vår hjälte! Visserligen försvinner ens ung-
domliga utseende i takt med att man blir
äldre, men det får man kompensera med
personlighet, uttryck och kanske lite
humor.

Bråkar ni någonsin?
Rodrigue: Självklart, men vi har lärt

oss att inte bråka om småsaker. Precis efter
att man lämnat manegen har man så
mycket adrenalin i kroppen att minsta lilla
gör att man tänder till och får ett utbrott.
Därför har vi en regel att inte prata med
varandra förrän tio minuter efteråt.

Ställer ni in om ni blir sjuka?
Christophe: Så länge vi kan stå på

benen ställer vi inte in. Om man verkligen
fokuserar på uppgiften så klarar man
mycket mer än man tror, fast självklart tar
vi inga korkade risker.Värk i axeln eller
liknande klarar man av ganska lätt, men
det är värre med feber då hela kroppen är
svag. Och det är inte heller bra att jobba
om man tar antibiotika, då blir man snur-
rig.

Blir ni inte lite uttråkade av att
göra exakt samma numer kväll efter
kväll?

Rodrigue: När man väl hänger där
framför publiken åtta meter över golvet så
får man den där adrenalinruschen varje
gång.Vi är ju medvetna om att vi inte kan
slappna av för en sekund, utan måste vara

hundra procent koncentrerade och foku-
serade.

Tröttnar ni inte heller på att hela
tiden vara på resande fot, och att
varje dag komma till ett nytt ställe?

Christophe: Det kan ibland vara lite
tufft. Speciellt om det är långa avstånd att
köra. Man skulle kunna tro att det är
spännande att hela tiden komma till nya
ställen, men vi hinner ju aldrig se eller
göra något. Och vi har nästan aldrig några
lediga dagar.

Man bli såklart nyfiken på om ni
under sådana omständigheter kan
något kärleksliv?

Christophe: Ja, vi har båda pojkvän-
ner, men vi träffar dem såklart bara ibland.
Min, som jag varit ihop med i ett år nu,
var på besök bara för en vecka sedan, och
kommer tillbaka om sex veckor.Vi har en
lägenhet ihop nära Düsseldorf.

Rodrigue: Jag har haft samma kille i
tio år, vi har en lägenhet i Düsseldorf och
en i Berlin.Två ställen jag nästan aldrig
ser… Han kommer också och hälsar på

mig ibland. När vi träffades jobbade jag
mest i Tyskland, hade ledigt ett par dagar i
veckan och nära hem. Men med tiden har
jag och Christophe börjat jobba allt mer
internationellt, så vi har fått anpassa oss till
det. För oss är det här sättet att leva nor-
malt. Och vi pratar ju via Skype varje dag.

Är ni oroliga för att era pojkvän-
ner är otrogna eftersom ni inte ses så
ofta?

Rodrigue: Jag har gått igenom allt det
där, och i början fanns det förstås en del
svartsjuka med i bilden när man inte sågs
på länge. Men vi har lärt oss att förhålla
oss till det. Det viktigaste för mig i ett för-
hållande är ärlighet, och så länge vi inte
ljuger eller undanhåller något för varandra
funkar det bra.

Har ni ett öppet förhållande?
Rodrigue: Ja, det kan man säga. Men

det är förstås inte så att jag träffar en ny
kille varje kväll. I Sverige har jag inte träf-
fat någon ännu, ha ha. Men det verkar inte
finnas så mycket bögar utanför
Stockholm?

”vi har båda pojk-
vänner, men vi
träffar dem så-

klart bara ibland”

Rodrigue Funke (t.v) och  
Christophe Gobet
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Fredrik Axling
Qruisernick:
Dolphinsimmare
Bor: Stockholm
Yrke:Axlings Linne, textilde-
sign, Elit simmare
Meriter : 8 medaljer
Eurogames

– Jag gillar ju när det går
undan, så på mage och frisim.

Bo Graaner 
Bor : Oslo Norge
Yrke :Tjänsteman och Elitsimmare
Medaljer Eurogames: 4 guld

– Jag gillar att ha det lustbetonat så det
blir både rygg och mage, variation förnö-
jer.

Peter Johansson
Bor: Stockholm
Yrke: Ingenjör och motions-
simmare

– Jag gör det lätt för mig,
mage är favorit så jag håller
mig till bröstsim.

imning är en av de äldsta
träningsformer som finns.
Nu när sommaren är här

så är det full fart på flesta strän-
der och badanläggningar med
massor av plaskande och spanan-
de människor. Du kan antingen
bara  njuta av plaskandet eller
passa på att  motionera på olika
nivåer.

De traditionella simformerna
är: fjärilsim, ryggsim, bröstsim
och frisim.

Teknik
I regel kan du simma hur

som helst men smart är att ta
hjälp av en kunnig simmare för
att få råd och tips om rätt teknik
framför allt om du vill simma
lite snabbare och mer ekono-

miskt. Pröva gärna på olika sim-
sätt så använder du olika  mus-
kelgrupper i kroppen

Tänk på att finna din egen
sköna simrytm, simma avslappnat
och känn dig som en fisk i vatt-
net.

Andning
Grundtipset  är att andas så

ofta som du behöver. Om du
simmar långsamt och avslappnat
kan du andas färre gånger än när
tempot är högt.Tanken på att
andningen ska vara lugn, rytmisk
och metodisk

Fjärilsim
I armtagen rör sig båda

armarna parallellt framåt ovanför
vattenytan.Armarna sätts i vatt-

net framåtsträckta och dras
bakåt. Benen hålls ihop och
består av jämfotakickar; En kick
när kroppen dyker neråt i vatt-
net samtidigt som armarna
sträcks fram och en kick precis
när armarna lyfts upp ur vattnet
efter att armtaget är klart bakåt.

Ryggsim
Kallas även ryggcrawl efter-

som  du simmar på rygg på lik-
nande sätt som vanlig crawl (fri-
sim). Du tar dig framåt genom
att sparka och kicka med benen
och veva en arm i taget i stora
tag. För en som är ovan kan det
ibland vara lättare att börja med
ryggsim då man kan andas under
hela simningen. En nackdel är
att det kan vara svårt att se vilket

håll du simmar eftersom du har
blicken riktad uppåt.Vid täv-
lingssim används l flagglinor
upphängda ovanför bassängen.

Bröstsim
Som namnet säger så simmar

man med bröstet före. Bröstsim
är den mest vanliga simsättet där
armtagen utförs samtidigt som
benen parallellt framför kroppen
och bakom kroppen. Du kan lätt
ta dig framåt samtidigt som du
lätt kan  hålla huvudet ovanför
vattenytan hela tiden.
Bröstsimmet är det långsammaste
av de fyra simsätten och kräver
mycket teknik.

Crawl (frisim)
Simningens formel 1, alltså

det snabbaste simsättet. Du
använder i regel både armar och
ben.Tekniken kan beskrivas
ungefär som att du paddlar dig
fram, med vartannat tag vänster
och vartannat tag höger arm,
samtidigt som benen sparkas upp
och ner.Tekniken med armtaget
är att i början av draget sträcks
armen ut så långt fram som möj-
ligt och sedan när armen är i
vattnet börjar tillbakadraget. Du
andas genom att vrida huvudet
åt sidan samtidigt som du utför
armtaget

s

DITT FAVORITSIMSÄTT, RYGG ELLER MAGE?
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&hälsa
med jari ketola

Simma som fisken i vattnet 

Fitness  12-07-20  12.04  Sida 64







ready to rumble
okalen ser knappast ut som en plats
där mästare blir till: ett pingisrum
med tejpade speglar, pastellfärgade

gardiner och en ljummen doft av svett och
liniment. 21-åriga Juliana Söderström
ställer ifrån sig väskan och går för att byta
om. Det är november 2011 och hon har
just blivit rankad som Sveriges bästa boxare
i 54-kilosklassen.

Hon halkade in i boxningsringen på
ett bananskal som 16-åring, tillsammans
med sin storasyster, trots att pappa ville att
hon skulle fokusera på studierna.

– När jag skulle ställa upp i SM sade
han att det aldrig skulle gå. Det triggade
mig till att vinna. Pappa skickade ett förlåt-
sms efteråt och sade att han följt allt på
webben. Det kändes bra.

Ett tag drömde Juliana om OS i
London, det första där kvinnor får delta.
Men eftersom Boxningsförbundet redan
satsade på två etablerade boxare i OS-vik-
ten 51 kg, siktade hon in sig på Rio om
fyra år.

– Det blir som hemmaplan. Mamma är

brasilianska. Jag tror jag ärvt lite jävlar
anamma från den sidan av familjen.

Hur är du som boxare?
– En jobbig jävel som man får jaga för

att få tag på.
Juliana ler brett, som hon oftast gör.

För att bli landslagets förstaval tränar hon
tio pass i veckan, samtidigt som hon plug-
gar till sjuksköterska. Det blir inte mycket
tid över. Botkyrkahallen har blivit som ett
hem. Här heter pappa Paal Bjerke, en
skrattrynkig norrman lika älskvärd som
jultomten. I tre år har han tränat, tröstat
och torkat näsblod.

– Julle ser ju mer ut som en baskets-
pelare än en boxare, och var lite kalvig i
benen när vi började träna ihop. Men hon
har en otrolig vilja, och rejäl kraft i
högern, säger Paal.

Om det inte vore för honom hade
Juliana troligtvis bytt klubb till hårdsatsan-
de Örnen. Deras relation påminner om fil-
men Million Dollar Baby, även om Paal ler
betydligt oftare än Clint Eastwood. De är
två generationer boxning som möts. När

Paal började som 14-åring var handskarna
stoppade med tagel. Efter några träffar var
de inte mer än tumvantar.

– Det fanns inte ens priser till vinna-
ren. Det enda som delades ut var stryk.
Ändå var det fler som höll på då än nu.

Det fanns nämligen levande legender.
När svenske Ingemar Johansson gick i
däck för sista gången 2009 skrev proffsbox-
aren Åsa Sandell en krönika om att även
boxningen var på utdöende.Talangerna
lockas av stjärnor i nyare kampformer som
K1 och MMA, som även tagit över box-
ningens roll i filmer och tv-spel. För
Juliana betyder den dåliga tillväxten färre
matcher och svårare att hitta utvecklande
sparring. I damboxningens ankdamm har
alla mött alla.

– Jag skulle egentligen ha gått match
med landslaget idag, men den ställdes in.
Det är surt, det betyder väldigt mycket att
få möta utländskt motstånd, säger Juliana.

Hon skrattar men hävdar att hon är
förbannad. ”Åtta på en skala ett till tio”.

Hon tar ut sin frustration på de kuddar
som Paal håller upp. De yngre killarna
fokuserar mer på henne än på sina sit-ups.
Innan träningen diskuterade de vem av
dem som skulle kunna klå henne. Ingen,
kom de fram till.

Annars brukar Juliana sparras med
tyngre killar. Det ger en del blåtiror.

– Blickarna jag fick när jag sommar-
jobbade på Gröna Lund … Det såg ju ut
som om jag hade ramlat i en trappa eller
något.

Sommarens OS i London blir det första där damerna får kliva in i boxningsringen. Sverigeettan Juliana Söderström 
fick stanna hemma. Nu laddar hon inför OS 2016 i Rio. Kanske får hon sällskap dit av en flickvän.

”Haha, så gör jag nog rätt ofta 
när jag tänker efter. Säger att 

tjejer är snygga” 

l
AV mats bax FOTO mats bax

Juliana Söderström
På Qruiser: Jullan90
Ålder: 21
Bor: Studentlägenhet Visättra
Familj: Mamma, pappa, styvpappa

och en hel del syskon. 
Gör: Pluggar till sjuksköterska, är

bäst i boxning
Meriter: 2 SM-guld, 1 J-EM-brons,

nordisk mästarinna
Förebilder: Boxarna Anna Laurell

och Cecilia Braekhus
Laddar upp med: Realityserien

The Contender och brasiliansk
musik

Övrigt: Är en händig pluggskalle
som gillar matte. Kan dock förbätt-
ra sina matlagningskunskaper. 
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Såvida du inte arbetar som brandman är det inte så troligt att du hamnar i en 
utsatt situation på jobbet på grund av brand. Desto troligare är det att du till 
exempel utsätts för en heteronormativ fikarast. En sådan kan somliga vilja 
fly ifrån, ungefär på samma sätt som ifrån en brand. 

Vi har alla del i ansvaret för vår arbetsmiljö. Mår din kollega dåligt så påver-
kar det troligtvis dig själv på något sätt. Därför vinner samtliga på att skapa 
en god stämning där alla medarbetare får känna sig inkluderade och ha möj-
lighet att prata om vad de gör på sin lediga tid och med vem. Vi i fackför-
bundet Unionen jobbar för att våra medlemmar ska ha en  arbetsmiljö fri från 
fördomar och diskriminering. 

Läs mer på www.unionen.se/hbt 
och besök oss gärna i Pride Park!



– Eller hade en riktigt taskig pojkvän,
skojar Paal.

En fråga som hängt i luften har fått sitt
svar. Paal vet inte att Juliana gillar tjejer. Det
gör inte pappa, mamma, mammas man eller
något av syskonen heller.

– Alltså, jag vet ju knappt själv, säger
Juliana när vi några dagar senare ses för
lunch.

– Tanken väcktes när pappa frågade min
syster om jag var lesbisk, eftersom jag aldrig
drog hem några killar. Då började jag fun-
dera. Jag har ju aldrig varit riktigt kär.

Hon skaffade ett konto på hbt-commu-
nityt Qruiser, vilket ledde till en fika med
en ”trevlig tjej som gillade att träna”.

– Jag var rätt nervös.Vad skulle hända
om vi blev kära? Men det har inte blivit så
mycket mer. Jag har inte riktigt tid att dejta
folk utan umgås mest med gamla klasskom-
pisar och boxare.

Du är i början av din karriär, hur
skulle det påverka dig om du kom ut?

– Jag tror att boxning och kampsport är
rätt homofobisk. Jag trivs jättebra på klub-
ben, men märker att det kan finnas en viss
jargong. Bara det att vara ensam tjej gör att
man kan känna sig lite utanför. Det blir en
del killsnack.

Ibland är det Juliana som står för kill-
snacket. Efter att ha vunnit en match i
Göteborg som dömdes av en blond kvinna
med stora bröst och tajta byxor klev hon ur
ringen och utbrast: ”shit, såg ni va’ snygg
domarn var?!”

– Haha, så gör jag nog rätt ofta när jag
tänker efter. Säger att tjejer är snygga.

Hur togs det emot?
– De såg mest förvånade ut. Jag tror

inte de förstod att jag var seriös.

Hemma är hon inte säker på att nyhe-
ten skulle tas väl emot.

– På mammas sida tror jag inte att det
skulle vara så ok. Hon är väldigt troende
och skulle nog tycka att det var jobbigt att
åka hem till Brasilien, om alla där skulle få
reda på det. Min låtsaspappa skulle nog
också ha svårt. Men det där är inget jag har
bråttom med att berätta.

Först är det utbildningen och OS som
gäller. Först ska hon säkra en plats i landsla-
get.

Den 24 mars 2012 får hon chansen.

Luften hänger tung i Torben Grut-salen
under Stockholm Stadions läktare.Tolv
matcher i Nordiska mästerskapen har redan
avgjorts, men först nu kommer det verkligt
stora publikjublet:

– I blå ringhörna, frrrån Botkyrka
Boxningsklubb: Juliana Söderström!

I andra hörnan står norska Shora
Rezaei. Juliana har mött henne två gånger
förut, och vunnit, men när klockan nu
klämtar för semifinal spelar det ingen roll.
Slag efter slag landar i luften eller glider av
norskans handskar. Juliana grimaserar, försö-
ker på nytt, men motståndaren duckar, går
in på kropp, stör rytmen. Landslags-
coachernas tillrop blandas med publikens.
Men det är en norrman i rödbrun overall
som skriker allra högst:

– Boxa din kamp, Juliana!
Paal ser ut att vilja gå upp i ringen själv.

Med bekymrad panna och handen för brös-

tet ser han hur Shora kontrar in en träff till.
Efter två ronder står matchen och

väger. Juliana ler inte. I sin första match
någonsin vann hon på att med hopsnörd
mage och adrenalinblind hjärna slå allt vad
hon kunde tills domaren stoppade matchen.
Hon har gått över 70 matcher sedan dess
och vet att det inte funkar så längre. Hon
måste bita ihop, leta efter luckor, hitta den
där jobbiga jäveln inom sig. Nästa gång
Shora duckar möts hon av en uppercut.
Hon försöker kontra, Juliana går åt sidan,
sätter två slag.

Publiken ropar hennes namn.
Snart gör även domaren det.
– Segrare, med siffrorna 19-16: Juliana

Söderström!
Utanför ringen kramas hon om av Paal:
– Boxas du sådär i morgon är det kört,

det vet du va? 
– Ja-a, säger Juliana och skrattar.
Medan hon omringas av släkt och vän-

ner ställer jag en sista fråga:
Om jag messar dig i morgon, är

du nordisk mästarinna då? 
– Ja.
Hon håller vad hon lovar, och får repre-

sentera Sverige i VM i Kina, hennes första
stora mästerskap på seniornivå. Men den
enda svenska att boxa hem en medalj är
Anna Laurell, som säkrar en OS-plats i
75-kilosklassen. Juliana förlorar sin öpp-
ningsmatch med en poäng mot en ungerska
som efteråt ber om ursäkt. Det var Julianas
seger.

– Jag var så jävla ledsen, säger hon på
telefon. Men besvikelsen börjar lägga sig
nu. Det går ju åt rätt håll.

VM-förlusten innebär trots allt ett steg
närmare OS. Ett steg närmare hemmaplan.

OS-boxaren och världssjuan
Anna Laurell om Juliana

– Jag har följt henne ett tag och hen-
nes utveckling går spikrakt uppåt. Hon är
en teknisk boxare med bra räckvidd för sin
viktklass.

Kan hon nå OS 2016?
– Absolut. Men jag tror hon bör sikta

på att förbättra teknik och styrka utan att
tänka på vilken viktklass hon ska tävla i.
Hon är fortfarande ung, och att tvinga
kroppen att hålla OS-vikten 51 kg kan
hämma utvecklingen. Förhoppningsvis
finns det fler viktklasser för damer i nästa
OS.

Sverige först med damboxning
Sverige var först i världen med att

tillåta amatörboxning för kvinnor 1988,
men först 1994 erkändes sporten av inter-
nationella boxningsförbundet AIBA.
Samma år hålls första SM för damer.

1999 anordnades det första europa-
mästerskapet, och ett VM hölls två år
senare i en gymnastiksal i Scranton,
USA.

14 augusti 2009 blev det klart att
OS i London blir det första där damer får
boxas, dock bara i tre viktklasser jämfört
med herrarnas tio. Dessutom med krav på
kjol och tajta linnen.

”En jobbig jävel
som man får jaga
för att få tag på”

Kampsport  12-07-20  11.58  Sida 69



Ola SalO
Patrik Martinsson   Fred Johanson/Kristoffer Hellström   Gunilla Backman 

Morgan Alling/Johan Wahlström   Janne Åström   Rolf Lydahl m fl.

göta lejon preSenterar jesus Christ superstar 
text tim riCe MuSik andrew lloyd webber SvenSk överSättning ola salo

StOr enSeMble Och OrkeSter regi rOnny danielSSOn

bilj: ticnet.Se, 077-170 70 70                                                          göta lejOn, 08-505 290 00.

reSepaket: Sj.Se/upplevelSer eller tel 0771-75  75 75, Sj reSebutik. 

Nypremiär
13 september!

Till hösten inför vi ett nytt system med olika priser för 
olika dagar och olika delar av salongen. När vill du gå? 
Var vill du sitta? Vad vill du betala? Välj själv! Priser från 
795:- till 330:- inkl serviceavgift! 

Nyfiken? Gå in på gotalejon.se eller scanna QR-koden med din smartphone.

Nyhet – ”Välj ditt biljettpris!”

Hösten snart slutsåld. 

Biljetter släppta fram till jul!

Foto: Peter Knutson

Kom till vårt seminarium  
i Pride House

Mänskliga rättigheter åt alla! 
HBT-Liberaler på din sida sedan 1980. 

Stöd en liberal hbt-politik och bli medlem på 

www.hbtliberaler.se 

Förbjuden Pride  
med Birgitta Ohlsson, EU-minister,  

och Ulrika Westerlund, ordförande RFSL

torsdagen den 2 augusti kl 13.30,  
stora scenen!

Besök oss också på Pride i Malmö, 
Sundsvall och Visby

www.qruiser.com
Skandinaviens största HBT-community

mobile.qruiser.com

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

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

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



FOKUS
MUSIK

med stefan nilsson

QX SPELDOSA
1. George Michael “White 
Light”
Snygg, mörk danssoul från en i 
dubbel bemärkelse pånyttfödd 
Wham-sångare.

2. Little Mix “Wings”
Destiny’s Child möter Sugababes 
i denna förvånansvärt pigga 
debut från X-Factorvinnarna.

3. Pet Shop Boys “Winner”
Mera mysgung än hit, visst, men 
klart bättre än sitt rykte.

4. Paloma Faith “30 Minute 
Love Affair”
En briljant liten midtempo-pärla 
från brittiskan. Kolla upp!

5. Scissor Sisters “Somewhere”
Vi vill bara försäkra oss om att 
ni inte missat ett av årets bästa 
albumspår..

6. No Doubt “Settle Down”
Gwen är tillbaka i gammal god 
form med sina grabbar.

7. Saint Etienne “I’ve Got Your 
Music”
Vi kan fortfarande aldrig motstå 
Sarah Cracknells röst.

8. Florence + The Machine 
“Breaking Down”
Ännu en grym singel från Way 
Out West-aktuella Florence.

9. Bob Sinclar feat. Sophie Ellis 
Bextor “Fuck with You”
Ni har väl inte missat att den 
franska DJn plockat in brittiska 
Sophie för lite snusksång?

10. Céline Dion “Parler ‘a mon 
père”
En ny exakt tre minuter lång låt 
på franska med Céline? Ring 
ESC!

Sammanställd av Ken Olausson

Lyckad Elton-
cocktail av Pnau
Good Morning To The Night

A tt leta upp gamla bortglömda 
spår från stora artister och 
mixa om dem till kontemporära 

dansversioner är knappast en ny idé, det 
exempel som slår 
mig först är Jun-
kie XLs remix av 
A Little Less Con-
versation som gav 
Elvis en världshit 
tjugofem år efter 
hans död 2002, 
men när Pnau här tar sig an Elton Johns 
tidiga sjuttiotalsbacklog är förutsätt-
ningarna något annorlunda. Ryktet säger 
att Elton av en slump råkade köpa en 
skiva med killarna, gillade den så mycket 

att han signade dem till sitt bolag och se-
dan gav den australiensiska elektroduon 
(där ena halvan Nick Littlemore tidigare 
kallades sig Empire of the Sun) fria 
händer att använda originalinspelning-
arna till de låtar som han skrev under sin 
kanske mest musikaliskt kreativa period. 

Resultatet blev nio 
helt nya låtar där 
originalen (mest 
obskyra album-
spår) styckats 
upp, döpts om 
- titelspåret har 
till exempel delvis 

sitt ursprung i låten Mona Lisas And 
Mad Hatters – och mixats till i stort 
sett oigenkännlighet. Kvalitén varierar 
från smått enerverande New Age-musik 
för massörer till riktigt snygg, modern 

loungedisco och härligt behaglig, melan-
kolisk dansmusik. Men främst är kanske 
skivan en påminnelse om att Elton John 
inte bara skrivit Lejonkungen, utan istäl-
let en gång var en riktigt relevant artist 
som har några fantastiska plattor i baga-
get. En riktigt kul musikalisk parentes.

Ken Olausson

Ladda ned: Sad, Good 
 Morning to the Night & 
såklart ett helt gäng av 
 originalversionerna

“härlig och 
behaglig 

dansmusik”



Jennifer Lopez
Dance Again...The Hits

J.Lo har rumpskakat ihop en imponerande 
radda hits sedan genombrottet 1999 med 
If You Had My Love. Men det är tydligt 
att hon var som bäst i början, och nu på 
sistone. Mellan 2002 och 2011 gjorde hon 
inte mycket intressant alls. Nu är hon dock 
på helrätt spår med gigantiska sommarhits 
två år i rad. På den här samlingen säger jag 
dock Oh.No till att grymma Play, och min 
absoluta favvo, fantastiska latinopopen 
Aint It Funny inte är med.     Ronny Larsson

Anna Von HaussWOLFF
Ceremony

En kyrkorgel, elektronik och en vindlande 
Kate Bush-stämma, kan det vara något? 
Om det kan. Majestätisk andäktighet och 
ödesmättnad framträder i instrumen-
tala sjok, men allra skarpast blir Anna i 
återhållna Liturgy of Light där rösten får 
rymmas. Befriande unikt, tidlöst och 
tålamodskrävande album i en tid där pop-
musik snabbpackas och anpassas till snäva 
och säljande trender. Ett verkligt konstverk.     

Pär Björkdahl

Andreas Moe
Collecting Sunlight

När Andreas Moe, mest känd som killen 
som sjunger på Aviciis hit Fade into Dark-
ness, bröt upp från sin flickvän kanalis-
erade han sin hjärtesorg och förtvivlan till 
denna imponerande femspårs-EP tillsam-
mans med låtskrivarna bakom Andreas 
Lundstedts Aldrig, Aldrig. Snygg popmusik 
som slår Erik Hassle hårt på fingrarna på 
dennes hemma-plan och som ger en rejäl 
mersmak. Bäst? Titelspåret.          

Ken Olausson

Pontus De Wolfe
Pontus De Wolfe

Efter att tidigare varit mest känd som Elsa 
Billgrens make, Nöjesguiden-bloggare och 
medlem i SVTs nöjespanel på fredagsmorg-
narna släpper nu Pontus the Wolfe sitt förs-
ta soloalbum. Röstmässigt tänker jag direkt 
på Salem al Fakir, men låtmässigt varierar 
det från fina Pontus & Amerikanerna-
doftande I dina händer till “Stockholmskt 
Håkan Hellström-artat”. Trevligt. Men lite 
för anonymt och hit-löst för undertecknad.
                                                      Ken Olausson                                        

SHUT THE FUCK UP
Whitney Houston & 
Jordin Sparks
“Celebrate”

Nog hade vi önskat ett roligare 
avsked från en av världens största 
röster?

EN LÅT, EN HISTORIA
Flo Rida “Whistle”
Tredje singeln från fjärde plattan 
har beskrivits som den minst 
diskreta låten ever. F själv menar 
att det är “den största låt som 
någonsin gjorts”. Oralsexanspeln-
ingarna haglar och visslingarna 
leder tankarna till Moves Like 
Jagger och Young Folks. Har toppat 
listor i såväl USA som Australien, 
Storbritannien, Israel och Sverige. 

bring out the roxy in you.

roxysofo.se

med oss!
– kom och festa
i prideparken
ROXY tältar

Vi har öppet varje

Prideveckan!
till kl 24 under

Utökad uteservering

kl 12 hela sommaren.

dag med brunch från



scandichotels.se/park

VÄLKOMNA TILL 
SCANDIC PARKSCANDIC PARKSCANDIC PARK

15 % 
Uppge kod PRIDE när du bokar 
konferens i höst så får du 
15% rabatt. 

Boka senast den 31 augusti 2012 och 
genomför konferensen före 31 december 
2012. Endast nya bokningar per mail till 
park@scandichotels.com.

Bo för 400 kr/natt
Bo fyra nätter och betala endast 
400 kr/natt och person under 
Stockholm Pride. 
Uppge kod PRIDE när du bokar. 

Gäller per person i delat standard dubbel-
rum mellan 30 juli och 6 augusti 2012. 
Endast bokningar per mail till 
park@scandichotels.com.

NJUT PÅ VÅR TERRASS
Kom och softa på vår sköna 
terrass under PRIDE. Våra skickliga 
bartenders mixar läckra drinkar och 
fi xar härlig stämning. Nära Sture-
plans puls, Humlan rakt över gatan 
och 2 minuter från t-banans röda 
linje som tar dig direkt till Tanto.  
Välkomna!



FOKUS
FILM

Magic 
Mike
Channing Tatum, Alex Pettyfer, 
Matthew McConaughey

det finns nog ingen film som jag 
sett fram emot mer i år än denna. 
Fyra av de absolut snyggaste 

skådisarna jag vet (nej inte du Channing 
Tatum), i en film om manliga strippor. 
I en film  regisserad av 
stilistiske proffset Ste-
ven “Traffic/Erin Bro-
kovich” Soderbergh. 
Och visst, det blir en 
del naket, snyggt foto 
och skickligt berättande 
om den unga killen som dras in i strip-
periverksamhet av en kompis. Men jag 
är ändå lite besviken. Dels för att det 
känns som att vi sett det förut. Filmens 
dramatrurgi är nämligen så löjligt 
igenkänningsbar med sin ung-kille-
når-framgång-som-stiger-honom-åt-
huvudet-och-slutar-bry-sig-om-de-som-

verkligen-älskar-honom”. Och dels blir 
jag besviken för att filmen marknads-
förts som den här sommarens Sex & The 
City (dvs underhållande bög/tjejfilm). 
Och det är det ju inte. Visserligen är det 
ett och annat skämt här och där men det 
här är en, bortsett från strippscenerna, 
en realtivt lägmäld dramafilm som man 
kanske inte ska komma “cosmoberu-

sad till”. Fast det ska 
givetvis understrykas 
att den är klart sevärd: 
Channing Tatum bär 
filmen bra på sina axlar 
och Alex Pettyfer är 
grym som den unge 

strippnovisen. Fast bäst är Matthew 
McConaughey som nattklubbsägarens 
Dallas. Han balanserar precis på kari-
katyrgränsen med sin sexpacksprydde 
“strippappa”.  Birollsoscar för honom. Vi 
andra får nöja oss med gymångest och 
en trevlig bioupplevelse.

Ronny Larsson

det är bara 
förnamnet

Patrick Bruel, Charles Berling

Har man någonsin hamnat på en 
heterosexuell parmiddag med 
rödvinstunga gräl och konflik-

ter så vet du vad du kan vänta dig av den 
här franska pärlan om fem människor 
vars fredagsmys urartar i en kavalkad av 
avslöjanden, bekännelser och förolämp-
ningar. Pompös professor och hans 
överkänsliga fru bjuder hem tre vänner 
– den misstänkt asexuella musikern 
Claude, kaxiga playboyen Vincent och 
den senares vackra, gravida fru Anna – 
på middag. Tidigt under kvällen, redan 
innan Annas ankomst, drar Vincent ett 
opassande skämt om det kontroversiella 
namnet på hans ofödda 
barn. Snart påbörjas en 
hetsig diskussion med 
laddade samtalsämnen och 
en verbal pajkastning utvecklas där en 
och annan vällagrad hemlighet bubblar 
upp. Liksom Roman Polanskis senaste, 
Carnage bygger även denna på en pjäs 
vilket märks. Med undantag för början, 
slut och några flashbacks så är det en 

Garrett Hedlund, Sam Riley

Filmatiseringen av Jack Ker-
ouacs kultroman På drift om 
ungdomar på roadtrip i 40-talets 

USA blir tyvärr en tom, poserande 
orgie i sex, knark och ångest. Snyggt 
och stilsäkert men intrigerna (som den 
olycklige bögens självmordslängtan 
eller en karaktärs extraknäck som man-
shora) saknar fördjupning och särskilt 
vänskapen mellan hjälten Sal och hans 

kåta, bekymmersfria bästis Dean lider 
av felcasting – både Sam Riley (briljant 
i Control) och träige hunken Garrett 
Hedlund passar illa. Att flertal kända 
ansikten gör lojala gästroller dödar 
också trovärdigheten. Mest för de som 
drömt om att se svettigt homosex mel-
lan Hedlund och Steve Buscemi – eller 
Twilight-Stewart visa hela härligheten. 

Andreas Samuelson

“fransk 
pärla”

VI LÄNGTAR!
The Paperboy
Precious-regissören Lee Daniels film  
med Nicole Kidman och Zac Efron 
om en ung kille som blir kär i en 
äldre kvinna i Floridas träskmarker. 
Kidman har lovordats medan Efron 
beskyllts för att vara för naken. 

VI importerar!
Because Of A Boy
Vincent är skolans simstjärna, och 
har flickvän. Men när snygge Benja-
min börjar i skolan blir Vincent föräl-
skad. Hur ska han kunna berätta för 
sin konservativa familj att han är bög? 
Charmigt franskt drama från 2003. 

“det blir 
en hel del 

naket” 

On The Road 
helt dialogbaserad film som stundtals 
tröttar ut men likväl fängslar tack vare 

vass dialog med intressanta 
ämnen (såsom fördomar kring 
manlighet och homosexual-
itet) och briljant skådespel. Jag 

hade önskat att man skippat den tafatta 
slutscenen och valet att göra filmens 
största skitstövel till berättare och hu-
vudperson men jag rycks ändå med i ett 
häftigt dynamiskt drama.

                                                Andreas Samuelson
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RONNYS TV

Dallas
Nya Dallas är precis 
så intrigfyllt som 
jag hoppats på, och 
på TV4 i höst kan 
vi åter möta JR. Sue 
Elllen och Bobby. 
Gamlingarna är här-
ligt vitala även om fokus nu ligger på 
deras söner som är i luven på varann.

Nu vill jag att ni kollar 
in en ny dansserie, nya 
deckaravsnitt och en 
skridskoåkande bög!

Sex & The City
Alltså. Hur många 
gånger kan vi 
egentligen se avsnit-
ten med Carrie , 
Samantha & co? Jag 
blir fortfarande lika 
lycklig när jag hör 
vinjetten dra igång kring midnatt i 
TV3. SATC never goes out of style 
liksom.

Bunheads
En ex-showgirl från las vegas slår 
sig ner i en amerikansk småstad 
och börjar som balettlärare. Ny 
serie av skaparna till babbliga, 
men populära Gilmore Girls.

31 juli, 20.00, Kanal 5

Rizzoli & Isles
Deckardamerna gör sommarsuccé 
i USA och redan i slutet av augusti 
kommer den nya säsongen att 
rulla igång i Kanal9.  

26 augusti, 21.00, Kanal9

Be Good Johnny Weir
Andra säsoongen om den sköna is-
dansarstjärnan Johnny som är både 
öppen bög, talangfull inom sport 
och rolig. En inte alltför vanlig 
kombo, så kolla!

                  9 augusti 19.00, TNT

Acapellasång
I skrivande stund 
ligger Pros & 
Cons på svenska 
iTunes efter sitt 
obeskrivlig vid-
riga framträdande i 
Allsång på Skansen. 
VEM tycker om (och köper) The 
Real Group-musik? Vem? VEM?!

Walking Dead-favorit
Michonne, en stenhård 
zombiekrigare, dyker 
nu upp i tv-varianten 
och ansluter sig till 
gänget. Men mest buzz 
är det inför “Fängel-
set”, platsen där nya 
säsongen till stor del 
utspelar sig.

The Arrow
(CW)

Actionserie om en actionhjälte som 
kommer tillbaka efter att alla trott han 
varit död i fem år, och ska hämnas de 
som gjort hans familj orätt. Förutom att 
excellenta Katie Cassidy (som var den 
enda behållningen från nya Melrose 
Place) gör tv-comeback här så verkar 
storyn smått spännande och det är ju lite 
retrokul att hjältens vapen är en pilbåge. 
Men viktigast av allt: Huvudrollsin-
nehavaren Stephen Amell är ju faktiskt 
hetare än lava.

Good Wifes gästroller
Min favorit The Good 
Wife blir i höst ännu 
bättre. Förutom att vi 
får se vem Kalindas 
ex-man är, så dyker 
Nathan”Birdcage” 
Lane, Kristin “GCB” 
Chenoweth och Maura 
“ER” Tierney upp.

Alla är kvar i Glee
Trots att flera av hu-
vudrollskidsen i Glee 
tog examen kommer 
vi att få följa dom även 
under fjärde säson-
gen. Alla har skrivit 
på för fortsättningen 
och Chord Overstreet 
(Sam) får en större roll.

Sätt på…

Låt GÅ…

Men Hallå…

VILL SE I  
TABLÅN

3 tv-tider  
i augusti

Tv-trissen: Goda nyheter inför tv-hösten!

Pridefirande i tv 
med fina ”bobby”
TV-kanalerna har upptäckt att 

de kan köra lite HBT-vänligt 
under slutet av juli och början av 

augusti när Stockholm Pride äger rum. 
Det initiativet applåderar vi såklart. 
I år visar SVT starka ”bög-begår-
självmord”-dramat Prayers For Bobby 
med en fantastisk Sigourney Weaver 
som sörjande mamma. Dessutom visar 
SVT Humor den  australiensiska serien 

Outland, om en gay science Fiction-
klubb. Och så visas  en dokumentär om 
homoklassikern The Boys In The Band 
den 31 juli. 

Prayers för Bobby, 30 juli, 21.30 SVT2
The Boys In The Band - så kom den till, 

31 juli, 21.30, SVT2
Outland, vecka 31 svt.se/humor
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imfrökens pojke från
Knivsta växer upp till
diskodiva, kommer ut

som bög, blir hiv-smittad och
kastar sig ut i ett dubbelliv styrt
av droger och skam.

Men Mitt positiva liv är så
mycket mer än vanliga memoa-
rer, som nu ofta skrivs av männi-
skor mitt i livet, vilket i Andreas
Lundstedts fall är en gåva på
flera plan. Det här är berättelsen
om gossen från småstaden som
tidigt upptäcker sin fallenhet för
sång och dans och sin dragning
till samma kön. I båda fallen kan
han tryggt luta sig tillbaka på sin
ursprungsfamilj som ser och
uppmuntrar honom att vara och
leva som den han är.

Mitt positiva liv ger en unik
inblick i artistlivet, eller vägen
fram dit.Andreas kämpar sig
fram, sliter, drömmer och kämpar
lite till.

Han jobbar som sjungande
servitör, finnig fotomodell, gla-
morös aerobicsintruktör – och
det namedroppas lite här och var
– men när det väl lossnar är han
inte där.

Då har drogerna tagit över.
Det här är en bok som bitvis
bjuder på svår läsning och en
berättare som inte är särskilt
skonsam mot sig själv. Menar
Andreas Lunstedt på allvar att det
enda han tänker på när hans
langare ligger livlös framför

honom i
Amsterdam att
det enda han tän-
ker är att det ska-
dar hans egen
karriär om det
kommer ut? Jag
tänker mer än en

gång att han skulle kunna vara
snällare mot sig själv. Och mer
förlåtande. Det här är inga snälla
memoarer, men känslan är att det
är brutalt ärligt och som en rik-
tigt god roman bjuder den på
utveckling.

För Andreas ljuger och ljuger
och ljuger och knarkar och knar-
kar och knarkar.Tills det inte går
längre.

Det finns alldeles för få skild-
ringar om hur det är att leva
med hiv. Det är fortfarande ett
stigma av sådan magnitud att det
är övermänsklig att kräva att en
ensam människa ska bära all den
rädsla och skam – och skuld –
som ett helt samhälle lägger på
hiv-smittade idag. Förutom de
fysiologiska realiteterna som

”Andreas ljuger
och ljuger och

ljuger och
knarkar och
knarkar och

knarkar”

s

böcker
ulrikas

”Mitt positiva liv” Andreas Lundstedt
(Norstedts)

Frans och Lars: Kärlek
och klasskamp på 1890-
talet
Kalle Holmqvist
(Sekel Bokförlag)

Under sensommaren
1897 blir två arbetare tagna
på bar gärning när de har
sex med varandra på
Djurgården i Stockholm.
När de får frågan vad de håller på med, svarar
de ”Vi hålla på och knulla”. När de sedan för-
manas för att denna otuktiga handling, svarar
de att ”detta var en sak som ej anginge dem”.
De döms sedan för ”otukt som emot naturen
är” till straffarbete i tre månader.

Kalle Holmqvist har skrivit en
Brokeback-mountain historia och ett flam-
mande manifest för homo- och klasskampen.
Genom att lyfta fram föregångarna Frans och
Lars och låta deras kärlekshistoria bli fond för
en berättelse om hur det moderna Sverige
växer fram, blir det både en bok om arbetark-
lassen och om två knegares vardag under
1890-talet. Framför allt är det en drabbande
historia om kärlek och trots. Det inger hopp!

Äntligen
Gabriel Forss
(Bladh by Bladh)
Gabriel Forss vann
Melodifestivalen med
Blond i slutet av 90-
talet. Idag är han en
folkkär körledare som
lär människor att våga
sjunga.Att ta steget ut
och lita på sin egen röst och kraft. Själv
vågade han i många år inte lite på sin
barnatros gud. Han trodde inte att det
gick att vara gay och kristen. Det här är
hans bok om sin frikyrkliga uppväxt och
vägen fram till ett liv i öppenhet och
frihet, som bög och kristen.

månadens 
pryl

och så några boktips:

-78-

Smålands mör-
ker
Henrik Bromander
(Galago)
Grafiska romaner
och smålandsbö-
gar? Hur hänger
det ihop? Svaret
är Henrik
Bromander som
i sin episka serieroman förflyttar
gränser för vad jag hittills trott varit
möjligt att göra med seriemediet. Det
är berättelsen om Erik som växer upp
i Nässjö  och lever genom sina serie-
rutor där han berättar om kärlek,
drömmar, svek – och ett Europa där
vindarna blåser kallt idag.

ommar, sol och skörlevnad.
Så kan det vara när livet är
som bäst! Och för att du

ska ha något att glädjas åt när vin-
terkylan tar över, rekommenderar
jag den fina lilla fylla-i-boken Mina
engångsligg (Mix förlag). Här kan du
dokumentera alla härligheter du
konsumerat.Varför inte köpa in till
hela bekantskapskretsen och ha lite
pyssel i höstmörkret? 

s

smittade också får hantera. Och
Lundstedt beskriver hur hans egen
personlighet nästan klyvs i två: den
levnadsglada och friska Andreas och
Hiv-Stina som är hat, äckel och
destruktion.

Jag gråter när han berättar om

hur QX chefredaktör Anders
Öhrman kommer hem till honom
och gör den första hiv-intervjun.
Det är då det börjar gå upp för
Andreas att det finns kärlek att få.
Att det finns en community där ute
som är redo att omfamna honom.

Detta är bokens styrka – Andreas
Lundstedt är så förfärande mänsklig
samtidigt som han just därför också
blir en symbol för något som är så
mycket större än han själv.
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Biljetter: 
hamburgerbors.se 08-787 85 00 | showtic.se 
Hotellpaket: mornington.se 08-507 33 000

Öppna Moderater har varit med och 
förändrat Moderaterna. Nu fortsätter vi 
förändra Sverige. Ett Sverige där fler kan 
bilda familj, vara öppna på jobbet, i 
skolan, på fritiden, och där äldre känner 
trygghet. 

Vill du vara med och förändra? 
Tillsammans för kärleken

Öppna Moderater vill 

se fler lyckliga faMiljer

TILLSAMMANS

FÖR KÄRLEKEN!

www.oppnamoderater.se

Götgatan 73, t-bana Skanstull
facebook.com/PrideBoulevard

DARK ROOM

Born this 
way?

30 juli-4 augusti

Verkar som det. Alltid finns mer 

verkar. Som. Alltid mer. Tid. 

Alltid mer tid 
mer. Tid 

nagon (annan) stans

KEEP IT GAY!

Dr Jekyll & 
Mr Pride

ERBJUDANDE: 
Uppge “QX” i kassan och betala 

300 kr för tre föreställningar. 
(ord. pris 150 kr/föreställning)

BOULEVARDTEATERN
PRIDE@

o



edan efter en dag i den argentinska
huvudstaden har jag ätit den stör-
sta, godaste biffen från Pampas, sett

par dansa tango på gatorna, och druckit bra
vin för sjuttio kronor flaskan på restaurang.
Och de snygga killarna? Jaja, lugn. Det
kommer… 

Efter en sjuttontimmars resa med tryg-
ga nederländska flygjätten KLM öppnar sig
den sydamerikanska metropolen för mig.
Argentina ses av många som det mest gay-

vänliga landet i Sydamerika, och Buenos
Aires är även den mest ”europeiska” staden
på den här kontinenten. BA är nämligen
uppbyggt av italienare och spanjorer som
massinvandrade under 1900-talet, och det
är tydligt att se de spanska och italienska
matinfluenserna, främst inom matkulturen.

Gaybiten är starkt integrerad i Buenos
Aires och det finns klubbar och barer över
hela stan.Att man som samkönat par visar
sin kärlek öppet är heller inte ovanligt

(även om det inte är jättevanligt enligt vad
jag såg under mina tio dagar…)

Lustigt nog så fanns det faktiskt redan i
den argentinska konstitutionen från 1853
(reformerad 1994) ett tillägg som fastslog
att sexuella handlingar mellan män enbart
är en sak mellan dem och Gud…
Hursomhelst, sedan 2010 kan två personer
av samma kön gifta sig och har exakt
samma rättigheter som straighta när det gäl-
ler arv och adoption. Dessutom kan man

numera som gayturist gifta sig i Argentina.
BA Gaytravel anordnar till och med paket-
resor för just detta.

Men hur som helst, det är inte bröllop
jag är här för.

Min första kväll i den argentinska
huvudstaden vill jag gå ut på bögklubb, så
jag hittar Emilio & Santiago på Grindr.
De vill ha trekant, jag vill ha partypolare.
Jag vinner, och tar med mig ett helrör
vodka (30 kr!) till deras stora enrummare i
populära myskvarteren Palermo.Vi dricker
drinkar och jag berättar glatt om hur
avslappnat jag ser på trekanter och att vi i
Sverige är såå liberala. Den billiga vodkan
talar tydligen.

r

Jo, mina fyra förhoppningar infrias innan det ens gått 24 timmar sedan jag landat.
Köttet är fantastiskt. Vinet är billigt. Folk dansar tango. Och männen är muy caliente.

AV Ronny Larsson
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Först blir det baren Sitges (Cordoba 4119)
där de spelar September och för inträdet på
75 kr får man även en drink på köpet.
Sitges är stort, neonigt och flirtigt. Mitt säll-
skapande partypar tycker folk på plats är för
gamla och lovar att det blir bättre på nästa
ställe, Glam (Cabrera 1046).

Och sure. Glam är lika med grymt.
Mycket folk, bra musik på två golv, retro
och hits.Alla killar är mörkhåriga, har t-
shirt och typ 180 cm. Och assnygga. Min
kompis i Sverige, ett sydamerikaproffs, har
fått nåt vått i ögonen varje gång hon näm-
ner argentinska grabbar. Äntligen stämmer
trötta straighttjejfrågan ”varför är alla bögar
så snygga?”.

Jag tar taxi hem vid fyratiden och firar
min kväll med ett paket trekantiga parme-
sankex på hotellrummet. Det är så nära en
argentinsk trekant jag tydligen kommer.

Dag två. Jag beger mig till söndags-
marknaden i San Telmo. Jag, som i vanliga
fall inte är för såna här turistpåfund, över-
raskas positivt. Här blandas intressanta
secondhandbutiker med kul och billiga
antikviteter, och marknadsgatan är en sån

utan slut där folk säljer alltifrån väskor och
skor till smycken och egengjorda konstverk.
Här är det lätt att göra fynd: Smycken,
läderprodukter och stickat är snorbilligt.
Dessutom står män och sjunger argentinska
sånger i gathörnen och på vissa gator dansas
det tango. Lovely!

Även om marknaden ligger på andra
sidan stan från mitt hotell räknat så är det
lätt och smidigt att ta sig runt.
Lokalbussarna, givetvis utan tidtabell, kostar
bara runt tre kronor enkel! Glöm bara inte
att ha jämna mynt och säga till busschaffi-
sen hur mycket du ska betala, alltså så långt
du ska åka: ”uno con veinticinco” (1,25).
Kväll två blir lugn och jag tar en köttbit på

restaurang Miranda (Costa Rica 5602) i
Palermo. 150 spänn för ett glas rött (fyllt
upp till kanten), en gudomlig köttbit med
grillade grönsaker och en drink ÄR billigt.

Dag tre. Shopping bland ”outletbutiker
” på gatan Cordoba.Well, den som
benämnde det här outletbutiker har inte
varit i USA (eller nära outletbutiker över-
huvudtaget skulle jag vilja säga). Det är inte
alls billigt. Nej, jag tar hellre en liten sväng
på stora shoppingmallet Abasto, och en
kaffe på Starbucks. På mitt första argentins-
ka Starbucks-besök blir det ”Brownie”
istället för ”Ronny” på pappersmuggen.
Gulligt.

Tyvärr är det inte alls så billigt i buti-

”De vill ha tre-
kant, jag vill ha

partypolare. 
Jag vinner.”
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kerna som jag väntat mig, så shoppa får jag
göra till svenska priser om man som jag är
ute efter kläder, heminredning och sånt.
Men mat och sprit är billigt vilket i alla fall
gör en livsnjutare som undertecknad glad.

Kväll tre planerar jag att jag kosan mot
Rheo, en gayfest som vanligtvis är på freda-
gar. Får tipset genom en nybliven
Grindrpolare och blir uppskriven på listan.
Där ska det vara bra drag, snygga killar och
elektronisk house.

Men innan utekvällen ska det bli mid-
dag: Jag väljer La Dorita de Enfrente
(Humboldt 1892) i Palermo, där jag lär mig
två saker om restaurangvett i Argentina. Om
det står Lomo (filé av gris) så är det just det
man får. Inget extra. Så jag äter kött till mid-
dag. Beställer dock in två såser för att göra
måltiden lite roligare. Köttet är perfekt stekt
och smälter i munnen.

Sak två jag lär mig är att vinet, som är
vansinnigt billigt (typ 80 kr för en flaska på
restaurang) får medtagas hem om man inte
druckit upp det! Så jag lämnar restaurangen
med en halv flaska rött och beger mig till en
ny Grindr-polare som tycker att jag ska
komma förbi honom och dricka lite innan

jag drar vidare ut i natten.
Efter denna avstickare hamnar jag däre-

mot inte på Rheo utan det blir Glam igen.
Det är nämligen omöjligt att hitta stället där
Rheo låg. Glam är lika bra som sist.

Dag fyra. Byter hotell och checkar in
på böghotellet Axel. Det är ett modernt
boutiquehotell som har två systerhotell i
bögstäderna Berlin och Barcelona.Två
minuter efter att jag checkat in får jag ett
meddelande på Grindr.

– Are you staying at Axel? skriver den
39-årige mannen utan huvud.

–Yes, svarar jag.
– Perfect! blir hans svar.
Okej, när man checkar in blir man lik-

som bara antagen som nån som vill ha sex? 
Jag nobbar vänligt.
Dagen bjuder på promenerande i

Recoleta som jag tycker känns som området
kring Broadway i NewYork, fast utan kul
shopping. Höga hus, mycket folk och massa
affärer.

Middag blir det på återigen i Palermo,
på en pizzeria som gör gudomliga pizzor.
Tyvärr kan jag inte minnas namnet, men
vart man än intar en pizza i BA så blir man

påmind om att argentinarna faktiskt är av
italiensk börd. Yum! Kvällen bjuder sen på
en promenad hem.Allt är i princip stängt
konstaterar jag denna helgdag, efter att ha
hängt på låset på en bar, Inside, som skulle
bjuda på mat & stripp. Flatbaren Bach, som
enligt gayguiden BA Gay ska bjuda på bra
barhäng för flator är också igenbommad.

Dag fem. Färgglada tacostället La
Fabrica Del Taco (Gorriti 5062) som ser-
verar äkta meximat i färgglada korgar blir
lunchvalet för dagen. Sjukt gott om än inte
så billigt.

Min festdejt för kvällen ger mig däremot
nobben, så jag hamnar ensam på gaybaren
Flux (Marcelo T de Alvear, 980). Där är det
tomt så när på en indietjej i glasögon och en
svart kille som är tjenis med personalen.
Men drinkarna är billiga (runt 30 spänn)
och ambitiöst uppskrivna på baksidan av en
LP-skiva. Nä, onsdagar verkar inte så skoj i
BA. På väg hem i taxin får jag i alla fall lära
mig att en hand högt upp i luften betyder
att man vill stanna en buss, hand ner i gatan
betyder att jag vill ha en taxi. Bra, den här
dagen gav i alla fall nåt.

Dag sex.Vaknar tidigt och tittar hopp-

Boende i 
Buenos Aires
Jag testade en mängd olika boenden i
staden, alla hittade jag via en gaymap
för Buenos Aires, så ja, de är alla
gayfriendly. Här är lite mer om dessa.

Solar Soler 
Mysigt litet
B&B med
nio rum i
hjärtat av
Palermo.
Varje rum
skiljer sig

från de andra och det är rent och fräscht.
Frukost ingår och det är bara att gå och
plocka i kylen vad man vill ha.AC,
WiFi och eget badrum. Rum från 460
kr.

Mine Hotel
Supersnyggt och välsmort ECO-vänligt
boutiquehotel i hjärtat av designkvarteren
i Palermo. Med en mysig liten pool, läck-
er inredning och extremt trevlig personal
var detta min solklara boendefavorit i
BA.WiFi,AC, dvd-spelare och frukost
som tillagas på beställning. Rum från
1225 kr.

Hotel Costa Rica
Hyfsat centralt på en otroligt lugn gata i
Palermo ligger detta hotell med 25 rum.
Välstädat och med fin terrass för soliga
frukostar. Stort plus för de stora och frä-
scha badrummen.WiFi, frukost och AC.
Rum från 665 kr.

Axel
Hotel BA
Gayhotellet
före alla
andra. Ligger
i San Telmo
som har
många små-
restauranger

och den berömda söndagsmarknaden. Har
inte så gott rykte bland bögar i stan men
jag har inget att klaga på. Rent, om än
lite naggat i kanterna, är detta designho-
tell ett helt okej val för bögar på resande
fot. Baren serverar fantastiska drinkar för
70 kr och har du Grindr påkopplat så
lär du få napp.WiFi,AC och
iPodhögtalare. Och jo, kondomer finns på
rummet. Billigt i veckorna och dyrt på
helgerna. Rum från 490 kr.

Bayres Gay Bed & Breakfast
Charmigt väldigt enkelt b&b i norra
delarna av Palermo. Ägaren är otroligt
hjälpsam och gullig, och lagar frukost till
gästerna varje morgon. Extremt dåligt
skyltat så det är inte lätt att hitta.
Rummen är enkla men har AC,WiFi
och en del har egen toalett. Från 350 kr.

Babel Hotel
Snyggt boutiquehotel på en lugn liten
gata i myisgt genuina stadsdelen San
Telmo, som har många antikaffärer och
små mysiga restauranger. Ligger nära
nybyggda nattlivs- och restaurangrika
hamnområdet Puerto Madre. Drink ingår
i hotellpriset och det är rent och fräscht.
WiFi och AC. Rum från 700 kr.

Köttkiosk i Puerto MadreÄkta chorizo på Miranda

La Boca
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kerna som jag väntat mig, så shoppa får jag
göra till svenska priser om man som jag är
ute efter kläder, heminredning och sånt.
Men mat och sprit är billigt vilket i alla fall
gör en livsnjutare som undertecknad glad.

Kväll tre planerar jag att jag kosan mot
Rheo, en gayfest som vanligtvis är på freda-
gar. Får tipset genom en nybliven
Grindrpolare och blir uppskriven på listan.
Där ska det vara bra drag, snygga killar och
elektronisk house.

Men innan utekvällen ska det bli mid-
dag: Jag väljer La Dorita de Enfrente
(Humboldt 1892) i Palermo, där jag lär mig
två saker om restaurangvett i Argentina. Om
det står Lomo (filé av gris) så är det just det
man får. Inget extra. Så jag äter kött till mid-
dag. Beställer dock in två såser för att göra
måltiden lite roligare. Köttet är perfekt stekt
och smälter i munnen.

Sak två jag lär mig är att vinet, som är
vansinnigt billigt (typ 80 kr för en flaska på
restaurang) får medtagas hem om man inte
druckit upp det! Så jag lämnar restaurangen
med en halv flaska rött och beger mig till en
ny Grindr-polare som tycker att jag ska
komma förbi honom och dricka lite innan

jag drar vidare ut i natten.
Efter denna avstickare hamnar jag däre-

mot inte på Rheo utan det blir Glam igen.
Det är nämligen omöjligt att hitta stället där
Rheo låg. Glam är lika bra som sist.

Dag fyra. Byter hotell och checkar in
på böghotellet Axel. Det är ett modernt
boutiquehotell som har två systerhotell i
bögstäderna Berlin och Barcelona.Två
minuter efter att jag checkat in får jag ett
meddelande på Grindr.

– Are you staying at Axel? skriver den
39-årige mannen utan huvud.

–Yes, svarar jag.
– Perfect! blir hans svar.
Okej, när man checkar in blir man lik-

som bara antagen som nån som vill ha sex? 
Jag nobbar vänligt.
Dagen bjuder på promenerande i

Recoleta som jag tycker känns som området
kring Broadway i NewYork, fast utan kul
shopping. Höga hus, mycket folk och massa
affärer.

Middag blir det på återigen i Palermo,
på en pizzeria som gör gudomliga pizzor.
Tyvärr kan jag inte minnas namnet, men
vart man än intar en pizza i BA så blir man

påmind om att argentinarna faktiskt är av
italiensk börd. Yum! Kvällen bjuder sen på
en promenad hem.Allt är i princip stängt
konstaterar jag denna helgdag, efter att ha
hängt på låset på en bar, Inside, som skulle
bjuda på mat & stripp. Flatbaren Bach, som
enligt gayguiden BA Gay ska bjuda på bra
barhäng för flator är också igenbommad.

Dag fem. Färgglada tacostället La
Fabrica Del Taco (Gorriti 5062) som ser-
verar äkta meximat i färgglada korgar blir
lunchvalet för dagen. Sjukt gott om än inte
så billigt.

Min festdejt för kvällen ger mig däremot
nobben, så jag hamnar ensam på gaybaren
Flux (Marcelo T de Alvear, 980). Där är det
tomt så när på en indietjej i glasögon och en
svart kille som är tjenis med personalen.
Men drinkarna är billiga (runt 30 spänn)
och ambitiöst uppskrivna på baksidan av en
LP-skiva. Nä, onsdagar verkar inte så skoj i
BA. På väg hem i taxin får jag i alla fall lära
mig att en hand högt upp i luften betyder
att man vill stanna en buss, hand ner i gatan
betyder att jag vill ha en taxi. Bra, den här
dagen gav i alla fall nåt.

Dag sex.Vaknar tidigt och tittar hopp-

Boende i 
Buenos Aires
Jag testade en mängd olika boenden i
staden, alla hittade jag via en gaymap
för Buenos Aires, så ja, de är alla
gayfriendly. Här är lite mer om dessa.

Solar Soler 
Mysigt litet
B&B med
nio rum i
hjärtat av
Palermo.
Varje rum
skiljer sig

från de andra och det är rent och fräscht.
Frukost ingår och det är bara att gå och
plocka i kylen vad man vill ha.AC,
WiFi och eget badrum. Rum från 460
kr.

Mine Hotel
Supersnyggt och välsmort ECO-vänligt
boutiquehotel i hjärtat av designkvarteren
i Palermo. Med en mysig liten pool, läck-
er inredning och extremt trevlig personal
var detta min solklara boendefavorit i
BA.WiFi,AC, dvd-spelare och frukost
som tillagas på beställning. Rum från
1225 kr.

Hotel Costa Rica
Hyfsat centralt på en otroligt lugn gata i
Palermo ligger detta hotell med 25 rum.
Välstädat och med fin terrass för soliga
frukostar. Stort plus för de stora och frä-
scha badrummen.WiFi, frukost och AC.
Rum från 665 kr.

Axel
Hotel BA
Gayhotellet
före alla
andra. Ligger
i San Telmo
som har
många små-
restauranger

och den berömda söndagsmarknaden. Har
inte så gott rykte bland bögar i stan men
jag har inget att klaga på. Rent, om än
lite naggat i kanterna, är detta designho-
tell ett helt okej val för bögar på resande
fot. Baren serverar fantastiska drinkar för
70 kr och har du Grindr påkopplat så
lär du få napp.WiFi,AC och
iPodhögtalare. Och jo, kondomer finns på
rummet. Billigt i veckorna och dyrt på
helgerna. Rum från 490 kr.

Bayres Gay Bed & Breakfast
Charmigt väldigt enkelt b&b i norra
delarna av Palermo. Ägaren är otroligt
hjälpsam och gullig, och lagar frukost till
gästerna varje morgon. Extremt dåligt
skyltat så det är inte lätt att hitta.
Rummen är enkla men har AC,WiFi
och en del har egen toalett. Från 350 kr.

Babel Hotel
Snyggt boutiquehotel på en lugn liten
gata i myisgt genuina stadsdelen San
Telmo, som har många antikaffärer och
små mysiga restauranger. Ligger nära
nybyggda nattlivs- och restaurangrika
hamnområdet Puerto Madre. Drink ingår
i hotellpriset och det är rent och fräscht.
WiFi och AC. Rum från 700 kr.

Köttkiosk i Puerto MadreÄkta chorizo på Miranda

La Boca
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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 fl era olika tilläggs-
försäkringar 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.

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

* Försäkrar du din katt eller hund innan den har fyllt fyra månader får du 30 procent 
rabatt på priset för försäkringen det första året.

Här är den – 
försäkringen som 

tar hand om din 

hund hela livet.

Agria Veterinärvård är en helt ny typ av försäkring för 

30 0/0 rabatt första året*

Sommar på Stallis!

SMÖRGÅSBORD
Nu serverar vi ett svenskt smörgåsbord i vår nyrenoverade 

restaurang. Smörgåsbordet dukas upp lördag-söndag 

mellan kl 12-16.

CHAMPAGNETIMMAR
Varje dag 15-18 på Stallmästaregården.

Nu bubblar det vid Brunnsviken.

Norrtull - Kungliga Hagaparken
www.stallmastaregarden.se

08-610 13 00, info@stallmastaregarden.se
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fullt ut mot poolen på Hotel Axel. Nä,
ingen som badar idag heller. Det här gaypa-
loozat är en besvikelse händelsemässigt den
här årstiden (början av maj). Jag tar en pro-
menad runt Puerto Madre istället. Puerto
Madre är ett nybyggt område vid vattnet
som sprakar av liv nattetid. De gamla lager-
husen har idag blivit restauranger och barer,
och många Buenos Aires-bor ser det som
THE Vattenhål.

Sen byter jag hotell. Från böghotell till
boutiquehotell. Hotel Mine består av
tjugo rum och ligger i mysiga Palermo.
Älskar det här området med träd som
omsluter gatorna som kantas av trendiga
butiker.

Eftermiddagen tillbringar jag med Eva
Peron och andra döingar. Kyrkogården i
Recoleta är en märklig turistattraktion som
alla guideböcker tipsar om. Mitt emot ett
gigantiskt köpcentrum ligger Recoleta
cemetary där Evita alltså vilar tillsammans
med andra celebriteter.Alla gravar är som
små hus, i sten, marmor eller cement. Och
tittar man in genom fönstren ser man kis-
torna. På en del växer spindelväv och över-
allt springer katter. Rätt creepy men onek-
ligen betagande.

På kvällen planerar jag ett besök på La
Cabrera, ett kötteldorado nära hotellet
som hotellet tipsat om. Men medan jag tar
en drink på rummet så kommer jag i kon-
takt med Mauro, som bott i BA i tre år.
Han föreslår middag hos honom istället
eftersom La Cabrera är så turistigt. Snart
sitter jag i en taxi med en flaska vin på väg
mot nån jag aldrig träffat förut. Mamma
skulle döda mig. Nåja, vågar man inget vin-
ner man inget. Den här kvällen vinner jag
en gudomlig italiensk panerad biff, trevligt

sällskap och tips om klubbar i stan. Hurra
för mig. Och för att våga.

Dag sju. Restaurangen för kvällen blir
gudomligt kitchiga Acabar (Honduras
5733) som har en drinklista större än
bibeln. Billigt, och maten är såklart fantas-
tisk. Sen möter jag upp ännu en
Grindrkompis, Dan, för drinkar på mitt nya
boende, pensionatet Solar Soler. Där
dricker vi billig vodka och han berättar sitt
livs historia. Han är brasilianare som flyttat
hit genom jobbet. Han är trevlig, rolig och
dricker bra. Kvällens klubb heter Plop. Kul
ställe där publiken är hyfsat ung och myck-
et flirtig. Efter ett tag brakar en show igång
med drugor som ger allt till Britney-låtar.
Jag och Dan dricker billiga tequilashots och
har hur kul som helst.

Dag åtta. Lugn mysig dag i solen som
leder fram till middagen som tyvärr blir en
sorglig historia. Min icke existerande nog-
grannhet gör att jag hamnar på populära
Las Carbras (Fitz Roy 1795) istället för La
Cabrera. Den här restaurangen är fullsatt
varje kväll och känd för stora portioner för
en billig slant. Och visst är maten god, men
servicen är kass. Jag får vänta i en evighet
på en förrätt som aldrig kommer och en
varmrätt som kommer alldeles för sent.

Dagen slutar dessutom i ett stort miss-
lyckande då min tilltänkta festpolare ringer
sig sjuk. Så jag besöker jättediscot Human
på egen hand. Bra musik och mycket folk.
80 kronor för två drinkar och100 kr inträ-
de. Men inte så kul solo.Tar en taxi förbi
favoriten Glam innan hemgång. Lika snyggt
och kul som alltid! Glam är grejen.

Dag nio. Söndag. Mycket är stängt,
men jag återvänder till San Telmo-markna-
den, och möter sen upp Dan för lite häng.

Han tar mig till designmarknaden nära
Recloeta Kyrkogård, och en hippiemarknad
intill. Därefter vill jag kolla in kvällstango i
en park som jag läst om i Aftonbladets rese-
bilaga. Det är mäktigt att se hur främlingar
samlats för att dansa i en gammal paviljong
till tangomusik från en knastrig högtalare.
De svepande stegen överröstar nästan musi-
ken och fullmånen ger en fin inramning.
Kvällen avslutar jag och Dan på klubben
America (Gascon 1040), ett småslitet jätte-
disco med mycket ragg i luften.Vi har kul
och dricker fintequila. För de få pengar jag
har kvar. Har nämligen bränt lite för myck-
et de senaste dagarna på mat och dryck.
Här kan jag också komma in på det jag
verkligen hatar med Buenos Aires. Det är
stört omöjligt att ta ut pengar. Och många
ställen tar inte kort. För det första är ban-
komaterna få till antalet (de finns bara i
anslutning till en bank). Det gör att man
kan leta för jävla länge innan man ens hit-
tar nån. Men värst är att få banker tillåter
uttag med VISA. Och om de väl gör det så
har de ibland en limit på 150 pesos (225
kr). Och det kommer man inte långt på.
Buuuuuuuenos Aires på den säger jag. Så,
de banker jag med mitt VISA-kort hade
framgång med var Bank de Ciudad och
Bank de Argentine. Så:Växla pengar så ni
har när ni anländer till BA.

Dag tio. Dagen tillbringas i La Boca,
den färgglada stadsdelen med hög rånrisk.
Alla guideböcker varnar om att man ska

hålla sig till ett par tre kvarter och inte åka
hit kvällstid. Sånt gör mig löjligt nervös.
Men det är lugnt, inget inträffar. Däremot
är det väldigt turistigt med krimskramsför-
säljning och restauranginropare som tror att
säljfraser som ”min syster är där inne, hon
väntar på dig en trappa upp” ska få mig att
äta där.Well, no.

Efter La Boca ska jag äta en sista köttbit
på argentinsk mark. La Cabrera (5099
Cabrera, 5127 Cabrera) nämns i de flesta
förhandstips, och är en poppis turistrestau-
rang i klassen finrestaurang. Jag kan ärligt
säga att jag nog har en av de bästa smak-
upplevelserna någonsin här. Den grillade
chorizon som serveras med olika röror, det
perfekt grillade köttet med ännu fler röror
och den avslutande sorbeten: Det blir fem
QX rakt av. Priset? 140 kr för en trerätters
med ett glas vin. Dios Mio, jag sörjer att jag
inte gått hit tidigare.

Med dom orden lämnar jag Argentina
för den här gången och lovar mig själv att
återvända.

För maten, för vinet och tja, kanske för
männen också då.

KLM flyger tre gånger per dag från Schiphol till
Buenos Aires med Boeing 777-300 ER. Pris
exempel från Arlanda fr 9460:- inklusive alla
avgifter. Kolla in på www.klm.se för priskam-

panjer.

uenos Aires? Gå in på qx.se/resa, där listar vi
fler alternativa boenden.

”Snart sitter jag i
en taxi på väg till
någon jag aldrig
träffat förut”

Gatutango i
San Telmo

bildtext

Jättediscot Plop
Min vän Mauro 
med vänner.

Partykompisen Dan med danskille.
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Bar/
restaurant

Mälarpaviljongen, Norr 
Mälarstrand 62. Öppet 
alla dagar från 11 - sent, 
beroende  på väder. 
Restaurang, café och bar 
vid Riddarfjärden. 
torget, Mälartorget 13, 
Gamla Stan. Mån-tors 
17-01, fre-sön 16-01. 
Gaybar och restaurang.
urban Deli, Nytorget 
4, Mån-tis 08-23, ons-
tors 08-00, Fre-lör 08-01. 
Butik. delibar och skal-
djursbar.
urban Deli på af 
Chapman, 2-5/8
roxy, Nytorget 6, Tis-tors 
17-00, Fre-lör 17-01 sön 
17-00. Restaurang och bar. 
Bistro sjöstad, Ljusslingan 
17. Mat, café och vinotek. 
Ons-Lör 17-00.
stallmästaregården, 
Norrtull, hotell, restaurang, 
bar. Onsdagar sommarklubb 
med Katja & Gunn. Sid 83
eken Bar och Matsal, 
Guldgränd 8. Restaurang 
och bar. Pridefest 1/8
Babs kök & bar, Birger 
Jarlsg. 37  Restaurang och 
bar. öppnar 9 augusti.
side track, Wollmar 
Yxkullsg 7, ons-lör från 
18.00. Gaybar & restaurang
stuket, Swedenborgsg. 43,  
Kvarterskrog & bar. 16-01.
Göken, Pontonjärg. 28. 
Kvarterskrog. Mån-Fre 11 - 
24, Lör - Sön 12-23. 
Koloni, Strandpormenaden 
61, Saltsjö-Duvnäs. Alla 
dagar 11-23.

KluBBar/CluBs
Kolingsborg, Slussen
sthlm night Fever Dansa, 
festa, mingla! Onsd 23-03, 
20 år Fri entré 
It’s my Paradise Tre 
dansgolv, mellohits, gaypop 
& house. Dragshow & artis-
ter. Varje fre 23-03, 20 år
Garage-love sex 
Intelligence Crazt disco 
& twisted house. Lördagar 
23-03, 20 år
Pridefester 1-4/8
slM, Wollmar Yxkullsg 
18, ons 19-23, fre-lör 
22-02.  Läderbar för killar. 
Medlemsklubb. Pridefester 
1-4/8
Patricia, Stadsgårdskajen 
152, sön 18-03. Mat, bar 
och klubb. Se sid 21
Club Proud, Göta Källare, 
Medborgarplatsen.  31/7 - 
5/8. Se annons sid 52
Hamburger Börs, 
Jakobsgatan 6. Fester under 
Pride, 2 - 4/8, Se sid 46-47
I love Boys, Ambassadör, 
Kungsgatan 18, Fre 31/7 
22-04. Se sid 46-47
star GayDisco, 
Lästmakarg. 8. klubbkväll 
lördagar 22-03. Pop, 
Schlager, House, Disco, 
Hits & RNB. Se sid 47-47
Bear Pride Party, K2, 
Götgatan 74.  Med Sthlm 
Berserkers, 3/8 21-03.
FemmeQ, Nalen, 
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YOUR NEW SATURDAY HANG OUT
CHECK OUT WWW.ZIPPERSTHLM.COMCHECK OUT WWW.ZIPPERSTHLM.COMCHECK OUT WWW.ZIPPERSTHLM.COM
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TOR 2/8 THOMAS WILKE & FREDRIK LILIENBERG
FRE 3/8 JOCKE LANGER & PETER SWARTLING

LÖR 4/8 FREDRIK LILIENBERG & CO
SÖN 5/8 AFTERPRIDE MED LEO B & VÄNNER

VÄRM UPP INFÖR TANTO MED 
GRILL OCH SKÖNT SOMMARGUNG
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Regeringsgatan 74, Kvinnor 
+30-fest. 3/8 21-03.
Gumm4n, Under Bron, 
Hammarby Slussväg 2, 
28/7, 25/8.
Gumm4n Off 
PrideParty, Färgfabriken, 
2/8, Lövholmsbrnken1.
Wide Open, Berns, 
Berzelii Park. Lörd 23-03.
HUMP, F12, Fredsg. 12. 
Onsd. 22-03
Posithiva Gruppen, 
Tjurbergsgatan 29, ons 
18-24, fre-lör 19-24. Bar 
för hiv-positiva män.
Kinks & Queens, 
Basement, Bondegatan, Se 
QX.se/GayMap. Under 
Pride 3/8 på Camarillo
Wish Wollmar Yxkullsg 
18, sista tors i månaden 
för kvinnor intresserade av 
fetish och S/M. Och 31/7.
Björnpub, Amsterdam 
Café, Blecktornsgr. 9. Pub 
och Fester se qx.se/gaymap

Fler Pride-fester se sid 
50-55

CaFé
Chokladkoppen, Stor  
torget 18, alla dagar 09-23. 
Annons sid 10
Harpaviljongen, 
Fiskartorpsv. 29. Mån-fre 
08-18, Lör-sön 11-18. Café 
och mat i naturskön miljö-
Copacabana, Hornstullsstr. 
3. Mån-tor 09-21, Fre, 
09-19, Lör-sön 10-19
Golden Ladies, RFSL, 
Sveav 59, tisd. från 17-19.  
För kvinnor i mogen-
lder. Seniorcaféet, ons 
från 14.30.  För gaymän 
i mogen ålder. Egalia 
Ungdomshäng, Månd. 
och Torsd. 17-20

SHOPPING
Hallongrottan, 
Bergsundsgatan 25, Queer 
och feministisk shop.    
Läderverkstan, 
Rosenlundsgatan 30a, Mån-
fre 12-18. Läderskräddare 
och shop. 
    

EROS
Manhattan, 
Hantverkargatan 49,  
Dagligen 12-06. Stor video-
klubb med shop.
H56, Hagag. 56. Sön-Tor 
12-04, Fre-lör 12-06.. Se 
annons sidan 10
US Video, Regeringsgatan 
76. Öppet dygnet runt. 
Non Stop Crusing Area, 
Sex shop, Dark rooms
Basement, Bondeg. 1 
Non-stop, Backroom, crui-
sing, sexshop, uthyrning, 
fester - må-to 12-06, fr-lö 
12-08, sö 12-06 

DaILY UPDaTED GaY 

GUIDE IN ENGLISH/

DEUTSCH/DaNSK/

NORSK/SUOMI/

SVENSKa 
www.gaymap.eu or 
mobile.qx.se choose 
gaymap
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www.slmstockholm.se
Wollmar Yxkullsgatan  18  •  T-Mariatorget 

SCANDINAVIAN
LEATHER MEN 

STOCKHOLM
MEDLEMSKLUBB M

ED DRESSCODE

1 - 4 AUG 22-03
5 AUG 19-00
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T-SLUSSEN • GULA GÅNGEN • STOCKHOLM

WEDNESDAYS

23-03
Free admission

20+

SATURDAYS

23-03
20+

T SLUSSEN • GULA GÅNGEN • STOCKHOLM

FRIDAYS

23-03
20+

 WWW.KOLINGSBORG.SE
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Bar/CLUB
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, Kungsports-
avenyn 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, Hvitfeldtspl. 6, 
fester då och då se qx.se/gaymap

övriGt
rFSL/träffpunkt HaBit, Stora 

Badhusgatan 6. Café onsdagar 18-21, 

söndagar 17-20. 

Gayhälsan, Sahlgrenska, Gröna 

Stråket 16, vån 1. Mottagning helgfri 

måndag 16.30-18.00

HBtQ-mottagningen, 

Chapmansgatan 6. 031-7661922.

Jens K. Drottningg. 30, klädbutik. 

Mån-fre 11-18, Lör 11-16.

CoffeeCulture, Vasagatan 5C, Café

torpet Mon Hotel, Brudaremos-

sen 10, Delsjö, gayvänligt. 

QitCH, Korsgatan 4, klädbutik

nZane Clothing & tattoos, 

Norra Allég. 7, Tis-Lör 12-19. 

031-230369

Kondomeriet, Lilla Drottningg. 1, 

Mån-fre 11-18:30 Lör 11-17, Sön 

Stängt

  ErOS
Nyhavn Shop, Lilla Drottninggatan 

3. Mån-Lör 10-22. Helg 12-22  
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Gbg:s privata samtalsmottagning 
för hbtq-personer

Välkommen att boka ett  
kostnadsfritt förstasamtal

Marcus Erlandsson, leg psykolog
031-766 19 22

hbtq-mottagningen.se

6

GöteborG Gay GuideGöteborG Gay Guide
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Öppettider
Vardagar 11-18
Lördagar 11-16

www.JensK.se

www.qruiser.com
Skandinaviens största HBT-community

.c
o

m

mobile.qruiser.com

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

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

Sommarmys i Göteborg!
Nå hela Qruiser med
ett klick.

mobileqruiserLiten.indd   1 2011-11-20   20:07
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www.beebar.se

HAPPY PRIDE 2012!
I år ses BEE på Köpenhamn Pride!

Årets Restaurang/Bar framröstad av QX Läsare!



www.facebook.com/nonstopentertainment

★★★★
”STRÅLANDE

UNDERHÅLLNING”
Empire

”ROLIG, SEXIG, COOL…
 ETT MÅSTE!”

Red

PÅ BIO 15 AUGUSTI
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Öppet 
varje lördag

slmmalmo.se

3

Efter sommaren öppnar vi tisdagen
den 14 augusti kl 17-19. Välkomna.

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

rfslskane.se/checkpoint

Bar/CLUB
Wonk Lörd 23-05.  Lesbian Heaven 

1:a fre/mån 23:30-04.  

Alla klubbar på Amiralsgatan 23

SLM, Ystadsgatan 13.  Klubbkväll lörd 

från 22. Specialfester se qx.se/gaymap

Moccasin, Fersens väg 14

Mötesplats för LGBT människor

TomBoy, Bodoni, Bergsgatan 20. 

Queer rockklubb. Se qx.se/gaymap.

Klubb Embla, RFSL fester, Se 

QX.se/Gaymap

SHOPPING
Miss Juniversum, Davidshallsgatan 
19. Mån-fre 12-18, Lör 11-16. 
Malmös kitschigaste present och int-
redninsgbutik.
by Baltatzar, Storgatan 41b. Vintage 
för män av alla kön.

       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
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MALMÖ GAY GUIDEMALMÖ GAY GUIDE

Frågor kring
hiv?

Vi finns här för dig!

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

4

QX GayMap 
- your daily updated guide 

to Scandinavia -
In Danish, English, German, 

Finnish, Norwegian and Swedish

www.gaymap.eu
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Testa dig för hiv och syfilis under Stockholm Pride!
Var och när? Gå in på Stophiv.nu!

Ett samarbete mellan Lafa, Posithiva Gruppen, RFSL, RFSL Stockholm, 
RFSL Ungdom, Smittskydd Stockholm och Venhälsan
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”Jag tror att alla är en Pridemänniska
innerst inne”

– JAG TOG NATTÅGET NER för att träffa
henne, men kunde knappt sova för alla
tankar i huvudet. Skulle vi tycka om
varandra? Var hon samma person på riktigt
som i telefon? Jag har alltid varit en sån
som överanalyserar.

– Tanken att jag kanske gillar tjejer
dök upp i mellanstadiet, men jag slog den
ifrån mig. Periodvis gick det bra. Jag dej-
tade killar, men kände att något fattades
utan att riktigt förstå vad. Och den där
tanken kom hela tiden tillbaks.

Varför slog du den ifrån dig?
– Den var främmande, jag är inte upp-

vuxen med gaymänniskor. Det var först på
gymnasiet som jag började öppna upp för
den tanken. Jag umgicks i en ny krets, där
flera var öppet bisexuella. En tjej tydde jag
mig särskilt till, och hon hjälpte mig att
hitta mig själv. Hon var så öppen och fri-
språkig och jag kände att ”sådär är ju jag
också”. Genom henne upptäckte jag L-
Word, och tyckte att det var så härligt att
se en serie där homosexualitet var det
normala och som dessutom var bra.

Men även om jag började acceptera
mig själv så dröjde det innan jag berättade
för mina närmaste. Det fanns ju inga
”bevis”. Jag var inte kär i någon, så vad
fanns det att berätta?

När fick du någon att berätta om?
– När jag var 19 år och började skriva

med en tjej på hbt-communityt Qruiser.
Hon du åkte nattåg till?

– Ja.Vi hade hörts i en månad på tele-
fon innan jag åkte ner, och under den
tiden berättade jag att jag skulle dejta en
tjej. Min bästa vän var den första att veta.
Hon satt på min säng, och jag hade laddat
i några dagar, vridit och vänt på varje ord,
funderat över vad som skulle hända.

Vad hände?
–Vännerna och syskonen blev bara

glada. Den ena föräldern behövde mer tid
än den andra, men i och med att jag hade
väntat mig det värsta så var jag ändå lät-
tad. Nu har det nog landat hos båda.

Hur gick det med tjejen du åkte
för att träffa?

–Vi sågs bara den gången.Vi kände
båda två att det inte skulle funka, inte
minst på grund av distansen. Istället börja-
de jag dejta en tjej här i Umeå och märk-
te hur ovan jag var vid riktiga förhållan-
den. Plötsligt skulle det där man hade
berättat om för sina närmaste visas upp för
folk man inte kände. Skulle vi ens våga
hålla handen på stan?

Gjorde ni det?
– Ja, Umeå är en rätt öppen stad, vi har

ju till och med en liten Pride-festival.
Och jag växte nog en del under de två
och ett halvt år vi var tillsammans, blev
bättre på att inte överanalysera.Vill jag
visa att jag är kär så gör jag det.

Hur mycket grubblar du över att
du gillar tjejer idag?

– Inte alls. Jag kan komma på mig själv

med att tänka ”just det, jag är ju gay
också”. Det är liksom inget konstigt läng-
re.

Ska du på Stockholm Pride?
– Ja. Flera vänner ska dit som inte bor i

Umeå, så det blir sjukt kul. Jag var där
2009 också. Det var en euforisk känsla att
gå i paraden. Det känns som att hela
Stockholm lever upp. Jag tror att alla är en
Pridemänniska, innerst inne.

När är du annars som mest eufo-
risk?

– Efter att ha gjort en riktigt bra spel-
ning. Musik är ett av mina största intres-
sen. Jag lämnar alltid replokalen med ett
stort leende på läpparna, hur kass dagen
än varit.

Är det inte lite klyschigt med en
tjejrockare från Umeå?

– Haha, jo men Umeå är en sjukt bra
stad att bilda band i.

Vilken är din bästa spelning?
– När vårt band Ahead var förband åt

Millencolin. Som publik är det nog Kent
på årets Peace and Love. De spelade mitt i
natten och det började regna mitt under
konserten. Jag har inte varit något fan av
dem tidigare, men den spelningen var rik-

tigt snygg.
Blev det något festivalhångel?
– Inga kommentarer, haha.
Har du någon musikalisk motsva-

righet till L-Word?
– Någon särskild flatrock, menar du?

Det vet jag inte. Jag lyssnade mycket på
Fallout boy och Foo Fighters när jag börja-
de spela gitarr, i alla fall.

Var hittar man dig i Umeå på en

fredagskväll?
– Med en öl på en Scharinska villans

uteservering. Det är basen för Umeås alter-
nativa kulturliv.

Vad är den vanligaste missuppfatt-
ningen folk har om dig?

– Att jag är lugn och försiktig. Jag kan
nog vara rätt impulsiv.

Vad har det resulterat i?
– Jag tatuerade in en av våra låttexter på

armen: ”The world would be a better place
if everybody were colorblind.”

Vad vill du bli när du blir stor?
– Lycklig, med bra vänner omkring

mig, och någon att dela den glädjen med.
Saknar du en sådan person idag?
– Ja, det gör jag.

Namn: Klara Sporrong På Qruiser: RockYou Ålder: 22 Bor: Umeå Gör: Pluggar till civilingenjör 
Familj: Mamma, pappa, två småsyskon Partner: Nej

”Tanken var främmande, jag är inte
uppvuxen med gaymänniskor” 
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innerst inne”

– JAG TOG NATTÅGET NER för att träffa
henne, men kunde knappt sova för alla
tankar i huvudet. Skulle vi tycka om
varandra? Var hon samma person på riktigt
som i telefon? Jag har alltid varit en sån
som överanalyserar.

– Tanken att jag kanske gillar tjejer
dök upp i mellanstadiet, men jag slog den
ifrån mig. Periodvis gick det bra. Jag dej-
tade killar, men kände att något fattades
utan att riktigt förstå vad. Och den där
tanken kom hela tiden tillbaks.

Varför slog du den ifrån dig?
– Den var främmande, jag är inte upp-

vuxen med gaymänniskor. Det var först på
gymnasiet som jag började öppna upp för
den tanken. Jag umgicks i en ny krets, där
flera var öppet bisexuella. En tjej tydde jag
mig särskilt till, och hon hjälpte mig att
hitta mig själv. Hon var så öppen och fri-
språkig och jag kände att ”sådär är ju jag
också”. Genom henne upptäckte jag L-
Word, och tyckte att det var så härligt att
se en serie där homosexualitet var det
normala och som dessutom var bra.

Men även om jag började acceptera
mig själv så dröjde det innan jag berättade
för mina närmaste. Det fanns ju inga
”bevis”. Jag var inte kär i någon, så vad
fanns det att berätta?

När fick du någon att berätta om?
– När jag var 19 år och började skriva

med en tjej på hbt-communityt Qruiser.
Hon du åkte nattåg till?

– Ja.Vi hade hörts i en månad på tele-
fon innan jag åkte ner, och under den
tiden berättade jag att jag skulle dejta en
tjej. Min bästa vän var den första att veta.
Hon satt på min säng, och jag hade laddat
i några dagar, vridit och vänt på varje ord,
funderat över vad som skulle hända.

Vad hände?
–Vännerna och syskonen blev bara

glada. Den ena föräldern behövde mer tid
än den andra, men i och med att jag hade
väntat mig det värsta så var jag ändå lät-
tad. Nu har det nog landat hos båda.

Hur gick det med tjejen du åkte
för att träffa?

–Vi sågs bara den gången.Vi kände
båda två att det inte skulle funka, inte
minst på grund av distansen. Istället börja-
de jag dejta en tjej här i Umeå och märk-
te hur ovan jag var vid riktiga förhållan-
den. Plötsligt skulle det där man hade
berättat om för sina närmaste visas upp för
folk man inte kände. Skulle vi ens våga
hålla handen på stan?

Gjorde ni det?
– Ja, Umeå är en rätt öppen stad, vi har

ju till och med en liten Pride-festival.
Och jag växte nog en del under de två
och ett halvt år vi var tillsammans, blev
bättre på att inte överanalysera.Vill jag
visa att jag är kär så gör jag det.

Hur mycket grubblar du över att
du gillar tjejer idag?

– Inte alls. Jag kan komma på mig själv

med att tänka ”just det, jag är ju gay
också”. Det är liksom inget konstigt läng-
re.

Ska du på Stockholm Pride?
– Ja. Flera vänner ska dit som inte bor i

Umeå, så det blir sjukt kul. Jag var där
2009 också. Det var en euforisk känsla att
gå i paraden. Det känns som att hela
Stockholm lever upp. Jag tror att alla är en
Pridemänniska, innerst inne.

När är du annars som mest eufo-
risk?

– Efter att ha gjort en riktigt bra spel-
ning. Musik är ett av mina största intres-
sen. Jag lämnar alltid replokalen med ett
stort leende på läpparna, hur kass dagen
än varit.

Är det inte lite klyschigt med en
tjejrockare från Umeå?

– Haha, jo men Umeå är en sjukt bra
stad att bilda band i.

Vilken är din bästa spelning?
– När vårt band Ahead var förband åt

Millencolin. Som publik är det nog Kent
på årets Peace and Love. De spelade mitt i
natten och det började regna mitt under
konserten. Jag har inte varit något fan av
dem tidigare, men den spelningen var rik-

tigt snygg.
Blev det något festivalhångel?
– Inga kommentarer, haha.
Har du någon musikalisk motsva-

righet till L-Word?
– Någon särskild flatrock, menar du?

Det vet jag inte. Jag lyssnade mycket på
Fallout boy och Foo Fighters när jag börja-
de spela gitarr, i alla fall.

Var hittar man dig i Umeå på en

fredagskväll?
– Med en öl på en Scharinska villans

uteservering. Det är basen för Umeås alter-
nativa kulturliv.

Vad är den vanligaste missuppfatt-
ningen folk har om dig?

– Att jag är lugn och försiktig. Jag kan
nog vara rätt impulsiv.

Vad har det resulterat i?
– Jag tatuerade in en av våra låttexter på

armen: ”The world would be a better place
if everybody were colorblind.”

Vad vill du bli när du blir stor?
– Lycklig, med bra vänner omkring

mig, och någon att dela den glädjen med.
Saknar du en sådan person idag?
– Ja, det gör jag.

Namn: Klara Sporrong På Qruiser: RockYou Ålder: 22 Bor: Umeå Gör: Pluggar till civilingenjör 
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I efterdyningarna av
Oceans utkomst så finns
det fler positiva tecken
på att homofobin är på
utdöende inom hip
hop/R&B. Som Murs
melodramatiska bögkär-
leksskildring Animal Style. Gå genast in på YouTube och kolla.

I samband med
Almedalsveckan lansera-

de RFSL sajten Hiv 30 år i Sverige.
En sajt med tankar om hur paniken
kring bögpesten då, bytts ut till näs-
tan total tystnad nu. Läs på hivisveri-
ge.wordpress.com

Frank Oceans hopp ur garderoben är inget mindre än ett
paradigmskifte. Och som vanligt när artister kommer ut ur gar-
deroben blir den mest banala text plötsligt en personlig djupsin-
nighet. Men kanske kan det bli lite mindre No Homo i hipho-
pen nu?

ilken komma ut-sommar vi
haft! Mängden av offentliga
skutt ur garderoben har nästan

varit fler än antalet soltimmar.
Men samtidigt som världen sällan varit
så avslappnad inför de nyutsprungna
homofilerna har själva utkomsterna
framstått som extremt regisserade. I
stället för braskande tidningsomslag
och självutlämnande intervjuer så
iscensätter fler och fler artister, skåde-
spelare och idrottsmän sina komma ut-
processer in i minsta detalj. Se bara på
sommarens tre hetaste utkomster:

1. Den motvilliga lesbianen
Anja Pärson höll knappast
någon låg profil när hon valde att

berätta sin ”hemlighet” i årets premiär-
program av Sommar. Men program-
met är också ett unikt forum eftersom
det erbjuder 90 minuters envägskom-
munikation där man slipper alla for-
mer av mot- eller följdfrågor. Genom
att berätta mycket och utförligt kan
Anja hänvisa alla framtida frågor till
programmet där allt väsentligt är sagt
(för att inte tala om hur hon förstörde
för alla andra sommarpratare i år. Fatta
hur det har gnisslats tänder runt om i
Sverige. Hur ska man kunna toppa det
här – flata OCH blivande mamma???).

Dock blir det låga stilpoäng då Anja i
programmet avsade sig ikonstatusen
inom homovärlden, innan hon ens bli-

vit erbjuden den. Dessutom är det
uppenbart att hon valt att hålla

på utkommandet så länge det
bara gick.Två veckor innan
man ska bli mamma tillsam-
mans med sin flickvän får väl
räknas som att man väntat
till absolut sista möjliga till-

fället. Men framför allt
välde Pärson att

komma ut när hon
slutat med elitidrot-
ten. Precis som i
fallet Kajsa
Bergqvist bevisade

hon att det är helt
okej att vara idrotts-

kvinna och leva lesbiskt
– så länge karriären

redan är över.
2. Stating the obvious

Ett avslappnat, ja nästan
nonchalant, sätt att
komma ut på valde
CNN:s nyhetsankare
Anderson Cooper. Han
skrev helt enkelt ett mail

till bloggaren (och vännen) Andrew
Sullivan. Ett sympatiskt brev där han
förklarade att han inte ville att någon
skulle få intrycket av att han skämdes
över sitt privatliv. Med frasen ”The
fact is, I'm gay, always have been,
always will be, and I couldn’t be any
more happy, comfortable with myself,
and proud.” var det över. Å andra
sidan, dunder och brak kanske inte är
på sin plats när man redan listats som
inflytelserikt mediehomo i tidningen
Out trots att man inte berättat om sin
sexualitet offentligt.

3. Hör mer på mitt nya album
Frank Ocean lade ut en text på
Tumblr som beskrev olycklig kärlek
till en man. Ett både modernt, poetiskt
och ganska vagt sätt att komma ut på.
Sedan dess har kommunikationen med
omvärlden främst om frågan främst
skett genom hans Twitter-konto (det
äkta, inte de fejkade). Samtidigt som
utkomsten sätter hans album i en ny
kontext är bögandet förstås också värl-
dens bästa reklamkampanj. Hans texter
nu är citerade och analyserade in i
minsta detalj. Ja, hans album verkar till
och med ha blivit bojkottat hos
butikskedjan Target på grund av hans
homosexualitet  - något som i de här
sammanhangen är att se som en pr-
succé.

De medvetna kommunikationsstra-
tegierna lämnar trots allt en lite fadd
smak i munnen. På den amerikanska
sajten ThinkProgress formulerar skri-
benten Zack Ford det egentligen så
självklara : ”Att komma ut som homo-
sexuell är inte att avslöja sitt privatliv
eller sexliv. Det är en bekännelse om
att vi, som homosexuella, överhuvud-
taget har ett liv.”

Tyvärr verkar det fortfarande inte
så enkelt, varken för medierna eller för
de kända personer som krishanterar sin
sexualitet och sina liv som vore det
fråga om alkoholism eller brottslighet.
Jag hoppas att de snart vågar prata om
det. Mer än en gång.

V

kulturpuggan: roger wilson

”det är helt okej att vara lesbisk 
- när karriären är över”

[grusnostalgi]
månadens glosa:

Glorifierande av allt kring Stockholm Prides återkomst till Tantolunden.Till och med gruset är hemt-
revligt och lockande, jämfört med heterodominansen i Kungsträdgården i fjol. Räkna med lyckotårar i

leran och tungotalande i Bajamaja-kön när hbtq-folket återvänder till sitt förlovade land.

kvarsittning: Pridedansen
Jag önskar att jag har fel, men jag tror inte att det kommer att bli ett ögonblick av stolt-
het när de måttligt nyktra Pridedeltagarna ska försöka ta sig igenom koreografin till
årets Pridedans. Det här är trots allt en publik som nätt och jämnt lyckats göra rörelser-
na till YMCA rätt.

se:

läs:
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guldstjärna:

”Mängden av 
offentliga skutt ur

garderoben har 
nästan varit fler än
antalet soltimmar”

FO
TO

 C
H

R
IS

TI
AN

 H
AG

W
AR

D

PRENUMERERA!
12 nummer av QX
direkt hem i brev-
lådan för 360 kr.
www.qx.se/shop

Roger 2  12-07-20  20.26  Sida 94

        





Lätt bubblig rosé – 
Black Tower Pink Bubbly
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