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Snart är det dags för som-
marens alla Pridefestivaler
runt om i landet. Ett namn
som dyker upp titt som tätt
är Moa Svan. Jag tog en
promenad med den unga
prideveteranen.

Sommarens snyggaste kille
heter Nate och har ni tur
hittar ni honom bakom dis-
ken på Mälarpaviljongen.
Klart vi klädde av denna 
amerikansk/danska hunk så
han kunde visa sommarens
badmode.

Efter att bara ha varit tillsam-
mans i ett halvår åkte Niklas
och Johan på långresa till
Thailand. Där föddes dröm-
men om ett eget guesthouse. I
sommar är det invigning av
Sund Nergårdens Gästhem
utanför Trosa.

QX har träffat Alan Ball. En
av de mäktigaste TV-homosar-
na i Hollywwod. Han står
bakom serier som ”True
Blood” och ”Six Feet Under”.
Dessutom listar vi ytterligare
tre mäktiga gaykillar,

Ni förstår ju själva. 72 tim-
mar i Israel är alldeles för
lite. Men om man knappt
sover något, har en bra
guide, ett konto på grindr
och ett par sköna joggings-
kor så hinner man väldigt
mycket. Häng med!

Cissi Ramsby och Lovisa
Fischerström driver idag
Sveriges populäraste flatpodcast
”Ramsby/Fischerström”. Med
nästan 1200 unika lyssnare per
avsnitt har de charmat sig in i
gaysens hjärtan. De snackar
sex, relationer, erfarenheter och
drar en å annan anekdot. De är
frispråkiga och de räds inte för
att säga något. Men vilka är
egentligen brudarna med de
vassa rösterna? 

I våras släppte Kristian Kaspersen sitt debutalbum 
The Last Temptationof Kristian Kaspersen.

Killen här under heter Niklas och är vår nya 
modeskribent. Premiär i det här numret där
Niklas lyfter fram märket Ljung.

niklas 
garderob

mycket. Mera.
Moa

nate är vår 
bad boy

Sverige runt

Queer at heart

Mäktigaste TV-
homosarna i 
hollywood

72 timmar 
i israel

populäraste 
flatpodcasten

månadens omslag
nate visar badbyxor.
PÅ omslaget har han
ett par gant på sig.

alltid i QX

6. Ledare: Min ga´rderob
14. Krönika: Mian Lodalen
50. EGO med Stefan Nilsson
52. Musik: Emmelie de Forest
52. Film:Trance
54 Bok: ”Kärringar”
58 TV: DTLA
68. En Person: Per
70. Roger Wilson

Månadens citat

”Hela hans scenpersona var
så fjollig att Christer
Lindarw i drag känns butchig
i jämförelse - även mätt i 
Las Vegas-mått mätt”

roger wilson om filmen 
om Liberace. s. 70.

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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ow many times do we have to fight?
How many times till we get it right…”
Näe, fel låt vann i Eurovision. Nu får det vara nog med flöjter och

barfotasång. Jag hade hoppats att Eurovision skulle arrangeras i Holland eller
Belgien nästa år.

Nåja, den riktiga vinnaren var i alla fall Sverige som arrangerade den
bästa och roligaste Eurovision-sändningen någonsin. Ett helt fantastiskt pro-
gram som regisserats och författats av herrarna Edward af Sillén och
Daniel Rehn (som även stått bakom sex stycken gaygalor).

Och Petra Mede.Vem älskar inte Petra Mede idag? 
Jag var på plats i Malmö arena under semifinal nummer 2

och har nog aldrig sett så mycket bögar i medelåldern från så
många olika länder, ordet gaychock var nära till hands. Det var
inte bara ”oj va många gaykillar”. Det var bara gaykillar framme vid scenen.
Och när Petra vände sig till dessa tusentals män under finalen och sa ”You
just haven’t met the right girl yet” så dånade skratten här hemma. Årets
citat!

Jag var ett stolt svenskt homo som satt framför TV:n i finalen.
Tack alla ni som jobbade i produktionen.

Nu ska bara ministrarna i Ryssland och Azerbaijan
reda ut hur det kom sig att Ryssland inte fick 12 poäng
av Azerbaijan. Sen kan vi gå vidare.

De senaste veckorna har QX varit på turné. Det har
varit tågresor till Norrland och flygresor till Malmö.Vi

har besökt gaypar som följt sina drömmar och
öppnat både bed & breakfast och skönhetskli-

niker. Så om du ska semestra i Sverige så har

du några tips i det här numret på var du bör bo. Och jag blir så otroligt
imponerad av personerna vi träffat, hur de orkar och framför allt hur de
vågar bryta upp från sin vardag och satsa på sina drömmar. Och dessutom
leva, bo och arbeta tillsammans med den man är ihop med. Fantastiskt.
Tänker på min pojkvän och jag som knappt kan bära upp en byrå för en
trapp utan att bli sura för att man tycker att den andra bär fel…

I det här numret återinför vi en ny sida i QX.Vi hälsar Niklas

Berglind välkommen som ny moderedaktör. Han ska
guida oss genom modedjungeln är det tänkt, minst
varannan månad. I det här numret lyfter han fram märket
Ljung. Det är gaykillen Marcus Ljung, som vi upp-
märksammade redan 2005, som lyckats så bra nu att han
öppnat ett egen butik i Stockholm.

Dit ska jag gå. Min garderob behöver nytt liv, jag
behöver en ny stil. Jag har blivit ”piké-mannen”som bär
pikétröjor 19 dagar av 20. Så mode-Niklas, du har en tuff
uppgift framför dig om du ska få mig att ändra min
klädstil.

Det tar tid att lära gamla hundar att sitta.
Att få en 40-nånting gaykille att våga byta klädstil tar en
evighet...

ingång

Min garderob behöver nytt liv

]
”Jag var ett stolt svenskt

homo som satt framför TV:n”
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Ulrika Lahne
Marknad 

– Få saker slår att segla i
Stockholms skärgård.

Dessutom har Österlen en 
speciell plats i mitt hjärta.

Jonas Persson
Annons

– Vardagen i Huvudstaden är det svårt
att slå! Resetipset blir Stockholm.

Desirée Nordin
Traffic 

– Höga kusten.

Jessica Lundgren
Frilans 

– Stockholms skärgård är helt 
underbar på sommaren.

Ronny Larsson
Redaktör 

– Varsomhelst där man hör och ser
havet och det inte finns knott,

getingar och ormar.

Hej Redaktionen: ett resetips i sverige, tack

fakta: tidningen qx 

Sommari P1. Sommarpratarna.
Alltid lika spännande att se vilka det blir.
Hoppas alltid på att Hans Marklund ska
prata. Hoppas även på Jenny Strömstedt.

Grattis alla hjältar!
Äntligen är tvångssteri-
liseringen ett minne
blott!

JA! ja! I juni blir det Bette Midler,
Peter Jöback, Stonewall-upproret
och Far from Heaven på
Broadway i New York. Längtar!

JA.

-4-
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våras släppte
Kristian Kaspersen
sitt debutalbum The

Last Temptationof Kristian
Kaspersen. Nu är han aktuell på
ett flertal festivaler i sommar och den
officiella Springpridelåten Queer at Heart.
Klart vi ville veta mer om vår senaste
stjärna på queerpophimlen.

Hur skulle du själv beskriva din
musik?

– Jag brukar för enkelhetens skull
beskriva min musik som pop med stora
bokstäver! Det finns inslag av allt från
synth/elctro till singer/songwriter, ofta
med ett stråk av dramatik...

Du har ett större budskap än att
bara underhålla?

– Jag är en politisk person som tyck-
er att vi alla har ett ansvar mot oss själva,
varandra och vår planet.Att vilja göra
skillnad med den tid vi har. Så det vore
konstigt om det inte alls återspeglades i
min musik. Sedan betyder inte det att
varje textrad jag skriver måste ha ett dju-
pare budskap, men jag vill att mitt artister
som helhet ska tänja gränser och inspire-
ra andra.

Din låt Queer at Heart är årets

Springpridelåt och du
uppträder på Westpride,
är det där dina fans
finns?

– Jag hoppas det! I dags-
läget har jag fått mest uppmärksamhet i
HBTQ-media. Jag vill nå ut stort, både
inom och utanför den världen.

Vem är Kristian Kaspersen i
korta ord?

– En mångsidig kulturarbetare som
uppskattar popmusik,dramatik och stors-
täder.

Du har en androgyn stil, har den
alltid varit en del av din identitet
eller är det någon som vuxit fram
med musik och scenpersonligheten?

– Jag har ju i grund botten ett ganska
androgynt utseende, men sedan är det
givetvis också så att jag inte direkt klär
mig som en macho-kille. Jag älskar starka
uttryck, och tycker att våra traditionella
föreställningar om maskulinitet är fruk-
tansvärt tråkiga. Men som jag sjunger i
texten till Queer at Heart;“It’s not a ques-
tion of pink, it’s not a question of blue.
All the colors of the rainbow they’re in
front of you”. Du behöver liksom inte
välja, utan hitta din egen stil helt enkelt.

Vad är queer för dig?
– Man kan förstås ge ett väldigt aka-

demiskt svar på den frågan, men det
känns lite tråkigt... För mig handlar det
om att gå tillbaka till sig själv och
komma närmre sin egen kärna.
Heteronornativitet och tvåkönsnormen
sätter upp oerhört snäva ramverk för hur
vi får vara, tråkigt tycker jag.

Vem inspirerar dig artistiskt?
– Jag kan inspireras av The Knife

för deras kompromisslösa inställning och
pretentioner. Madonna inspirerade mig
förr med sin helhet som artist: låtarna,
stilen, live-framförandena... Nu är hon
dock bedrövlig! Metallica och Alice in
Chains inspirerar mig att våga möta
mina demoner genom låtskrivandet.

Var kan vi se dig i sommar?
– Förutom att spela på diverse Pride-

festivaler så kommer jag att tillbringa en
hel del tid i källaren på Dramalabbet där
jag börjar repetera in queermusikalen Dö
Klubbdöden av Isabel Cruz-Liljegren,
premiär i september. Ska bli väldigt kul!
För övrigt hoppas jag kunna sitta på
diverse uteserveringar och balkonger och
dricka öl med vänner...kan det bli bätt-
re?! Ronny Larsson 
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Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

i
Kristian är queer at heart

om vi gottade oss på
redaktionen när vi
skulle sätta rubrik på

läsarnas frågor till då glöd-
heta Alcazar. ”We are all the
sinners, we are all the sa-
ints” blev ratat till förmån
för Alcaztars, och ett käckt
”Bonjour Glamour” på om-
slaget. Den fråga som de
flesta ville ha svar på men
som förblev obesvarad var
huruvida Magnus och An-
dreas fortfarande var ett par.

Hett 2003 var också Ska-
rapopschlagern, vi recense-
rade skivor med såväl An-
dres Esteche som Fame,
dom stod sig dock slätt i
konkurrensen med Leila K:s
greatest hits-platta som vi
gav högsta betyg.

Vi testade 19 gayställen i
Stockholm på en månad för
att guida er läsare.Av de 19
finns sex stycken kvar idag! 

Och så hade Mian Loda-
len träffat kvinnan som gav
skyddshjälmen ett ansikte,
journalisten och författaren
Åsne Seierstad, nyligen
hemkommen från krigets
Afghanistan.

PL

s

Prenumerera på qx. 12 nummer 
för 360 kr. www.qx.se/shop

”pop med 
stora 

bokstäver”
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Varmt välkommen
till Asiatisk 

massage centrum

Tegnérgatan 59
111 61 Stockholm

08-214888, 073-7811550
www.wasaspa.se   

Vi har både manliga & 
kvinnliga massörer

utkanten av Göteborg bor Cissi och
Lovisa i en liten tvåa, de är nämligen inte
bara kompanjoner i podden, de bor även

ihop. I hallen möts jag av Lovisa som ursäktar
ljudet, hennes tjej ”producent-Jens”, som också
bor i lägenheten, håller på och
dammsuger.Vardagsrummet är
både sovrum, tv-rum och gar-
derob. Inne i köket är kylskå-
pet utsmyckat med en löpsedel
från Justin Biebers
Sverigebesök.

– Jag älskar Justin, säger
Lovisa. Men när han var här kunde
jag inte erkänna att jag gick på konserten för att
jag ville utan jag sa 'det är coolt att se honom'.
Visst är det coolt, men det var inte bara därför
jag gick, jag gillar honom verkligen.

Lovisa berättar att förutom Justin Bieber har
hon alltid varit intresserad av radio men efter-
som att hon aldrig blev headhuntad av P3 tänk-
te hon att en podcast kunde vara en bra början.

I augusti förra året träffades Lovisa och Cissi för
första gången, två månader senare och en bilresa
från Stockholm till Göteborg så föddes idéen
om att starta en podcast ihop.

– Min första reaktion när Lovisa berättade
att hon ville starta en podcast var
'vad är det?', men sedan efter att
hon berättat tänkte jag att vi måste
göra det här och som tur var fanns
det en studio på Lovisas skola som
vi kunde låna, säger Cissi och fort-

sätter:
–Vi visste att vi ville göra en gay-

podcast för det är vi ju båda och det
kan vi relatera till, sedan skrev vi ner några
punkter som vi ville prata om och körde.

Vad är det som gör att folk vill lyssnar
på er? 

– Jag har fått höra av en vän att vi tillför
något, både i poddvärlden och i HBT-världen.
Det finns ju inget som pratar om gayvärlden
såhär öppet som vi gör, säger Cissi.

Cissi Ramsby och Lovisa Fischerström driver idag Sveriges populäraste flatpod-
cast ”Ramsby/Fischerström”. Med nästan 1200 unika lyssnare per avsnitt har
de charmat sig in i gaysens hjärtan. De snackar sex, relationer, erfarenheter
och drar en å annan anekdot. De är frispråkiga och de räds inte för att säga
något. Men vilka är egentligen brudarna med de vassa rösterna? 

i

”för oss är 
inget tabu”

-10- -11-

”Det finns ju
inget som 

pratar om gay-
världen så här

öppet som 
vi gör”

Cissi Bobby Ramsby. 
Ålder: 27 (egentligen 20). Bor: Göteborg
Instagram: ramsby. Civilstatus: Singel.
Favvorätt: Kött.

De gör sveriges populäraste flatpodcast
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– Mmm, precis dessutom har vi ju homo-
normen när vi sitter och snackar eftersom att
vi är gay, säger Lovisa.

– Ja det är väl väldigt
mycket igenkänningsfaktor
och sen är vi jävligt roliga,
säger Cissi och skrattar.

Både Cissi Ramsby och
Lovisa Fischerström är kända
sedan innan i flatvärlden.
Cissi deltog i Idol 2006 och
kom på 5:e plats och var
även med och gjorde den
officiella Pridelåten I´m Gay
2007. Lovisa videobloggade för Gayness in
Sweden på youtube och självkart kan de ha
bidragit till att just deras pod blivit så fram-
gångsrik. De tror också att deras sätt att tala om
saker gör att folk känner sig mer bekväma. I ett
avsnitt har de testat olika Strap-ons och de
snackar hej vilt om sina egna erfarenheter.

–Vissa ämnen som vi tar upp är lite tabu
men så känner inte vi, för oss är inget tabu och
vi pratar om vad vi vill och det blir mycket
sex, det är vi medvetna om, säger de båda
instämmande.

– Men vi har fått bra reaktioner, speciellt
efter det där strapon-avsnittet för det är verkli-

gen tabu i flatvärlden, men det är sjukt kul när
vi får positiv respons på det vi gör. Men efter
de avsnittet tyckte vi att det kanske blev lite
väl mycket sex och då lugna vi ner oss.

Lovisa poängterar dock att det är viktigt att
det inte blir för privat utan de gäller att hålla
det på en bra nivå där folk fortfarande kan
känna sig delaktiga i samtalen.

– Det får ju inte bli för internt, då slutar ju
folk att lyssna sedan är det så att människor gil-
lar att lyssna på sexsnack, speciellt flatsex för
det snackas väldigt lite om det, säger Lovisa.

Har det hänt att ni känner att ni bli-
vit för privata och klippt bort något? 

– Nej aldrig, det enda vi klipper bort är
om vi har någon kisspaus eller om det mot
förmodan skulle bli tyst en längre stund men
annars är allt som om det vore live, säger
Lovisa.

Hur mycket av de ni säger är bestämt
sedan innan? 

– Ingenting, vi har till och med sagt att vi
inte får prata med varandra innan vi ska spela
in podden för att allt ska bli så spontant som
möjligt, säger Lovisa.

Idag har de cirka 1200 unika lyssnare per
avsnitt och de passerade precis 22 000 downlo-
ads sammanlagt. De har spelat in live från bland
annat Gayness-festen i Göteborg, Lesbian
Heaven i Malmö och om ni missade det kom-
mer chansen att se Ramsby/Fischerström live
under West Pride i Göteborg den 1 juni och

även under Stockholm Pride.
–Vi kommer spela in podden på

plats med massa grymma gäster, säger
Cissi och Lovisa lägger till:

– Ja, vi ska sända i 3 timmar och
har knappt pratat om vad vi ska säga,
men det är så vi jobbar. Dessutom
kommer vi ha lite tävlingar med sjukt
bra priser från bland annat RFSU,
tillägger Lovisa.

Under liveinspelningen kommer
bland annat Matilda Berggren, känd från
Ligga med P3, och Kristin Stegs, Cissis bästa
vän som tidigare har gästat podden.

– Sedan kanske det kommer en till gäst
men det är inte bekräftat ännu, men det kom-
mer bli grymt oavsett.

Jessica Lundgren

Fem snabba med 
cissi och lovisa

Skämslåt?
L – Jag har ingen, skäms inte för
något.
C – Nej, det har jag absolut inte.
Butch eller femme? 
L – Femme.
C – Femme.
Vem i L-word skulle ni vilja vara? 
L – Alice, hon är roligt.
C – Jag ÄR Shane.
Bästa flatfilmen? 
L – Imagen me and you.
C – Fucking Åmål.
Vad ska det stå på din gravsten? 
L – Dog av hybris – Carpe diem!
C – Känn in! 

”vi har fått
bra reaktioner,
speciellt efter
det där strap-
on-avsnittet
för det är

verkligen tabu
i flatvärlden”
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Lovisa Fischerström. 
Ålder: snaaaart 25. Bor: i Göteborg

(men är från Stockholm!). Civilstatus:
sambo. Instagram: fischerstroems

(samma på Twitter). Favvorätt: 
spaghetti och spenatsås. 
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utkanten av Göteborg bor Cissi och
Lovisa i en liten tvåa, de är nämligen inte
bara kompanjoner i podden, de bor även

ihop. I hallen möts jag av Lovisa som ursäktar
ljudet, hennes tjej ”producent-Jens”, som också
bor i lägenheten, håller på och
dammsuger.Vardagsrummet är
både sovrum, tv-rum och gar-
derob. Inne i köket är kylskå-
pet utsmyckat med en löpsedel
från Justin Biebers
Sverigebesök.

– Jag älskar Justin, säger
Lovisa. Men när han var här kunde
jag inte erkänna att jag gick på konserten för att
jag ville utan jag sa 'det är coolt att se honom'.
Visst är det coolt, men det var inte bara därför
jag gick, jag gillar honom verkligen.

Lovisa berättar att förutom Justin Bieber har
hon alltid varit intresserad av radio men efter-
som att hon aldrig blev headhuntad av P3 tänk-
te hon att en podcast kunde vara en bra början.

I augusti förra året träffades Lovisa och Cissi för
första gången, två månader senare och en bilresa
från Stockholm till Göteborg så föddes idéen
om att starta en podcast ihop.

– Min första reaktion när Lovisa berättade
att hon ville starta en podcast var
'vad är det?', men sedan efter att
hon berättat tänkte jag att vi måste
göra det här och som tur var fanns
det en studio på Lovisas skola som
vi kunde låna, säger Cissi och fort-

sätter:
–Vi visste att vi ville göra en gay-

podcast för det är vi ju båda och det
kan vi relatera till, sedan skrev vi ner några
punkter som vi ville prata om och körde.

Vad är det som gör att folk vill lyssnar
på er? 

– Jag har fått höra av en vän att vi tillför
något, både i poddvärlden och i HBT-världen.
Det finns ju inget som pratar om gayvärlden
såhär öppet som vi gör, säger Cissi.

Cissi Ramsby och Lovisa Fischerström driver idag Sveriges populäraste flatpod-
cast ”Ramsby/Fischerström”. Med nästan 1200 unika lyssnare per avsnitt har
de charmat sig in i gaysens hjärtan. De snackar sex, relationer, erfarenheter
och drar en å annan anekdot. De är frispråkiga och de räds inte för att säga
något. Men vilka är egentligen brudarna med de vassa rösterna? 

i

”för oss är 
inget tabu”
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”Det finns ju
inget som 

pratar om gay-
världen så här

öppet som 
vi gör”

Cissi Bobby Ramsby. 
Ålder: 27 (egentligen 20). Bor: Göteborg
Instagram: ramsby. Civilstatus: Singel.
Favvorätt: Kött.

De gör sveriges populäraste flatpodcast
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– Mmm, precis dessutom har vi ju homo-
normen när vi sitter och snackar eftersom att
vi är gay, säger Lovisa.

– Ja det är väl väldigt
mycket igenkänningsfaktor
och sen är vi jävligt roliga,
säger Cissi och skrattar.

Både Cissi Ramsby och
Lovisa Fischerström är kända
sedan innan i flatvärlden.
Cissi deltog i Idol 2006 och
kom på 5:e plats och var
även med och gjorde den
officiella Pridelåten I´m Gay
2007. Lovisa videobloggade för Gayness in
Sweden på youtube och självkart kan de ha
bidragit till att just deras pod blivit så fram-
gångsrik. De tror också att deras sätt att tala om
saker gör att folk känner sig mer bekväma. I ett
avsnitt har de testat olika Strap-ons och de
snackar hej vilt om sina egna erfarenheter.

–Vissa ämnen som vi tar upp är lite tabu
men så känner inte vi, för oss är inget tabu och
vi pratar om vad vi vill och det blir mycket
sex, det är vi medvetna om, säger de båda
instämmande.

– Men vi har fått bra reaktioner, speciellt
efter det där strapon-avsnittet för det är verkli-

gen tabu i flatvärlden, men det är sjukt kul när
vi får positiv respons på det vi gör. Men efter
de avsnittet tyckte vi att det kanske blev lite
väl mycket sex och då lugna vi ner oss.

Lovisa poängterar dock att det är viktigt att
det inte blir för privat utan de gäller att hålla
det på en bra nivå där folk fortfarande kan
känna sig delaktiga i samtalen.

– Det får ju inte bli för internt, då slutar ju
folk att lyssna sedan är det så att människor gil-
lar att lyssna på sexsnack, speciellt flatsex för
det snackas väldigt lite om det, säger Lovisa.

Har det hänt att ni känner att ni bli-
vit för privata och klippt bort något? 

– Nej aldrig, det enda vi klipper bort är
om vi har någon kisspaus eller om det mot
förmodan skulle bli tyst en längre stund men
annars är allt som om det vore live, säger
Lovisa.

Hur mycket av de ni säger är bestämt
sedan innan? 

– Ingenting, vi har till och med sagt att vi
inte får prata med varandra innan vi ska spela
in podden för att allt ska bli så spontant som
möjligt, säger Lovisa.

Idag har de cirka 1200 unika lyssnare per
avsnitt och de passerade precis 22 000 downlo-
ads sammanlagt. De har spelat in live från bland
annat Gayness-festen i Göteborg, Lesbian
Heaven i Malmö och om ni missade det kom-
mer chansen att se Ramsby/Fischerström live
under West Pride i Göteborg den 1 juni och

även under Stockholm Pride.
–Vi kommer spela in podden på

plats med massa grymma gäster, säger
Cissi och Lovisa lägger till:

– Ja, vi ska sända i 3 timmar och
har knappt pratat om vad vi ska säga,
men det är så vi jobbar. Dessutom
kommer vi ha lite tävlingar med sjukt
bra priser från bland annat RFSU,
tillägger Lovisa.

Under liveinspelningen kommer
bland annat Matilda Berggren, känd från
Ligga med P3, och Kristin Stegs, Cissis bästa
vän som tidigare har gästat podden.

– Sedan kanske det kommer en till gäst
men det är inte bekräftat ännu, men det kom-
mer bli grymt oavsett.

Jessica Lundgren

Fem snabba med 
cissi och lovisa

Skämslåt?
L – Jag har ingen, skäms inte för
något.
C – Nej, det har jag absolut inte.
Butch eller femme? 
L – Femme.
C – Femme.
Vem i L-word skulle ni vilja vara? 
L – Alice, hon är roligt.
C – Jag ÄR Shane.
Bästa flatfilmen? 
L – Imagen me and you.
C – Fucking Åmål.
Vad ska det stå på din gravsten? 
L – Dog av hybris – Carpe diem!
C – Känn in! 
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mode på millesgården

erätta Mats, hur känns det att ställa
ut i Stockholm i sommar? 

- Det känns oerhört kul. Det är ju
en retrospektiv över 30 år, med fokus på mode-
teckningar. Men som antyds i namnet så är det
lite annat också, som porträtt och naket. Det är
dels redaktionella jobb jag gjort på beställning,
men även delar ut mitt personliga arbete.
Dessutom finns en del teck-
ningar på nakna män, från en
serie jag gjorde 1994, det var
mitt sätt att utrycka stämning-
arna i NewYork kring aids på
80- och 90-talet. De har en lite
annan ton. En mer existentiell ton.

Du bodde i New York på 80-talet.
– Ja, jag flyttade hit då och började arbeta på

en gång. Sedan har jag pendlat mellan Paris,
Stockholm och New York.

Dior, Comme des Garçons, Hermes är
några av de som använt dig som illustra-
tör. Det har även franska och italienska
Vogue gjort.Vilket skulle du själv säga är
det mest prestigefulla uppdraget i din kar-
riär?

– Jag tänker inte i de termerna, men själv-
klart har det varit givande för mig att italienska
Vogue anlitat mig under 15 år. Så det får jag väl
säga är det mest betydelsefulla. Och även det
mest utvecklande.

Något speciellt verk på utställningen
som du är lite extra nöjd med?

– Jag är aldrig nöjd med nånting, kunde jag
så skulle jag göra om allting (skrattar), jag tycker
det är svårt att titta tillbaka, men roligt också. Jag
har ju valt sånt jag kan stå för och som hänger
ihop med temat. Men det finns några teckning-
ar som jag känner lite extra för. Jag har bland
annat porträtterat vänner och mina föräldrar.

Du har levt med modevärlden i

decennier, jag gissar att du träffat Vogues
Anna Wintour?

– Ja, jag har jobbat med henne vid två olika
tillfällen, dels på amerikanska Vogue, då var hon
inte chefredaktör, även om hon redan då hade
ögonen på den platsen. vilket jag inte tror att
dåvarande chefredaktören, Grace Mirabella,
visste. Dessutom jobbade jag med Anna när hon

var chefredaktör på engelska
Vogue.Amerikanska Vogue
använder sällan illustrationer,
det är mer vanligt i europeis-
ka modemagasin.

Jobbar du fortfarande
som illustratör?

– Ja, jag har precis gjort ett jobb för Dior,
som för övrigt kommer att vara med på utställ-
ningen, det är de allra färskaste illustrationerna.
Dior har ju nyligen bytt designer och det finns
en tradition hos Dior att använda sig av illustra-
tioner.

Kommer du att åka hem till öppning-
en?

– Ja, absolut. Jag åker hem ett par veckor
tidigare och jobbar med utställningen.

Kan man köpa några av verken?
– Nej, tyvärr. Inte i samband med utställ-

ningen.
Jag tror det finns många som skulle

vilja ha en litografi av dina illustrationer
hemma på väggen.

– Menar du det? Ja, kanske.Vi får väl se om
det blir någon i framtiden.

Anders Öhrman

b
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Hans illustrationer har visats i både amerikanska, italienska och franska
Vogue. Och han jobbar för modehus som Hermes och Dior. I sommar
ställs Mats Gustafssons verk ut på Millesgården i Stockholm.
Utställningen heter Fashion Figures Faces.

”Jag är aldrig 
nöjd med 
nånting”
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åget rullar sakta in mot Vätterns pärla.Vi
passerar kyrkogården, där jag i kapellet
för tidigt tagit farväl av många kamrater.

Jag kupar händerna mot tågfönstret och viskar
till Göran. ”Fan, du hade ju gillat det här.” På
rutans imma ritar jag med pekfingret ett hjärta.

Så många minnen från den här staden. Här
blev jag kär på riktigt för första gången

och hjärtat fylldes av ett tyst jubel. I
biologiboken skrev författarna att
sådana som oss främst återfanns
bland pedofiler och i fängelser. Jag

vågade inte behålla kyssfotot av
mig och min tjej, jag eldade

upp kopian och negativet.Vi
gick till biblioteket, smög
omkring bland de mest för-
bjudna av böcker, de som
stod under skylten ”sjuk-
domar”. Hur kunde det
finaste som hänt mig var
fel, sjukt? Jag vill ha dig

min kära, säg är det fult och
lumpet? Eva Dahlgren sa senare

”tänk om någon enda människa hade
talat om för mig att det gick att överleva

detta, så många sömnlösa nätter jag hade
sluppit.”

Ilskan växte i takt med motståndet.
”Homosexuella bör utrotas”, förkunnade
predikanten Arne Imsen och kallade till
väckelsemöte.Vi tog plats i bänkraderna
och utmanade med ungdomlig uppkäftig-
het hans påståenden om att vi skulle vara
farligare än nazister. På gatan deklarerade
de rödaste att vår sexualitet bara var ”ett
överklassnöje”.Vi bjöd ner dem till vårt
kollektivhus som saknade toalett och
rinnande varmt vatten.Amnesty delade
ut flygblad där de uppmanade mig att
stödja politiska fångar. Jag frågade om

inte också fängslade homosexuella
borde upptas som samvetsfångar

och fick svaret att de då i så fall
lika gärna kunde ägna sig åt djur.
Folk var så äcklade av oss att de
inte hittade ord. När RFSL
förlade en kongress till
Jönköping vägrade kommunal-
arbetarna att hissa flaggan med
den rosa triangeln. Det fanns
inget coolt i att stödja sådana
som oss. De få som gjorde
det ägde stort mod. Tinna
var en av dem. Hon gick
med på att kyssa mig mitt
på Hoppets torg i, vad som
måste ha varit en av värl-
dens första ”kiss in”, när
staden firade 700 år.
Rubriken på vårt
flygblad löd ”700 år av

homoförtryck”. Imsens lärljungar kontrade med
plakat: låt dig inte luras av homosexmaffian! Åke
var så klart vid min sida, han var alltid med, i
täten med knuten näve. Ända tills han inte
orkade mer. Jag tog farväl av honom i skogs-
kapellet och lämnade stan för gott. När jag från
Stockholm stöddigt deklarerade att det i
Jönköping enligt statistiken minsann bodde tio
tusen bögar frös den frostiga relationen mellan
mig och hemstaden till is.

Trettio år senare är jag tillbaka. Jag kliver av
tåget och möts av vajande regnbågsflaggor
utmed hamnkanalen och vimplar på bussarna
som kör förbi. Det är svindlande och stort. På
nätet läser jag att över 90 tusen hbt-personer i
Europa svarat på en enkät. Nästan hälften har
blivit diskriminerade eller trakasserade det
senaste året och en fjärdedel uppger att det
också utsatts för våld eller hot om våld.Allra
värst är det för lesbiska och transpersoner.

På kvällen är det fest. En tjej ropar på bre-
daste småländska i mitt öra att det går bra att

flytta hem nu. ”Jag har aldrig känt mig diskri-
minerad i Jönköping”, säger hon för att tre
minuter senare medge ”att det är klart: jag håller
inte min tjej i handen på stan.”

Villkoren är inte detsamma, trots att till och
med Immanuelkyrkan låtit hissa vår fana.

Jag är tillbaka på biblioteket och berättar
min regnbågshistoria, om förbjuden lust i
Smålands Jerusalem . En ung tjej på första bänk
gråter. Efteråt får jag ett uppskattande brev på
Facebook. ”Jag har rötterna inom Pingströrelsen
och skäms över hur kyrkan behandlat er. Lycka
till med ditt skrivande och din kamp för kärle-
ken.”

På eftermiddagen ska Jönköpings första
Prideparad hållas. Jag får äran att gå längst fram
bredvid eldsjälarna i ”Jönköping Qom ut”. Det
duggar snålt från Vättern.Vem ska orka sig ut en
dag som denna? Uppe på Västra storgatan möts
vi av ett hav av paraplyer utmed paradgatans
trottoarkanter. En del applåderar blygt, andra ler
gillande och hos en och annan går det inte rik-
tigt att avgöra om det är regn eller tårar på kin-
derna. Jag kämpar själv rätt hårt med att hålla
lipen i schack och är knappast ensam om att
uppleva att känslorna är lite all over the place.

”Undrar hur många det är som står bredvid
och som inte vågar gå med?”, viskar initiativta-
garen Frida Ohlsson Sandahl i mitt öra. En
reporter från Radio Jönköping frågar om min
medverkan. Jag svarar att jag är här för att jag
tror på mänskliga rättigheter. ”Jag går för dem i
världen som inte får, för de i Jönköping som
inte vågar – och för de som borde ha fått gå här
idag.”

Sen förvandlas hela Rådhusparken till en
blöt dansande kärleksfest. Det är faktiskt helt
överstyvt, som vi säger i Jönköping när något är
riktigt, riktigt bra.
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”Jag vågade inte behålla kyssfotot
av mig och min tjej, jag eldade upp

kopian - och negativet”

KRÖNIKA: miaN LODalen 

”här blev jag kär 
på riktigt för 

första gången”
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MÅNADENS MESTA MÅSTEN

Juni
sex saker vi älskar och en vi dissar

CoolArE 
äN TATu 

Finska Krista tyckte inte att det 
var någon big deal att kyssa en tjej i 

Eurovisionfinalen. Det tycker vi såklart 
inte heller. Men kyssen var ett jävligt 

snyggt ställningstagande inför hela Europa. 
Och SVT fortsatte homokampen genom att 

låta två män vigas och kyssas samtidigt 
som Petra Mede skojade med 

tävlingens jublande gayfans. Bästa 
ESC-sändingen ever!

AbSoluT HibiSkuS
Vi som gör volter varje gång Absolut släpper 
en ny smak kan nu hjula hela vägen till 
bardisken igen. Absolute Hibiskus smakar 
blommor och granatäpple och finns i sommar 
på Systembolaget. Hörde vi skål?

VolVEriiiiiiiNE!
Tack Entertainment Weekly för att ni a. 
Lyfter fram världens hetaste järv på det 
senaste omslaget b, Påminner oss om att 
det faktiskt bara finns en actionhjälte 
som motsvarar seriefigurers fysik och c. 
Får oss att bada i vassen i sommar också.

NEJ 
TACk! 

Will.U.Shut.
Up?

GAulTiEr
Från den 15 juni kan man på 
Arkitektur och designmuseum 
THE FASHION WORLD OF 
JEAN PAUL GAULTIER, 
en unik utställnng över den 
franske superdesignerns 
karriär. Vi bjuds 120 
originalkreationer från 
både haute couture- och 
konfektionskollektioner, 
daterade från tidigt 1970-tal 
och framåt

PoPulär QuEErTEATEr
Årsta teater spelar i sommar Brösten på Tiresias. ”En kvinna som 
byter kön till man, en man som kläs ut till kvinna och plötsligt börjar 
föda barn, ett språk som aldrig bara betyder det som orden faktiskt 
säger”. Brösten på Tiresias handlar om queer, barnafödande och 
tvetydigheter, allt i Apollinaires och Poulencs surrealistiska anda. 
Publiken erbjuds dessutom föreläsningar med kända HBT-
personligheter efter föreställningen
Endast sex föreställningar. Årsta Teater 18-29 juni.

MMM...bJörN borG
Diskret coolness säger pressutskicket om 
designen på flaskan av tennisspelarens nya doft. 
Vi håller med. Supersnygg utformning och 
en doft som är sportigt fräsch (ja, vi hör hur 
klyschigt det låter, men det är sant!). Kombon 
Bergamott, grönt äpple och bambu är helt klart 
nåt vi vill dofta i sommar. 





”Jag hoppas att vi får
ihop ett bra gäng med
tjejer som är sugna på

att träna”
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tockholm Berserkers har blivit en stor framgång och har
under ett och ett halvt år lockat ett 90-tal bögar till sitt
rugbylag. En del har tvingats sluta på grund av skador, men

laget tränar regelbundet med 35-40 killar och spelar matcher både i
Sverige och utomlands. Efter att många flator visat ett stort intresse
för sporten startar de nu även ett damlag. En
av de som redan anmält sig är Maria
Andersson.

Berätta Maria, hur kommer det sig
att du vill börja spela rugby?

– Min flickvän känner tränaren Daniel
Silvestri sedan två år tillbaka när de bodde i
Umeå. Daniel var tränare för Umeås damlag i
rugby och min flickvän var lite sugen på att börja spela, men det
blev aldrig av. Nu när Daniel bor i Stockholm och ska starta ett
damlag med Berserkers så hörde han av sig till min flickvän igen
och jag blev också sugen på att testa på att spela rugby.

Berätta om dig själv?
– Jag är 28 år, jobbar som gruppchef och är sambo med Nadja

Dahlgren.
Har du spelat rugby tidigare?
– Nej, men jag har spelat fotboll i tio år. Rugby har jag aldrig

ens sett live innan (skrattar). Hade man bara haft möjlighet att testa
på det i skolan så kanske jag hade fastnat för det redan då. Men
samtidigt, bättre sent än aldrig...

Vad är det som fascinerar med rugby?
– Det skiljer sig på många sätt gentemot andra sporter. I rugby

händer det saker hela tiden. Det är mycket action och man spelar

hårt, men med respekt för motståndarna - kanske mest för domaren
(skrattar). Fotbollen kändes ofta som en ”individuell lagsport” men i
rugby känns det verkligen att det är en lagsport där alla spelare är
lika viktiga ute på planen.

Kan man vara liten och tunn i rugby eller måste man
vara hård och tung?

– Efter att jag bestämde mig för att börja med
rugby så har jag varit nere och kollat på en rug-
byträning och det som slog mig var att i rugby
kan alla vara med. I fotbollen är alla lite mer
stöpta i samma form. I rugbyn behövs det olika
storlekar på spelarna på olika positioner. Forwards
är lite större och backarna lite mindre. Jag tror jag

är en backspelare som får springa runt motståndarna.
Man får väl inte ha nåt emot att bli skitig i alla fall...?
– Det är ju lite hårda tag och man blir ju tacklad ibland så man

får nog inte vara rädd för att få lite skit under naglarna.
Vad hoppas du på med Berserkers? 
– Jag hoppas att vi får ihop ett bra gäng med tjejer som är

sugna på att träna. Jag gillar att träffa nya människor och att testa på
nya saker.Att börja med rugby känns som en utmaning. Sen får jag
väl erkänna att jag gillar att tävla och det gör väl inget om man
vinner lite matcher när man sedan börjar spela på riktigt.

Berserkers söker fler rugbytjejer, inget krav på tidigare rugbyerfarenhet.
Kolla hemsidan (www.berserkers.se) eller maila till 

dam@berserkers.se för mer info"

berserkers
rugby
startar
damlag
Gayrugbylaget Stockholm Berserkers framgångar har gett mersmak. Nu ska Berserkers även
starta ett damlag. Första träningen var redan i maj. Och intresset från flatorna är stort.

”Man får nog
inte va rädd att

få lite skit
under naglarna”

AV anders öhrman FOTO Nadja Dahlgren

s

Maria har spelat fotboll i
tio år, nu vill hon testa

på att spela rugby.
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berserkers  13-05-24  14.22  Sida 18

tockholm Berserkers har blivit en stor framgång och har
under ett och ett halvt år lockat ett 90-tal bögar till sitt
rugbylag. En del har tvingats sluta på grund av skador, men

laget tränar regelbundet med 35-40 killar och spelar matcher både i
Sverige och utomlands. Efter att många flator visat ett stort intresse
för sporten startar de nu även ett damlag. En
av de som redan anmält sig är Maria
Andersson.

Berätta Maria, hur kommer det sig
att du vill börja spela rugby?

– Min flickvän känner tränaren Daniel
Silvestri sedan två år tillbaka när de bodde i
Umeå. Daniel var tränare för Umeås damlag i
rugby och min flickvän var lite sugen på att börja spela, men det
blev aldrig av. Nu när Daniel bor i Stockholm och ska starta ett
damlag med Berserkers så hörde han av sig till min flickvän igen
och jag blev också sugen på att testa på att spela rugby.

Berätta om dig själv?
– Jag är 28 år, jobbar som gruppchef och är sambo med Nadja

Dahlgren.
Har du spelat rugby tidigare?
– Nej, men jag har spelat fotboll i tio år. Rugby har jag aldrig

ens sett live innan (skrattar). Hade man bara haft möjlighet att testa
på det i skolan så kanske jag hade fastnat för det redan då. Men
samtidigt, bättre sent än aldrig...

Vad är det som fascinerar med rugby?
– Det skiljer sig på många sätt gentemot andra sporter. I rugby

händer det saker hela tiden. Det är mycket action och man spelar

hårt, men med respekt för motståndarna - kanske mest för domaren
(skrattar). Fotbollen kändes ofta som en ”individuell lagsport” men i
rugby känns det verkligen att det är en lagsport där alla spelare är
lika viktiga ute på planen.

Kan man vara liten och tunn i rugby eller måste man
vara hård och tung?

– Efter att jag bestämde mig för att börja med
rugby så har jag varit nere och kollat på en rug-
byträning och det som slog mig var att i rugby
kan alla vara med. I fotbollen är alla lite mer
stöpta i samma form. I rugbyn behövs det olika
storlekar på spelarna på olika positioner. Forwards
är lite större och backarna lite mindre. Jag tror jag

är en backspelare som får springa runt motståndarna.
Man får väl inte ha nåt emot att bli skitig i alla fall...?
– Det är ju lite hårda tag och man blir ju tacklad ibland så man

får nog inte vara rädd för att få lite skit under naglarna.
Vad hoppas du på med Berserkers? 
– Jag hoppas att vi får ihop ett bra gäng med tjejer som är

sugna på att träna. Jag gillar att träffa nya människor och att testa på
nya saker.Att börja med rugby känns som en utmaning. Sen får jag
väl erkänna att jag gillar att tävla och det gör väl inget om man
vinner lite matcher när man sedan börjar spela på riktigt.

Berserkers söker fler rugbytjejer, inget krav på tidigare rugbyerfarenhet.
Kolla hemsidan (www.berserkers.se) eller maila till 

dam@berserkers.se för mer info"

berserkers
rugby
startar
damlag
Gayrugbylaget Stockholm Berserkers framgångar har gett mersmak. Nu ska Berserkers även
starta ett damlag. Första träningen var redan i maj. Och intresset från flatorna är stort.
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vå personer tar över ett stort
hus i en liten by. Den ena av
dem har rötterna i bygden. Det

pratas om det nya paret från Stockholm
som kommit hit.

Situationen är inte helt olik en film
av Colin Nutley.

– Ja, skrattar David när vi sitter i
den nyrenoverade matsalen.Visst finns
det likheter med Änglagård, men vi har
fått ett fantastiskt välkomnande. Jag
både hoppas och tror att folk här tycker
att det är kul att det händer något och
att vi tar vara på det här stället.

David och Charbel träffades i
Stockholm för knappt tre år sedan.
Några meddelanden på Qruiser och en
promenad på söder ledde till att de blev
ett par. Charbel jobbade som säljare på
jeansmärket Wrangler medan David
jobbade på en framgångsrik eventbyrå.
Båda var mitt uppe i karriären och
hade en trygg tillvaro.

Men David som flyttat till
Stockholm från Härnösand några år
tidigare började vantrivas alltmer i
Stockholm med de fullpackade tunnel-
banevagnarna, den stökiga trafiken och
avsaknaden till naturen. En olustig
känsla av tomhet och att ingenting
känns viktigt gnagde i honom.

– Jag hade ett bra och kul jobb,
underbara arbetskamrater och en fin
lägenhet, ändå kände jag att något sak-
nades. Hela min tillvaro kändes ytlig på
nåt vis.

Charbel började känna sig rastlös i
Stockholm. Dessutom hade Davids öns-
kan om att göra något annat även bör-
jat gro hos honom.

– En kväll när vi satt och pratade
om framtidsdrömmar och drack lite vin
fick jag upp en bild i huvudet där jag
stod i ett kök och vispade ägg och
socker i en kastrull. Det gav mig en
lyckokänsla.Att få servera mat man själv
lagat eller vispa ihop en sockerkaka på
morgonen.

David drömde i sin tur om naturen
på Gotland.

Killarna insåg att de måste göra
något åt sin situation.

Först var planen att skaffa en större

gemensam lägenhet i Stockholm och
en kolonilott men när Charbel en kväll
sa ”vi kanske skulle starta något tillsam-
mans” samtidigt som Davids barndoms-
kompis skickade en länk på ett vandrar-
hem och konferensgård som var till salu
i Rö utanför Härnösand började killar-
nas hjärnor att jobba.

– På 48 timmar hade vi satt ihop
en budget, en arbetsplan och en presen-
tation, berättar David.

Efter att killarna diskuterat med
varandra fram och tillbaka, haft möten
med motvilliga banker och genomlidit
en utdragen budgivning var de helt
plötsligt ägare av 1000 kvadratmeter
vandrarhem och konferensgård.

De sa upp sig från sina jobb, sålde
lägenheterna och packade bilen. Idag
bor de sedan drygt
sju månader på
Sågverket i Rö,
någon mil utanför
Härnösand. Ställets
namn var Solebo
när de köpte det,
men det var det
första som ändrades.

– Solebo låg
kanske inte helt i
linje med det vi vill
förmedla, säger
David och skrattar.

Det nya namnet fick bli Sågverket.
Taget efter det stora sågverk som låg
vid vattnet i början av 1900-talet. På
Sågverket har de nu renoverat varje dag
sju dagar i veckan. Från tidig morgon
till sen kväll.

Allt har gjorts om. När vi bläddrar i
prospektet från försäljningen går stället
knappt att känna igen.Väggar har tagits
ner, mattor och tapeter rivits ut, möbler
har slängts, sålts och getts bort. Och
resultatet är fantastiskt. Matsalen och de
17 rummen andas harmoni, lugn och
enkelhet. Matsalen har blivit hjärtat på
Sågverket. Med utsikt över vattnet och
ön Hemsön blir man lätt kvar där.
Länge. Sågverket är perfekt för en
rofylld helg. Här finns natur, promena-
der, hav och god mat. Och så parets
hund, Bengt, som bara är 9 månader.

David har stått för större delen av
renovering och inredning. Charbel för
ekonomi och kök.

– Fem dagar efter att jag kom upp
hade vi 55 damer på besök som skulle
ha middag, övernattning och frukost,
berättar Charbel som är helt självlärd i
köket.

– Det var en rivstart, säger han. Så
det var ju bara att sätta igång och rulla
köttbullar till 55 personer.

Han lagar all mat och bakar allt
bröd själv.

Både David och Charbel erkänner

dock att det varit tuffa sju månader.
Förutom all renovering så har de haft
dop, bröllop, konferenser och middags-
gäster. Dessutom serverar de brunch på
helgerna. Lägg därtill vattenskador, frus-
na rör, två meter snö och 20 minusgra-
der. Och att bo på sin arbetsplats och
jobba med den man är tillsammans med
är inte helt okomplicerat.

– Det har varit jobbigt ibland, säger
Charbel. Det är ju helt omöjligt att inte
ta med sig jobbet hem när man bor på
jobbet. Privatliv och yrkesliv går in i
varandra.

AV anders öhrman FOTO anders hall 

De funderade på att skaffa en kolonilott utanför
Stockholm. Det blev 1000 kvadratmeter vandrarhem 
och konferensgård utanför Härnösand.
David och Charbel sa upp sig från sina jobb i 
Stockholm, sålde sina lägenheter och förverkligade en
dröm.¨Idag driver de "Sågverket, möten rum och kök".
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– Jag hade en bild av att jag skulle
gå runt och påta lite i trädgården och
inreda husen i lugn och ro,säger David.
Men jag har ju blivit en vaktmästare
också (skrattar). Det är alltid något som
måste lagas eller fixas. Men jag skulle
aldrig kunna göra det här tillsammans
med någon annan än Charbel.Vi är
otroligt olika som personer men här
har det bara varit en fördel.Våra roller
och arbetsområden har varit självklara
från start.Tack vare att han är så fantas-
tiskt duktig i köket, vilket var helt otip-
pat, så har vi börjat få snurr på stället.

Nu hoppas paret att det kommer
lite gaygäster också i sommar. God mat,
lugn och ro och natur borde ju locka
de flesta. Och så självklart David och
Charbels anspråklösa och trevliga sätt
att ta hand om gästerna.

Dagen efter mitt besök ska
Sågverket dessutom öppna upp för
middagar på kvällarna. Och så ska els-
tängslet upp då fåren kommer nästa
vecka. Så kommer hönshuset på fredag.
Sen var det några rum kvar att renove-
ra. Dessutom borde husen målas om.
Och växthuset byggas…

De har att göra.
– Ja, den som säger ”åh det vore så

mysigt att öppna ett bed & breakfast”
har ingen aning om vad de pratar om,
det är sånt slit, säger Charbel och får
medhåll av David.

– Men trots det ångrar jag ingen-
ting och jag vill inte vara någon annan-
stans just nu. Det här är en dröm, säger
David. Jag går fortfarande runt och tror
att det liksom bara är på låtsas. Men så
ropar Charbel att det är något jag måste
fixa och då inser jag ju att det är på
riktigt (skrattar).

– Bra, då kan du byta lampor i hal-
len nu, säger Charbel. De är trasiga.

– Du ser, säger David. Jag har gått
och blivit en vaktmästare.

Sågverket har 33 sängplatser.
Pris per rum, från 345kr/natt.
Matsalen är öppen från 17-23.

Mer info och bilder från Sågverket 
hittar du på qx.se/resa samt på deras 

hemsida: www.sagverket.se
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hus i en liten by. Den ena av
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– Jag hade en bild av att jag skulle
gå runt och påta lite i trädgården och
inreda husen i lugn och ro,säger David.
Men jag har ju blivit en vaktmästare
också (skrattar). Det är alltid något som
måste lagas eller fixas. Men jag skulle
aldrig kunna göra det här tillsammans
med någon annan än Charbel.Vi är
otroligt olika som personer men här
har det bara varit en fördel.Våra roller
och arbetsområden har varit självklara
från start.Tack vare att han är så fantas-
tiskt duktig i köket, vilket var helt otip-
pat, så har vi börjat få snurr på stället.

Nu hoppas paret att det kommer
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lugn och ro och natur borde ju locka
de flesta. Och så självklart David och
Charbels anspråklösa och trevliga sätt
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Och växthuset byggas…

De har att göra.
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mysigt att öppna ett bed & breakfast”
har ingen aning om vad de pratar om,
det är sånt slit, säger Charbel och får
medhåll av David.

– Men trots det ångrar jag ingen-
ting och jag vill inte vara någon annan-
stans just nu. Det här är en dröm, säger
David. Jag går fortfarande runt och tror
att det liksom bara är på låtsas. Men så
ropar Charbel att det är något jag måste
fixa och då inser jag ju att det är på
riktigt (skrattar).

– Bra, då kan du byta lampor i hal-
len nu, säger Charbel. De är trasiga.

– Du ser, säger David. Jag har gått
och blivit en vaktmästare.

Sågverket har 33 sängplatser.
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et ser ut som en målad tavla.
Röda stugor, en knallblå him-
mel och utsikt över en spe-

gelblank sjö. Och två små franska bull-
dogs som leker i gräset.

Niklas ställer ifrån sig gräsklipparen
när vi kommer körandes på uppfarten.
Han vinkar glatt och hälsar oss välkom-
na.

Hans pojkvän sedan fyra år tillbaka,
Johan, kommer ut på gården och hälsar
han också.

Vi har kommit till det som i sommar
ska bli Sund Nergårdens Gästhem.
Renoveringen pågår nämligen för fullt.
Det är en del kvar att fixa i de fyra
rummen samt torpet som det är tänkt
att de ska hyra ut.

– Det ser värre ut än det är, säger
Niklas när han visar oss rummen. Men
det mesta är gjort, så för oss är det
”bara” lite kvar nu.

Killarna har knackat fram gamla
tegelväggar i torpet, såpat de gamla
rustika brädorna på väggarna och målat
det som behövts. Hästensängar står redo
att ta plats i de vitmålade rummen där
liggande träpanel pryder väggarna.Alla
rum är olika, men samtliga är stora.

– Kjerstin Dellert var här när vi
precis hade köpt stället i höstas och sa
”det måste vara stora rum”. Så då fick
det bli så, säger Niklas.

Niklas som är musikalartist och
sångare känner nog många igen från
både Allsång på Skansen, Melodifestivalen
och i otaliga musikaler. För tillfället blir
det något mindre sång men han renove-
rar och bygger desto mer, något som
han också älskar.

De gör det mesta själva.
– Det är inte så himla svårt, man

får googla lite, läsa på byggsajter och
sen försöka själv. Blir det fel får man
göra om, värre är det inte, säger
Niklas och skrattar.

Johan, jobbar heltid som restaurang-
chef på Sjöpaviljongen i Stockholm och
pendlar mellan Sund och Stockholm.

– Kom så går vi ner till vattnet,
säger han.

Vi tar oss ner över den gröna ängen
där fåren ska beta, ner mot killarnas sjö-
bod vid bryggan.

Vi passerar en jordkällare.
– Här är det tänkt att det ska bli en

vinkällare, berättar Johan som även är
sommelier. Och förhoppningen är väl
längre fram att vi ska kunna sitta här
och ha vinprovningar. Men det är inte
ens på topp 10 över prioriteringar just
nu, säger han.

Nere vid bryggan ligger vattnet spe-
gelblankt. Man får lust att hoppa i och
lägga sig på bryggan och torka i solen.

Sjöboden på bryggan ska också bli

sovplats är det tänkt. Men först nästa år.
Hundarna Margit och Emil

springer runt på bryggan.Vi går upp till
huvudvillan - som även är parets bostad
- och tar en kaffe på punschverandan.
Det är som att kliva rakt in i ett repor-

tage i Sköna Hem. Utsikten är magni-
fik. ”Wow”, säger både jag och fotogra-
fen. Huset är enormt. Rum på rum på
rum ligger i fil.Allt smakfullt och hem-
trevligt inrett med en blandnig av lant-
ligt och marint. Och ett stort rum med
bord med plats för tolv personer kan

enkelt förvandlas till ett konferensrum.
– Här ute på gräsmattan ska vi ha

”Niklas allsångskvällar” i sommar, säger
Niklas.Vi kommer att bygga upp en
provisorisk scen därborta så publiken
kan se ut över vattnet medan de sjunger
i kvällssolen.

När de första gästerna kan checka in
på Gästhemmet är inte klart än.

–Vi sätter inget datum, säger Johan.
Samtliga rum måste bli klara innan vi
öppnar, det har med lagar och regler att
göra. Så än så länge säger vi att vi öpp-
nar ”i sommar”.

– Men som sagt, det är inte så himla
mycket kvar att göra, säger Niklas.Vi
”ska bara”… (skrattar)

Mer info på sundnergarden.se

Efter att bara ha varit tillsammans i ett halvår åkte Niklas och Johan på långresa till Thailand. Där föddes drömmen om 
ett eget guesthouse. I sommar är det invigning av Sund Nergårdens Gästhem utanför Trosa.

AV anders öhrman FOTO peter knutson

”det måste vara
stora rum, sa 

kjerstin dellert. 
då fick det bli så”

Bo hos niklas och johan

d

Niklas och Johan med 
sina franska bulldogs,
Emil och Margit
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909 Sigtuna Stads Hotell har 26
rum och ligger extremt centralt i
Sveriges äldsta stad. Jag checkade

inj för att ta del av femstjärnigheten.
Först, jag kan avstava rätt, namnet är

1909 Sigtuna Stads Hotell och inte
Stadshotell. Kanske har det att göra med
att ”Statt” kanske inte är synonymt med
klass och kvalitét idag...?

Klassificeringen fem stjärnor fick
man -03, men det har varit ”top notch”
sedan -01 två år efter att de nuvarande
ägarna köpte hotellet och påbörjade
resan mot det designhotell med inspira-
tion från 30- & 50-tal som det idag är.

Hotellet ligger precis vid butiks-
och cafétäta huvudgatan i Sigtuna. Runt
knuten breder Mälaren ut sig och från
de små ”upplevelsebryggorna” nedanför
hotellet kan man bada om sommaren.
Strandpromenaden går precis nedanför
hotellet och granne ligger Madicken-
ljuvliga trähus. Hörde jag idyll? Ja.

Jag börjar vistelsen med Afternoon
Tea, vilket innebär frosseri i form av ett
kakfat i tre våningar med bland annat
skagentsnittar, scones med lemon curd,
creme cheese & sylt och ett gäng små
godbitar. Jag äter sex olika och inser att
middagen år skjutas på.

I loungen autospelar en flygel.
Mysigt. Jag njuter av att den överröstar
de konfererande affärsmännens sorl.

Mellan middag och Afternoon Tea
finns möjlighet att bastubada i hotellets
relax, Det är bara att slinka ner i mor-

gonrocken och inta bastun. Om inte
termometern visar sig dippa alltför blått
kan man hoppa i Mälaren. För roman-
tiska weekends kan man boka eget
SPA-utrymme eller ta del av hotellets
behandlingar. En promenad längs
strandpromenaden är ett annat alterna-
tiv. Mitt val bli dock bad på rummet.
Jag har ett djupt nyemaljerat badkar, och
för en som inte har badkar hemma så är
det glädje att se russinfingrarna träda
fram ur skummet igen.

Klockan 20.30 är det middagsdags.
Hotellets egna restaurang tar emot. Och
den är så bra att den till och med fått
ett eget namn, Restaurang 1909, och
lockar gäster helt på egen hand. 2008
blev den till exempel Årets stjärnskott i

White Guide, och den har hyllats för
valet av att prioritera närproducerat och
säsongsanpassade råvaror från hela
Sverige. Och visst kapitulerar min gom.
Min sexrättersmiddag gick på 1050 kr
och var värd vartenda öre. 6 olika sma-
ker blev det allt som allt med topparna
bakad torsk med persiljerot kokt i öl (!),
och en fantastiskt princesstårtevariant
där delarna plockats ut och blivit små
enheter för sig på tallriken. Gudomligt!
Den kunniga servisen tipsar gärna om
dryckespaket och är bra och personlig.

Eftersom restaurangen har eget
bageri så förväntas ju brödet vara grymt
gott, men jag skulle säga att det är fan-
tastiskt. Jag har nog aldrig ätit bättre
bröd någon annanstans! Kavringen är
saftig som en sockerkaka och det hårda
surdegsbrödet lätt och krispigt, är bara
de värda resan hit. Ren magi.

Sex rätter och sex drycker senare
tackar jag för mig. Det är läggdags.
De 26 rummen är lika i grundtanke,

ljusa och snyggt nordiskt avskalade utan
att bli kalla. Här finns inga Montazami-
tofsar eller pyntigt lullull. De skiljer sig
från varandra i storlek och utformning,
men grundläggande är att alla inretts
med designklassiker och rena linjer.
Badkaret får besök igen, sen somnar jag
omgiven av total tystnad.

Besöket avrundas på bästa sätt med
en perfekt frukost. Man får känslan av
att allt finns, men det är inte överdådigt.

Jag kan absolut se mig återvända hit.
Maten får högsta betyg, miljön lika-

så och personalen var vänlig och kunnig
(nej, inte bara mot mig). Framförallt
hoppas jag att ni besöker hotellet när
sköna servitören Pontus jobbar. Han får
högsta betyg av en ensam homojourna-
list som uppskattar personligt snack med
glimten i ögat mellan rätterna. Jag älskar
när man man får det lilla extra, och just
det fick jag den här gången.
Tillägg: Gymavtal finns med SATS två hus

bort, wifi är gratis och allergirum finns .
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Att säga att Sigtuna Stads Hotell har ett bra läge är en underdrift. Sedan 1909 har hotellet rest sig vid Mälarens strand och både
restaurang och vissa rum vetter mot vattnet. Hotellet är Sveriges minsta femstjärniga och QX har varit där.

”Sex rätter och sex
drycker senare

tackar jag för mig.
Det är läggdags”

1

qx besöker sveriges minsta
fem-stjärniga hotell

QX Ronny Larsson skålar i badet
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immy Myhrinder tar emot
mig när jag kommer fram. Han
har jobbat som SPA-chef i

drygt ett år. Innan dess var han på
Sturebadet.

– Men jag hade varit här flera gång-
er tidigare, dels med min dåvarande
man, med även med mina föräldrar,
säger han.

Yasuragi var stort förut, men är ännu
större idag. En rejäl renovering och
utbyggnad har pågått under ett års tid.
Man har byggt 27 nya hotellrum, fler
varma källor utomhus och möjligheter
till avkoppling, dessutom har de utökat
möjligheten till både stora och små
konferenser.

För den som aldrig varit på Yasuragi
så är det en japaninspirerad spa-
anläggnng där det är tänkt att man ska
hämta energi och finna harmoni och
välbefinnande. Utsikten från hotellrum-
men, altanerna och de offentliga utrym-
men är magnifik. Utanför ser man träd-
toppar och Stockholms skärgårds blåa
hav.

Det första jag tar på mig är en
Yukata, ett traditionellt japanskt klädes-
plagg som påminner om en kimono,
man får den när man checkar in.

– Det är faktiskt det som kunderna
uppskattar mest har det visat sig, att alla
bär likadana plagg. Man finner en
gemenskap när alla är likdant klädda,

statusen försvinner. Gränser suddas ut.
Jag tar en vanlig massage i ett av

behandlingsrummen. Musiken och
stämnigen gör att jag nästan slumrar till.
Jimmy tycker att jag borde testa yoga-
massage senare.

– Den är fantastisk, det önskar jag
att jag kunde få varje dag.

Efteråt är det dags för den japanska
tvagningen. Jag sitter på en pall, fyller
en trähink med varmvatten och sköljer
över mig. Sen gnuggar jag mig med en
liten handduk och tvagningstvål.Allt
enligt instruktioner.

– Man ska börja längst ner på benen
och gå upp mot hjärtat. Likaså med
armarna, utifrån och in, berättar Jimmy.

– Och du ska inte ha bråttom. Du
ska inte bara vara närvarande förstår du,
du ska vara ”härvarande”.

Jag skrattar lite, men gör som han
säger, tar god tid på mig och går sedan
och lägger mig i de varma baden utom-
hus. Jag ser skärgårdsbåtarna nedanför.
Blå himmel och gröna trädtoppar. Det
är otroligt vackert.

Jag förstår att man gifter sig här ute.
Magnus Carlsson och hans man Mats
vet jag gjorde det. Och fler gaypar kom-
mer att gifta sig här ute i sommar.

–Vi ska bland annat ha ett lesbiskt
bröllop här ute, berättar Jimmy.

Ett av de mer uppskattade rummen
på Yasuragi är ”den tysta loungen”. Jag

går in och lägger mig på en av stolarna.
Stora glasfönster vetter ut mot havet.
Det är helt knäpptyst. Jag blundar. Och
somnar.

Märkligt att man kan uppskatta ett
tyst rum så mycket.

Många gäster väljer att bo kvar på
Yasuragi. Man kan välja lite olika paket,
och antingen stanna en eller två nätter
på helgen.

– Det viktiga är väl att man stannar
tillräckligt länge för att verkligen hinna
landa. Det vore ju synd att stressa för att
hinna slappna av, säger Jimmy och skrat-
tar.

Köper man ett helgpaket så ingår all
mat i priset.Teppanyaki-restaurangen är
den största i Sverige. Där sitter man
runt en stekhäll vid ett bord och varje
bord har sin egen kock.Trevligt och
annorlunda.

– Är man ett sällskap på två perso-
ner så hamnar man ju i ett bord med
andra sällskap och som svensk kan man
ju tycka att det är lite läskigt, säger
Jimmy och skrattar.

– Men det slutar alltid med att alla

sitter och pratar och har hur trevligt
som helst. Det är ett väldigt socialt sätt
att äta.

Innan jag åker hem hinner jag även
med att göra det som jag sett så många
på facebook redan har gjort, nämligen
att stoppa ner fötterna i ett fotbad fullt
med småfisk. Fiskarna äter på huden
och det kittlar en hel del. Kanske mer
kul och annorlunda än givande. En rik-
tig pedikyr är nog att föredra.

Näe, dags att åka hem. Men undrar
om jag ska ta en kort sväng till det tysta
rummet bara...

Hoppa över weekendresan till Berlin eller London. Stanna i Sverige och ta in på Yasuragi i Stockholm
över helgen istället. Där kan du fly stressen och vardagssysslorna och hitta lugnet och harmonin. 
Det gjorde QX Anders Öhrman och stängde in sig i ”tysta rummet” och somnade…

flera gaypar 
kommer att gifta

sig här ute i 
sommar

berlin, london, yasuragi?

j

Jimmy
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i tackar ödmjukt Petra
Mede och Jean Paul
Gaultier för en fantastisk

Euroschlagerkaramell. Jag önskar
dock att vi kunnat se några av
våra fantastiska svenska designers
mer representerade. Petra är en
dröm för vem som helst att klä.
Ursnygg i allt. För att citera
Mark Levengood: ”Jag tror man
kommer till Petra Mede när man
dör! För hon är himmelrike.”

För övrigt var den italienska
godbiten Marco Mengoni
överlägset bäst klädd i sin fantas-
tiska kostym. Det blir 12 poäng.

n skön kalsong med fantastisk komfort, supersnyggt
snitt, för en billig peng? Låter det som en fantasi.
Svenska kalsongmärket Kim Denzler går från klarhet

till klarhet och är supertunna, smidiga och ger en bra kom-
fort. lika bra under kostymbyxa som tighta jeans eller som-
marshortsen. Finns i 3pack. ca 299kr. www.kimdenzler.com

början av 2000 kom Spanx för kvin-
nor. En kroppsnära strumpa som håller
in och formar kroppen utan att det

ramlar ut på fel ställe. Den lovprisas av
kvinnor världen över. Nu är det dags för
männen att få samma chans till trolleri.
Perfekt nu när vi går mot varamare tider
och ett mer lättklätt mode. Något för oss
som inte hunnit gå ner alla de där kilona vi
lovade oss själva på nyår att träna bort. Dra på dig en tanktop och
känn dig 5 kilo smalare till dejten på Mälarpaviljongen.

v
12 poäng

tt det är tufft för
handeln och
klädbranschen i stort

är det säkert ingen som mis-
sat, därför är det extra roligt
att herrmärket Ljung slagit
upp portarna till sin nya kon-
ceptbutik på Drottninggatan
88 i Stockholm. Butiken är
sparsmakad i sin inredning,
den känns lyxig utan att
verka avskräckande. Ljungs
styrka ligger i det enkla och
stilrena men också i det lek-
fulla. Kläderna har rikligt
med färg och finurliga detal-
jer men är också sparsmakade
och stilistiska. Här finns en
bra baskostym men också till-
gängliga, lättburna tshirts och
snygga tanktops för träning.

Prisnivån är fullt resona-
bel och kvalitén är riktigt bra
och butikschefen Andreas
och säljare Rasmus kommer

hjälpa er med trygg och kun-
nig hand.Att de är grymt
snygga är ju bara en bonus.

Ljung startades 2006 av
Marcus Larsson som tog
namnet från sin hemstad

Ljung i Västergötland.
Ljung blev utsett till årets
Modevarumärke 2013 av
Företagarna och Svenska
Moderådet.

Hur ser du på framti-
den för Ljung?
– Vi vill självklart öppna fler
egna butiker i hela världen
men vi tar en sak åt gången,
säger Marcus. Det här är mitt
livsprojekt så det får ta den

tid det tar.
Vad har ni för kunder?
– Mestadels skitsnygga

vältränade män i 27 års
åldern (skrattar). Men vi har
kunder i alla åldrar, såväl fat-
tiga studenter som rockstjär-
nor och prinsar. En del gillar
killar andra gillar tjejer. Det
dom alla har gemensamt är
att dom alltid kommer att
vara välkomna att besöka vår
lilla ljungvärld.

Hur känns det när du
är ute på krogen eller på
stan och ser någon bära
ditt märke? 
– I början blev jag helt exal-
terad och brukade peka på
folk och säga till mina kom-
pisa”kolla, den där har jag
gjort”. Numera låtsas jag vara
helt oberörd, lite som om det
vore det mest naturliga i värl-
den.

arint mode återkom-
mer varje sommar.
Det finns många aktö-

rer på marknaden men få som
gör det riktigt bra. Svenska
Lexington Company är inte
bara sänglinne och bra handdu-
kar, de har också en stark herr-
kollektion. Den här tröjan fun-
kar lika bra på både honom och
henne. Perfekt stickad tröja för
kyliga junikvällar.

m

”Mestadels
skitsnygga
vältränade

män”

ommarens hetaste trend är de mönstra-
de byxorna. Både på dam och herrsi-
dan har det under våren fullkomligt

exploderat av print och färg.Vi ser det både
hos kedjor och mer exklusiva butiker. Matcha
dina mönstrade byxor med ett annat mönster
upptill eller om du vill vara mer safe, en enfär-
gad skjorta, och en snygg bikerjacka. hm.com

-28-

garderob
niklas

med niklas berglind

ljungs nya konceptbutik

marinsnyggt

in i garderoben

s

5 kilo smalare...

NIKLAS BERGLIND är QX
nya modeskribent, han kommer
att vara din guide i modedjung-
len varannan månad framöver.
Här presenterar han sig själv:

”Musikalartist vid
Stockholms Stadsteater.Aktuell
som modebloggare på
Hannasroom.com samt för
TV4 Nyhetsmorgon.

Inspireras av människor i
min vardag och under resor., av
lekfullt mode i vardagen, skräd-
dade kostymer och bra kvalitéer.
Bästa köpet är en svindyr
trenchcoat som jag haft i tio år.
Sämsta köpet måste vara de där
små, små rullskridskoshortsen
som kändes så rätt efter lunch-
cocktails på the Standard i
New York. Drömmer om itali-
enska kostymer och mer engels-
ka skor. Älskar mat och dryck
och är en jävel på hembakad
pizza.

a

E oppatoffeln har
gjort sitt, den är
stendöd. Tack för

den här tiden, nu går vi
raskt vidare i livet. Nej,
barn får inte heller ha dem.

f
ut ur 
garderobenKALSONGKONKURrENS
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often av vita liljor är påtaglig när
jag välkomnas in i Niklas och
Per Olas våning i centrala

Malmö. Här, i parets lägenhet, erbjuder
paret behandlingar av vad vi i folkmun
kallar fillers och botox. Här kan man
med andra ord fylla ut läppar, släta ut
kråkfötter, släta ut pannan eller göra sura
mungipor glada. Jag gick dit med en hel
hög med frågor: Hur startade det här?
Är inte rynkor fina? Behöver jag slå mig
ner i behandlingsstolen?

Fråga ett får jag svar på direkt.
För fyra år sedan började Niklas och Per
Olov att prata om att starta ett företag
ihop. Niklas jobbar till vardags som flyg-
värd, och Per Ola är läkare. Hur skulle
de kunna kombinera läkarrollen med
serviceanda? Då skönhetsbehandlingar
av det här slaget började bli allt vanliga-
re så blev en egen klinik svaret.

Uppdelningen dem emellan är
enkel.

– Per Ola utför behandlingarna,
medan jag tar hand om bokningar och
kundkontakt. Från mitt jobb har jag fått
servicetänket: att läsa av kunder, att se
vad de är ut efter och ge dem bra svar
och stöd, berättar Niklas.

Face and More utför alltså skönhets-
behandlingar med hjälp av tre ämnen,
botulinum toxin, som man ibland kallar
botox, och Azzalure, som gör musklerna
avslappnade och slätar ut rynkor i till
exempel pannan och kring mun och
ögon, samt Restylane, som man injicerar
i huden för att fylla ut rynkor och veck.
Restylane kan man även använda för att

fylla ut läpparna.
Jag hade förväntat mig en klinik,

men lägenheten är som vilken fin
våning som helst bortsett från ett rum
med en liggstol i skinn placerad på gol-
vet framför ett skåp med små glasburkar.

- På andra ställen kan det lätt bli
löpande-band-principen. Här satsar vi
på personligt mottagande där saker får ta
tid. Hemma-känslan dämpar nervosite-
ten och vi vill verkligen att alla bli per-
sonligt behandlade, berättar Niklas.

Face and more annonserar inte utan
förlitar sig på mun-mot-mun-metoden.
och den har fungerat väldigt väl hittills.
När det gäller den här typen av verk-
samhet så går man ofta dit en vän berät-
tar att de haft en positiv upplevelse.

Vilka behandlingar gör ni?
– Botox använder man för att jämna

ut linjer i till exempel pannan, för att få
bort kråksparkar och för att göra sura
mungipor till glada mungipor. Fillers
använder man främst till läppar, kinder
och trötta ögon, berättar Per Ola.

Niklas berättar att man även kan
använda botox om man besväras av väl-
digt mycket svett. - Man blockerar sig-
nalerna från hjärnan till svettkörtlarna,
och då upphör svettandet. Men då är
det starkare doser.

Kan man använda fillers till andra
områden på kroppen?

– I Brasilien lägger man fillers i
rumpor för att göra dom fylligare, och
jag vet att vissa gjort det i kuken också,
för att göra den tjockare. Men det är
inget vi skulle göra, vi håller oss ovanför
axlarna, fastslår Per Ola.

Finns det några risker med de
här behandlingarna?

– Hyaluronsyran som fillersbehand-
lingarna består av är en modifierad vari-
ant av något som kroppen producerar
genom hela livet, men vars produktion
avtar med åren. Den är med andra ord
kroppsegen och bryts ned av kroppen.
Dess uppgift är att hålla huden fuktig
och bidra till bildande av ny vävnad,
berättar Per Ola och fortsätter:

– Men sätter man sprutan med
Restylanet i ett blodkärl och sprutar in
så lägger det ju sig som en propp i kär-
let och då stryps ju blodtillförseln. Men
det där vet ju vi som jobbar med det.

– Och det värsta med botoxet är
om man förlamar en muskel som inte
ska förlamas. Men det är samma sak där,
seriösa kliniker ser till att nålen hamnar
rätt, fastslår Niklas.

Hur ser kvoten kvinnor/män ut
om man ser till er kunder?

– Vi har hittills övervägande haft
kvinnor som kunder. Däremot är vi
nyligen hemkomna från Stockholm där
vi hade ett slags Tupperware-party där
sju män, alla bögar, och en kvinna under
en kväll fick behandlingar hemma.

– Man kan kontakta oss om man är
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”det äts snittar och
dricks bubbel. Och

sen utför vi 
behandlingar.”

d

intresserad av en sådan behandling.
Samla ett par stycken vänner och så
informerar vi ordentligt under mingels-
tämning medan det äts snittar och
dricks bubbel. Och sen utför vi
behandlingar.

Men är inte risken att folk efter
ett par glas bestämmer sig för
betydligt mer än vad de tänkt från
början? Jag skulle lätt tappa omdö-
met.

- Absolut, det är lätt att dras med.
Men vi är där och förhör oss om att
personerna verkligen vill detta. Och så
mycket bubbel dricks det inte.Vi vill
inte att de ska ångra sig dagen efter.
Det är ingen bra reklam för oss.

Har ni många bögkompisar
som nu står på kö hos er för att
genomgå olika behandlingar?

– I vår bekantskapskrets, som är
stor, är det några som behandlas hos
oss, säger Per Ola.

Allt för få män har hittat hit än,
men det är bara för att alla annonser
och all information riktar sig till kvin-
nor. Det är synd, men för varje år växer
antalet män som söker behandlingar så
det börjar öppnas upp. Idag är det ingen
som reagerar när du tatuerar dig och
det kommer bli samma sak inom det
här området.

Jag hade ingen aning om vad
sånt här kostade, men blev förvå-
nad över att det var rätt överkom-

liga priser. 1500 kronor för att bli
av med linjerna i pannan?

– Generellt sätt ligger vi i samma
nivå som andra kliniker i Malmöom-
rådet men prissättningen i Stockholm
är lite högre, berättar Niklas.

Vad säger ni om jag säger att
det är så vackert med rynkor!

– Det är det absolut, för det fram-
häver ju en känsla av erfarenhet. Men
det är subjektivt, vissa gillar grått hår
och andra färgar det.Vissa omfamnar
sina rynkor och linjer, och vissa fyller ut
dom, menar Niklas.

Vad har ni själva gjort?
- Jag har passat på att behandla

Niklas när jag har utbildat mig i detta.
Men jag själv har tagit lite botox, här
och här, Per Ola pekar i ansiktet..

– Jag har gjort flera behandlingar,
både botox och fillers, berättar Niklas.
Dels för att jag är intresserad, men
också för att jag vill berätta för kunder-
na om hur det känns och hur det är.

Så, tycker ni att jag är i behov
av någon behandling?

– Du rör din panna extremt lite, ja,
du jobbar inte alls med den. Så anting-
en har du behandlat dig redan eller så
jobbar du inte med de musklerna. Men
du undviker kanske solen? (stämmer)
Solande åldrar nämligen huden extremt
och det är en avgörande faktor.

Okej, botox och company får vänta
ett tag till. Men det är bra att veta att
dom finns där när Systembolags-
personalen slutar fråga mig om legiti-
mation. Ronny Larsson

Botox i bostaden
- Niklas och Per Ola skönhetsbehandlar hemma

Niklas och Per Ola
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Snart är det dags för sommarens 
alla Pridefestivaler runt om i landet.
Ett namn som dyker upp titt som tätt
är Moa Svan. Jag tog en promenad
med den unga prideveteranen.

AV jessica lundgren

ag möter Moa vid
Mariatorgets tun-
nelbaneuppgång.

Det är riktigt varmt i
luften och jag har inte
riktigt hängt med i
vädersvängarna och har
på tok för mycket kläder
på mig. Jag står och
svettas lite lätt när jag
tittar upp och ser Moa

på gatan lite längre
bort. Hon har på sig

en blå kavaj, vit
skjorta och ett
par jeans. Skönt

att det inte

bara var jag som miss-
förstod det här med
shortsvädret tänker jag
vid första anblick.Vi
startar vår promenad
runt Söder. Det luktar
varm asfalt blandat med
bräckt vatten, grillad
mat och solbränd hud.

– Jag gillar Söder,
det är en plats jag tyck-
er väldigt mycket om,
säger hon och tar av
sig kavajen.

– Jag kan gå
runt på gatorna
utan att ha

j

mycket. 
mera.
moa.
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någon slutdestination bara för att jag
tycker att det är vackert, och nu får jag
göra det också eftersom att jag bor här.

Igår var Moa konferencier på
Hallongalan, en gala som hyllar engage-
mang och litteratur. Bland pristagarna
fanns namn som Nour el Refai,
Hanna Hellquist och Deidre ”ta
håret tillbaka” Palacios. Men hon
körde också stand up på Debaser
Medis.

– Jag startade på Hallongalan på
Bio Rio och åkte till Debaser körde
stand up och sen åkte jag tillbaka, det
blev lite stressigt med det gick.

Men Moas komikerkarriär startade
för länge sedan.Vi backar bandet och
lämnar söder och beger oss till
Kungsbacka utanför Göteborg. Året är
1999 och Moa är 13 år. På Tv:n visas
NileCity som kommer att bli ett viktigt
inslag i hennes liv. Här någonstans
väcks ett intresse för humor, ett intresse
som Moa kommer att bejaka och spin-
na vidare på.

– Jag kommer ihåg att jag tänkte
'tänk om man kunde skriva så där bra
texter och vara sådär rolig'.
Hon berättar hur hon brukade göra
några sketcher i skolan inför sina klass-
kamrater.

– Jag gjorde bland annat farbror
Barbro, med handkrämen och den när
Robert Gustafsson leker med orden i
Kuknästornet, vi förstod nog inte rik-
tigt innebörden men skrattade ändå,
säger hon och gnider med händerna
som farbror Barbro.

Fem år senare stod hon själv på sce-
nen med egenskrivet material. Moa var
då 18 år och hade bjudit in sina vänner
till en show.

– Jag har alltid ogillat själva
komma-ut-grejen i stil med "jag har en
sak att berätta för dig. jag är lebb" så jag
gjorde det på mitt sätt. På scenen, säger
hon och fortsätter:

– Jag skrev material om hur jag
kände mig och det blev väldigt bra
mottaget av mina vänner.

Tillbaka på Söder.Vi har styrt vår
promenad mot Skinnarviksberget och
dess otroliga utsikt över hela Norr
mälarstrand, Stadshuset och Slussen.

– Där gifte jag och min fru oss för
några år sedan, säger Moa och pekar
bort mot stadshuset på andra sidan
Riddarfjärden.

Men även fast Moa gillar Söder ser
hon inget problem med att Pride i år
kommer hålla till på Östermalms IP
snarare tvärtom. Hon tycker det är
positivt att det flyttar runt.

– Självklart tycker jag om när det är
på Zinkensdam men jag ser inte något
problem med att vara borta på Öster-
malm, så länge platsen känns trygg och
hemma spelar det ingen roll vart vi är.

– I Kungsträdgården saknades det
vakter och ett medvetet arbete för att få
även en plats mitt i stan att kännas
trygg. Jag tycker att om man inte gav
upp på det, så skulle det kunna bli lika
bra, om inte bättre, än Söder, eller
Östermalm. Det är mer tillgängligt. Det
var bra, men det var konstigt att se gäng
gå runt och driva med oss queers. Jag
var inte beredd på det, och jag tror att
det var många som kände likadant.

Har du något speciellt
Prideminne?

– Ja, för några år sedan var jag och
några vänner på Moxy och festade
sedan när vi skulle gå hem kom vi på
den briljanta idén att vi skulle bada så
vi kastade av oss kläderna och hoppade
i nere vid Södermälar strand. Det måste
ha varit en intressant syn för de som
gick förbi, 10 stycken flator som låg
och guppade, säger hon och fortsätter:

– Sedan kommer jag ihåg Pride
2006, vi hade varit på en fest inne i city
och bestämde oss för att gå till Söder
där vi skulle sova, det tog säkert en
timma men det är ett väldigt starkt
minne som jag har, det var väldigt fint.

Har du något dåligt
Prideminne?

– Nja, eller jo, alla gånger som jag
hör att folk blir misshandlade eller
utsatta för något endast på grund av
deras sexuella läggning då blir jag väl-
digt berörd.

I sommar kommer Moa att åka

land och rike runt tillsammans med
bland annat Nour el Refai och uppträ-
da på olika Pridefestivaler.

– Det är speciellt att uppträda på
Pride, vi flator har en speciell tillhörig-
het, jag kan dra referenser som inte
straighta skulle förstå.

Men någon speciell flathumor tror
hon inte existerar utan allt handlar om
tillhörighet och vad man kan relatera
till. Flator kan relatera till vissa saker
som bögar kanske inte kan och vice
versa. Det bästa med Stockholm Pride
tycker Moa är paraden och alla de
möten med människor som hon aldrig
annars skulle haft.

– Paraden är jätteviktig och den är
också jäkligt häftigt. Det är fruktansvärt
mycket folk som är där och man möter
människor man annars aldrig skulle
träffat, det tycker jag om.

Sex snabba med Moa
Kyss mig eller Fucking Åmål?

– Lätt, Kyss mig.
Vem i L-word skulle du säga
att du är? 

– Hmm, enligt Facebook-quizet
så är jag Bette, men det är klart
Shane är ju snygg och det är ju jag
också. Men jag måste nog ändå
välja Bette.
Bästa bok du läst? 

– Southland av Nina Revoyr, den
är helt fantastisk – läs den.
Katt eller hund? 

– Katt.
Vad gör du för att koppla av?

– Dricker te, kollar på serier eller
seglar.
Vad sjunger du i duschen? 

– Jag sjunger inte i duschen däre-
mot så brukar jag tänka på vad jag
ska säga på scen.

Namn: Moa Svan
Ålder: 27 år 
Bor: Stockholm 
Yrke: Komiker och
programledare 
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AV ERIK AUGUSTIN PALM

QX har träffat Alan Ball. En av de mäktigaste TV-homosarna i Hollywwod. Han står bakom serier som ”True Blood” och ”Six Feet Under”.

om mannen bakom tv-serierna
Six Feet Under och True Blood
har Alan Ball fått oss att reflek-

tera kring död, liv,
sexualitet och vampyrer. Efter att nu
även ha producerat tv-serien Banshee, tar
han ett steg tillbaka för att andas ut
inför sin nästa långfilm. En välförtjänt
paus för en av USA:s mest nyskapande
manusmästare och tv-producenter.´

Första gången som jag kom i kon-
takt med Alan Balls briljans var vintern
2000, då American Beauty hade premiär
på svenska biografer - den film vars
manus som Ball Oscarsbelönades för
samma år. Kombinationen av svärtan
och humorn, det djupt mänskliga och
absurda, gav ett unikt tonfall som jag
blev starkt träffad av.Vid det laget var
Alan Ball redan en erfaren manusförfat-
tare i Hollywood och hade bland annat
producerat och skrivit manus till tv-
serien Cybill. Men det var året därpå
som han verkligen gjorde ett avtryck
som skulle komma att eka i åratal framåt
i det populärkulturella landskapet. Hans
opus magnum, HBO-serien Six Feet
Under - där vi får följa familjen Fisher
och livet kring deras familjeägda
begravningsbyrå i Los Angeles - hade
premiär 2001 och kom i mångt och
mycket att sätta agendan för 00-talets
kvalitativa tv-serier. Den hade en nyans-
rikedom som dittills var oöverträffad
inom genren, samt ett pendlande mellan
galghumor och existentiella frågor som
kunde få ett tv-avsnitt att kännas full-
komligt livsomvälvande.Alan Balls tid
var kommen. Det var bara att ta emot.

Ett centralt tema i Alan Balls
manusförfattande är förstås sexualitet
och då i synnerhet homo- och bisexua-
litet, delvis för att Ball själv är homo-
sexuell men främst för att sexualitet helt
enkelt är en hörnsten vid ett mångfacet-
terat skildrande av det mänskliga till-
ståndet. I Six Feet Under kunde vi bland
andra följa begravningsentreprenören
David Fisher (spelad av Michael C.
Hall, idag den hunkige seriemördaren

Dexter) och hans väg från garde-
robsblyghet till ett rikt liv som stolt
homosexuell. Även Davids syster, konst-
nären Claire (Lauren Ambrose),
undersöker Kinsey-skalan i tv-serien
och har bland annat en bedårande les-
bisk romans. I True Blood når det pan-
sexuella experimenterandet inga grän-
ser, med vampyrer, människor och alle-
handa varelser i ett till synes oändligt
backanaliskt maraton, ofta med viking-
avampyren Eric Northman - spelad av
allas vår Alexander Skarsgård - i
täten. Långt ifrån lika fördjupat och
meningsfullt som i Six Feet Under, men
ett utomordentligt sexuellt utforskande
likväl.

Efter att den femte säsongen av True
Blood avslutades i augusti, klev Alan Ball
ner från positionen som huvudansvarig
för tv-serien. Främst för att han är trött.

– Jag är på väg att bli utbränd på
riktigt, säger det 55-årige manusgeniet
och tv-producentundret, när jag en solig
fredagsförmiddag träffar honom på hans
kontor i West Hollywood. Han se glad
ut, med ett öppet och harmoniskt
ansikte, men hans lätt skrovliga röst vitt-
nar om det han påstår. Och efter mer än
ett decennium av konstanta framgångar
kan ingen klandra honom för att han
vill ta en paus. Men en ”paus” är en

sanning med modifikation. Med ett
producentansvar för det nya, mörka
småstadsdramat Banshee på HBO:s sys-
terkanal Cinemax (som i Sverige visas
under våren på på C More) och en
annalkande inspelning av långfilmen
What's the Matter With Margie - som Ball
har skrivit manus till - har han en hel
del att stå i. Han förklarar vidare sitt
beslut att ta ett steg tillbaka, medan han
blickar ut genom fönstret upp mot
Hollywood Hills.

Hur har du resonerat kring det
här steget i din karriär?

– Att vara huvudansvarig för True
Blood är ett oerhört krävande jobb.
Samtidigt är det som att tv-serien i
någon mån driver sig själv vid det här
laget och jag känner mig väldigt säker
på att den kommer att fortsätta på
samma höga nivå, med vad det än är
som gör True Blood till True Blood, under
säsong sex. Men mest tar jag en paus för
att helt enkelt är tvungen till det.

Är det lätt att ta på sig för

mycket när man har uppnått din
position i Hollywood? 

– Jag har ett produktionsbolag och
vi har en väldig massa saker under
utveckling, men jag kommer inte att
vara den som ytterst driver dem. Jag tror
inte att man kan vara huvudansvarig för
mer än en tv-serie åt gången utan att gå
på ett stort antal mediciner. Framgång
enbart för framgångens skull är inte
intressant för mig. Jag gillar att vara
kreativ, jag älskar mitt arbete och det är
anledningen till att jag gör det. Jag har
haft turen att uppnå en nivå av ekono-
misk frihet som jag aldrig ens kunde
föreställa mig. Så jag känner att jag är
vid en tidpunkt i mitt liv där jag kan
göra det jag vill, rent kreativt. Om ett
projekt dyker upp som jag verkligen
känner för så kommer jag förmodligen
att göra det. Men när det gäller sådant
som att vara tillräckligt mycket
Hollywoodkarriärist och att vara en
powerplayer, är jag helt och hållet oin-
tresserad.

Alan Ball fortsätter inte oväntat att
producera högkvalitativ tv där HBTQ-
tematik står i centrum. Den råbarkade
dragqueen-datahackaren Job (Hoon
Lee) i Banshee är så ”fierce” man kan
bli. Men efter att i åratal ha rotat runt
på båda sidor om graven i Six Feet
Under och True Blood, är Ball inte längre
sugen på att arbeta med tv och film där
död och sorg står i fokus.

– Jag befinner mig på en plats i min
karriär där jag bara vill vara underhål-
lande, även om min kommande film
What's the Matter With Margie, med
Elizabeth Banks i huvudrollen, är en
mörk komedi. De andra två filmerna
som jag håller på att planera är väldigt
lättsamma.

Trots att Ball nu åter är på väg in i
filmvärlden, anser han att tv-serier är
det område där det sker mest intressanta
saker i det amerikanska medielandskapet
idag. Dels av ekonomiska skäl.

– Det ekonomiska maskineriet
kring filmproduktion i Hollywood har

s ”I princip alla
vampyrer i True

Blood verkar
vara bisexuella”

alan 
ball

Alan Ball

MANNEN BAKOM hollYwOodsuccÉE´rna I TV
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om mannen bakom tv-serierna
Six Feet Under och True Blood
har Alan Ball fått oss att reflek-

tera kring död, liv,
sexualitet och vampyrer. Efter att nu
även ha producerat tv-serien Banshee, tar
han ett steg tillbaka för att andas ut
inför sin nästa långfilm. En välförtjänt
paus för en av USA:s mest nyskapande
manusmästare och tv-producenter.´

Första gången som jag kom i kon-
takt med Alan Balls briljans var vintern
2000, då American Beauty hade premiär
på svenska biografer - den film vars
manus som Ball Oscarsbelönades för
samma år. Kombinationen av svärtan
och humorn, det djupt mänskliga och
absurda, gav ett unikt tonfall som jag
blev starkt träffad av.Vid det laget var
Alan Ball redan en erfaren manusförfat-
tare i Hollywood och hade bland annat
producerat och skrivit manus till tv-
serien Cybill. Men det var året därpå
som han verkligen gjorde ett avtryck
som skulle komma att eka i åratal framåt
i det populärkulturella landskapet. Hans
opus magnum, HBO-serien Six Feet
Under - där vi får följa familjen Fisher
och livet kring deras familjeägda
begravningsbyrå i Los Angeles - hade
premiär 2001 och kom i mångt och
mycket att sätta agendan för 00-talets
kvalitativa tv-serier. Den hade en nyans-
rikedom som dittills var oöverträffad
inom genren, samt ett pendlande mellan
galghumor och existentiella frågor som
kunde få ett tv-avsnitt att kännas full-
komligt livsomvälvande.Alan Balls tid
var kommen. Det var bara att ta emot.

Ett centralt tema i Alan Balls
manusförfattande är förstås sexualitet
och då i synnerhet homo- och bisexua-
litet, delvis för att Ball själv är homo-
sexuell men främst för att sexualitet helt
enkelt är en hörnsten vid ett mångfacet-
terat skildrande av det mänskliga till-
ståndet. I Six Feet Under kunde vi bland
andra följa begravningsentreprenören
David Fisher (spelad av Michael C.
Hall, idag den hunkige seriemördaren

Dexter) och hans väg från garde-
robsblyghet till ett rikt liv som stolt
homosexuell. Även Davids syster, konst-
nären Claire (Lauren Ambrose),
undersöker Kinsey-skalan i tv-serien
och har bland annat en bedårande les-
bisk romans. I True Blood når det pan-
sexuella experimenterandet inga grän-
ser, med vampyrer, människor och alle-
handa varelser i ett till synes oändligt
backanaliskt maraton, ofta med viking-
avampyren Eric Northman - spelad av
allas vår Alexander Skarsgård - i
täten. Långt ifrån lika fördjupat och
meningsfullt som i Six Feet Under, men
ett utomordentligt sexuellt utforskande
likväl.

Efter att den femte säsongen av True
Blood avslutades i augusti, klev Alan Ball
ner från positionen som huvudansvarig
för tv-serien. Främst för att han är trött.

– Jag är på väg att bli utbränd på
riktigt, säger det 55-årige manusgeniet
och tv-producentundret, när jag en solig
fredagsförmiddag träffar honom på hans
kontor i West Hollywood. Han se glad
ut, med ett öppet och harmoniskt
ansikte, men hans lätt skrovliga röst vitt-
nar om det han påstår. Och efter mer än
ett decennium av konstanta framgångar
kan ingen klandra honom för att han
vill ta en paus. Men en ”paus” är en

sanning med modifikation. Med ett
producentansvar för det nya, mörka
småstadsdramat Banshee på HBO:s sys-
terkanal Cinemax (som i Sverige visas
under våren på på C More) och en
annalkande inspelning av långfilmen
What's the Matter With Margie - som Ball
har skrivit manus till - har han en hel
del att stå i. Han förklarar vidare sitt
beslut att ta ett steg tillbaka, medan han
blickar ut genom fönstret upp mot
Hollywood Hills.

Hur har du resonerat kring det
här steget i din karriär?

– Att vara huvudansvarig för True
Blood är ett oerhört krävande jobb.
Samtidigt är det som att tv-serien i
någon mån driver sig själv vid det här
laget och jag känner mig väldigt säker
på att den kommer att fortsätta på
samma höga nivå, med vad det än är
som gör True Blood till True Blood, under
säsong sex. Men mest tar jag en paus för
att helt enkelt är tvungen till det.

Är det lätt att ta på sig för

mycket när man har uppnått din
position i Hollywood? 

– Jag har ett produktionsbolag och
vi har en väldig massa saker under
utveckling, men jag kommer inte att
vara den som ytterst driver dem. Jag tror
inte att man kan vara huvudansvarig för
mer än en tv-serie åt gången utan att gå
på ett stort antal mediciner. Framgång
enbart för framgångens skull är inte
intressant för mig. Jag gillar att vara
kreativ, jag älskar mitt arbete och det är
anledningen till att jag gör det. Jag har
haft turen att uppnå en nivå av ekono-
misk frihet som jag aldrig ens kunde
föreställa mig. Så jag känner att jag är
vid en tidpunkt i mitt liv där jag kan
göra det jag vill, rent kreativt. Om ett
projekt dyker upp som jag verkligen
känner för så kommer jag förmodligen
att göra det. Men när det gäller sådant
som att vara tillräckligt mycket
Hollywoodkarriärist och att vara en
powerplayer, är jag helt och hållet oin-
tresserad.

Alan Ball fortsätter inte oväntat att
producera högkvalitativ tv där HBTQ-
tematik står i centrum. Den råbarkade
dragqueen-datahackaren Job (Hoon
Lee) i Banshee är så ”fierce” man kan
bli. Men efter att i åratal ha rotat runt
på båda sidor om graven i Six Feet
Under och True Blood, är Ball inte längre
sugen på att arbeta med tv och film där
död och sorg står i fokus.

– Jag befinner mig på en plats i min
karriär där jag bara vill vara underhål-
lande, även om min kommande film
What's the Matter With Margie, med
Elizabeth Banks i huvudrollen, är en
mörk komedi. De andra två filmerna
som jag håller på att planera är väldigt
lättsamma.

Trots att Ball nu åter är på väg in i
filmvärlden, anser han att tv-serier är
det område där det sker mest intressanta
saker i det amerikanska medielandskapet
idag. Dels av ekonomiska skäl.

– Det ekonomiska maskineriet
kring filmproduktion i Hollywood har

s ”I princip alla
vampyrer i True

Blood verkar
vara bisexuella”
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gått ur styr. Filmerna måste ofta vara tvungna att fun-
gera inför så breda publiker över hela världen, vilket
gör att de inte kan bli riktigt djupa och meningsfulla
utforskningar av vad det innebär att vara människa.
Själva berättaformatet är dock ännu mer avgörande,
anser Ball:

– Med tv-serier har man ett så stort canvas. Det är
mer jämförbart med romaner, medan långfilm ofta är
som noveller. Under de fem säsonger som karaktärerna
i Six Feet Under och i True Blood har existerat, har de
växt och förändrats på en väldigt djup nivå. Man kan
inte riktigt göra detsamma i en film. Någons familj blir
mördad, varpå denne någon vill hämnas. Och det är
liksom hela filmen. När det gäller tv-serier kan en
karaktär verkligen få växa och förändras och anpassa
sig och ta steg framåt och tillbaka, precis som folk gör i
verkligheten.

Särskilt verkliga är inte karaktärerna i True Blood,
men Ball har i högsta grad inspirerats av aktuella hän-
delser i samhällsliv och politik i USA i manuset till
vampyr-tv-serien. Bland annat gällande de fundamen-
talistiska vampyrpolitikerna i maktsällskapet The
Authority.

– Det finns så många politiker i USA som tycker
att det här är ett kristet land och att det ska vara en
teokrati, trots att det går helt emot vår konstitution
och vad de som grundade landet ville. Personligen
tycker jag att det är mycket mer skrämmande än fanta-
simonster.

Som inflytelserik homosexuell manusförfattare,
regissör och tv-producent har Alan Ball möjlighet att
kämpa för HBTQ-frågor i mediekanaler som når ut
till en väldigt stor del av USA. När True Blood inleddes
2008 var det många som drog paralleller mellan bi-
och homosexuellas kamp och den frigörelse som vam-
pyrerna i True Blood kämpar för.Att låta vampyrer
representera homosexuella har dock bara varit tanken
på vissa nivåer, menar Ball.

– Det överensstämmer definitivt när det gäller
vampyrers rättigheter och vampyrgiftermål. Där
påminner de om HBTQ-människor. I princip alla
vampyrer i True Blood verkar för övrigt vara bisexuella.
Men det som jag tänker på mest är dynamiken hos vil-
ken minoritet som helst som vill ha lika rättigheter.
Om True Blood hade sänts för 50 år sedan, hade man
istället sett paralleller till afroamerikaner. Om den hade
sänts för 100 år sedan hade man sett kopplingar till
kvinnors frigörelse. Det finns alltid grupper i samhället
som inte har samma rättigheter som majoriteten, som
kämpar för jämlikhet. Idag råkar det vara bögar och
lesbiska. Men jag ser absolut inte allt som vampyrerna i
True Blood gör som symboliskt för HBTQ-människor.

Nej, det hoppas jag. Många av dem är ju
extremt ondskefulla.
– Ja (skrattar). Jag läste en gång en korkad kommentar

på nätet där någon hade skrivit ”Alan Ball hatar
homosexuella, för uppenbarligen så är alla vampyrerna
menade att symbolisera homosexuella och vampyrerna
är monster”. Den killen hade nog lite för mycket fritid
(skrattar).

”Banshee” visas just nu på C More.
Den sjätte säsongen av ”True Blood” har premiär i juni.

Ryan Murphy ligger bakom Nip/Tuck,American
Horror Story, Popular,The New Normal och framförallt,
Glee. I senaste numret av gaytidningen Out berättar
Murphy hur han på en stor middag frågade juristerna
som jobbar med att upphäva prop 8, vad de trodde
anledningen var till att folks attityd mot homoäkten-
skap ändrats. ”TV” var juristernas enhälliga svar.

Och Ryan Murphy är verkligen en av de absolut
viktigaste orsakerna till den ändrade attityden. Med
succén Glee har han vävt in HBT-karaktärer som alla
är poppis, men också väldigt olika; Kurt, Blaine,
Santana, Brittany och Unique. Grejen med deras
popularitet har dock aldrig varit deras sexuella lägg-
ning. De har fått fansen att bry sig om dem, som
karaktärer, precis som vilken annan rollfigur som helst.

– Alla mina verk har en ”gay voice” och gaykaraktä-
rer, och det kommer dom alltid ha. För jag vill visa
HBT-kids att de inte är ensamma och hade jag som ung
haft samma förebilder i olika serier hade jag varit betyd-
ligt modigare”, berättar Murphy i samma intervju.

Darren Star skapade Beverly Hills och Melrose
Place (minns bögen Matt som aldrig fick en enda kyss
under seriens gång) tillsammans med Aaron Spelling
under tidigt nittiotal och fortsatte att leverera favoriter
som gaypopulära flopparna Grosse Pointe, Central Park
West och Good Christian Bitches. Men framförallt ligger
han bakom Sex & The City, en av alla tiders största tv-
favoriter.Tillsammans med homokollegan Michael
Patrick King skapade han fyra kvinnor baserade på
Candace Bushnells karaktärer som totalt ändrade
sättet kvinnor skildrades i tv. Det sägs att de hade fyra
olika bögtyper från bekantskapskretsen som förebilder
då Miranda, Charlotte, Samatha och Carrie tog form:
”Write gay male, and cast straight female” var parol-
len. Star är en stor förespråkare av samkönade äkten-
skap och donerade en stor summa pengar till presi-
dent Obamas senaste presidentkampanj.

Marc Cherry gjorde sig 1990 ett namn genom att
skriva manus till Pantertanter. När han fjorton år senare
skapade Desperate Housewives, inspirerad av historier
hans mamma berättat, blev den öppna tv-mannen en
gayfavorit.

– Låt en kvinna klippa gräsmattan i långklänning så
har du en gaysuccé, sa Cherry efter att Eva Longorias
Gabrielle låtit klippa gräsmattan i galastass.

Under seriens åtta säsonger blev det väldigt uppen-
bart att inte bara Cherry utan även flera av hans manu-
skollegor gillade att väva in HBT-element.

Brees son Andrew kom ut i avsnitt femton av
säsong ett och Cherry berättade att han baserat Brees
reaktion på hans egen mammas reaktion då Cherry
kom ut. Marc Cherry avvek dock från upptrampad stig
för gaykaraktärer och gjorde Andrew både elak och
beräknande.

– AndrewVan der Kamp är kanske den mest egen-
sinniga gaytonåringen i amerikansk tv. Han är bög, men
det är bara EN del av hans personlighet, sa Cherry.
Andrew blev dock snällare med serien, och Cherry
fortsatte att skriva in fler gaykaraktärer. Grannarna Bob
& Lee köpte hus på Wisteria Lane och antaget hetero-
sexuella hemmafrun Katherine blev ihop med ex-strip-
pan Robin.

Cherry är just nu aktuell med Kanal 5:s husbitråä-
desåpa Devious Maids och beskriver sig som en
”somewhat conservative gay republican”.

RYAN MURPHY

Här är ytterligare tre framgångsrika TV-bögar i Hollywood:

DARREN STAR

MARC CHERRY

True Blood
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BADBOY
Sommarens snyggaste kille heter Nate och har ni tur hittar ni 
honom bakom disken på Mälarpaviljongen. Klart vi klädde av denna 
amerikansk/danska hunk så han kunde visa sommarens badmode.

AV ronny larsson FOTO peter knutson
MODELL nate

H&M 99 kr
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Sweet 349 krr

Björn Borg  499 kr

Björn Borg 499 kr

Björn Borg 549 kr
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72timmari
israel
Ni förstår ju själva. 72 timmar i Israel är alldeles för lite. Men om man knappt sover något, har en bra guide,
ett konto på grindr och ett par sköna joggingskor så hinner man väldigt mycket. Häng med!

AV anders öhrman

et första som möter mig på
hotellrummet i Jerusalem är en
artikel i Time Out med rubri-

ken ”Jerusalem is coming out”.Va bra,
tänker jag och känner mig genst lite
mer välkommen. Gaykillen Yotam
Zeira intervjuas då han startat guidade
turer där han berättar om historiska
platser i Jerusalem, från en gayvinkel.

Men han säger också att gayrörelsen
i Jerusalem har långt kvar.

– Det är svårt att vara homosexuell
i Jerusalem. Och varje år blir det bråk
om Prideparaden som går genom sta-
den. Det är enda gången grupper från
olika religioner är överens, säger Yotam.

Inget förenar som en gemensam
fiende…

Hur som helst, Jerusalem är en
fascinerande stad. Man har ju hört talas
om staden sedan man var barn. Enda
gången jag inte tänkt på Jerusalem med
religiös anknytning var när Eurovision
Song Contest avgjordes här 1999 och
Sveriges Charlotte Perrelli tog hem
segern. Då var schlagern i centrum och

Dana var Gud.
Från en turistanpassad utsiktsplats

blickar jag ut över Davids hus och den
guldbeklädda mosken. Jag besöker Via
Dolorosa och huset där sista måltiden
sägs ha ägt rum.Vid Klagomuren tar jag
på mig en kippa som finns för utlåning
och skriver ner några önskningar på en
lapp som jag viker ihop och trycker in
bland tusentals andra mellan stenarna.
Kanske var det här Barack Obama satte
sin lapp 2008. Och vad stod det på den? 
Dessa lappar plockas sedan bort och
eldas upp eller begravs medan de välsig-
nas av en Rabi. Historiens vingslag är
märkbar i Jerusalem och en slags respekt
för dessa religioner som möts här blir
påtaglig.

På kvällen hinner jag med en sväng
på stan, köper en minora (ljusstake) i en
butik och en pressad granatäpplejuice
på gatan innan jag tar mig bort till
hotellet.

Känns märkligt att promenera runt
på de stora paradgatorna, vet inte vad
jag hade förväntat mig av downtown

Jerusalem, men en vibrerande citypuls,
höghus och modemedvetna ungdomar
gör mig glatt överraskad.

Några timmars sömn hinner jag
med innan jag tidigt nästa morgon hop-
par in i taxin och säger ”To the Dead
Sea, please”.Taxichauffören kör mig till
en av många stränder längs med Döda
Havet. Och det här är verkligen ett
måste när man beösker Israel, jag vet att
folk tjatat om det tidigare, men det är
en helt fantastisk naturupplevelse att
kliva ner i vattnet och sedan känna hur
man blir som en kork som flyter på vat-
tenytan. En overklig och obeskrivlig
känsla som jag aldrig någonsin kommer
att glömma. Jag låg och skrattade i vatt-
net medan morgonsolen hittade fram
genom molndiset. Närmare en religiös
uppenbarelse än så kommer jag inte.

Från ett dött hav till en levande
stad är det inte långt. Från Jerusalem till
Tel Aviv tar det runt 45 minuter med
bil. Och det tar inte lång stund innan
jag faller för ”vårens kulle”,Tel Aviv.
För lika mycket som staden skiljer sig

från Jerusalem
(”In Jerusalem
they pray, in
Tel Aviv they
play”) lika
snabbt
omfamnar
den mig. Det
är så mycket att se och uppleva att jag
knappt vet var jag ska börja.
Slänger mig in i Carmel Open Air
Market, äter (tydligen) Tel Avivs godaste
humus för inga pengar alls och fascine-
ras av alla färger och dofter på markna-
den och promenerar sedan till Tel Avivs
hetaste område Neve Tzedek. Ett områ-
de som på kort tid städats upp och bli-
vit superhippt, här har bostadspriserna
skjutit i höjden och den ena coola
baren och restaurangen efter den andra
öppnar här. Jag knäpper på grindr och
meddelandena haglar, har aldrig varit så
populär, men allt jag vill ha är en mid-
dagsdate som kan berätta om gaylivet.
Jag får kontakt med Ohad, 28 år och vi
bestämmer träff på populära restaurang-
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en Tapas 1. En av tusentals restauranger
i Tel Aviv. Uttrycket ”Throw a stone
and you'll hit a chef” skvallrar om att
utbudet av kockar är stort i staden.

– Till Tel Aviv kommer alla som är
annorlunda, säger Ohad. Jag älskar den
här staden.

Ohad jobbar inom modevärlden
och har precis öppnat ett showroom.
Han bor med sin pojkvän sedan flera år
tillbaka. När han kom ut för sina för-
äldrar vid 18 års ålder blev han utslängd
och fick klara sig själv. Idag har de änd-
rat uppfattning och de älskar hans
pojkvän.

Senare på kvällen går vi på gaybar-
runda, vi betar av klassikern Evita,
populära Shpagat (dit alla går) för att
avsluta på onsdagsklubben Dreck på
Storage Bar. Dreck var överlägset bäst.
Trevliga och vackra killar, enormt
mycket folk och en dj som spelar hits.
Alla dansar och flörtar. Stämningen är
glad.

– Här bryr vi oss inte om någon är

arab, palestinier eller jude, säger en kille
som jag börjar prata med i baren. Jag
känner palsetiner som är ihop med
judar.Tyvärr tvingas palestinierna
gömma sig i stan om de inte har uppe-
hållstillstånd. Det är hemskt. De kan
inte leva öppet hemma, då riskerar de
att mördas av sina familjer.

Jag tänker på gayfilmen Out in the
dark som jag såg i våras och som fått
stor uppmärksamhet världen över. Den
handlade om precis det. En palestinier
som blir ihop med en kille från Israel.
Den är vacker. Och otäck. Och sann.
Vi byter samtalsämne.

–Vad gör du här nu? Du måste
komma i juni när det är Pride i Tel
Aviv.

Tel Aviv Pride har vuxit och blivit
”ett måste” för de som besöker
Pridefestivaler runt om i världen.
Tillsammans med Madrid rankas det
som en av världens bästa. Då samlas
tusentals bögar på stranden nedanför
Hilton och festar, flörtar och badar.

Det får bli nästa gång tänker jag.
Dagen efter hinner jag med att

besöka Ilana Gur-museét i Jaffa. Hur
ointresserad man än är av konst så är ett
besök hemma hos Ilana ett måste.
Skulpturer, tavlor och möbeldesign
överallt.

På kvällen har jag den märkligaste
restaurangupplevelsen jag varit med
om. Restaurangen The Salon har bara
öppet två dagar i veckan. Och det som
till en början ter sig som ett vanligt
restaurangbesök bryter sedan ut i ett
total inferno av ljud, ljus och sång.
Servitörer sjunger, kockar tänder eld på
köket, kletzmer-musik och rysk kalinka
på högsta volym. Det är stor teater.
Gäster står upp, klappar i händerna,
dansar, busvisslar. Och allt detta sker i
ett hus på en bakgata lite utanför stan.
Det är dyrt. Det är fantastisk mat. Och
du skulle aldrig orka komma tillbaka
dagen efter. Men du glömmer det ald-
rig.

På flyget hem tänker jag på allt jag

ska se och göra nästa gång jag
kommer till Israel. För jag vill tillbaka
till Tel Aviv. Inom ett år är jag här
igen.

Det vet jag.
Och då ska jag stanna längre än

72 timmar.

HEJ Mattias...
...som varit i Tel Aviv ett par gånger med pojkvännen
Håkan.

Vad är er känsla för TLV och nattlivet där?
–Vi blev positivt överraskade. Det fanns massor

av gaybarer och en hel del klubbar.Vi var där över
Pride och  då var det självklart mycket turister där
vilket gjorde att de populära nattklubbarna blev väl-
digt trånga men stämningen var skön & avslappnad.

Några favoritgayställen?
– The Roof och Hilton beach.
En restaurang man inte får missa?
– Skit i restaurangerna med överpriser. Kolla

vart de snygga Israelerna
slinker in. Oftast är det små
hål i väggen men där får
man riktig inhemsk mat till
löjligt bra priser.

Var tycker ni man
ska bo?

–Vi bokade lägenhet via
Wimdu vilket fungerade väldigt bra. Se till att få
något hyfsat nära den fantastiska stranden. Behöver
inte vara precis vid Hilton beach för taxis är billigt
om du inte vill slita på dina nya Prada flipflops...

Lätt att få ragg i TLV tycker ni?

– O ja! Men ta första steget för
Israeler kan t o m vara fegare än nyktra
Svenskar. De stirrar ogenerat om de är
intresserade. Stirra tillbaka, le och se till
att få till ett samtal så är halva inne.
Skandinaver står för övrigt högt i kurs.

Ska ni dit på TLV Pride juni?
– Det var planen fram till en vecka

sen men vi kommer troligtvis åka på födelsedagska-
las i Barcelona istället om vi inte råkar hamna på La
Demence partykryssning. Den stannar i och för sig i
Tel Aviv i tre dagar under Pride så då syns vi där iså-
fall.

The Salon, innan allt bryter ut...

Ilana Gur

Dreck

Mattias (t.v)
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an var min chefs chef, säger
Nitzan.

– Både jag och Leon job-
bade på Hilton i Jerusalem. Men så fort
vi blev ett par så sa jag upp mig. Han är
min första pojkvän, och jag är hans för-
sta. Det var 15 år sedan.

Idag driver de Brown Hotel i Tel
Aviv. Ett boutiquehotel med 30 rum.

– Jag gillar egentligen inte att kalla
det boutique, jag föredrar Urban Hotel.
Men folk söker på google efter bouti-
que och då missar de ju oss om vi inte
kallar oss det.

Leon är hotellkillen av de två. Han
är mer eller mindre uppväxt på hotell
och är involverad i allt som rör hotellet.
Nitzan jobbar med marknadsföring,
varumärket och strategier.

Hur är det att jobba ihop?
– Det är inte lätt. Det tog ett par år

innan vi hittade ett sätt att arbeta utan
att det påverkade vår relation.Vi är väl-
digt olika och tycker olika om precis
allt. Men det bidrar också till att våra
band stärks.

Både Nitzan och Leon har en
enorm kärlek för Sverige. De är ofta
här och har till och med svensk perso-
nal.

–Vår personal är väldigt internatio-
nell men vår housekeeping manager
och front desk manager är båda från
Sverige, Daniel är från Stockholm och
Rebecca från Malmö.

Och du är smått besatt av
Melodifestivalen har jag förstått?

– Ja, jag ser den varje år,. Jag kan

alla låtar och har koll
på varenda artist.Alla
låtar som går till
final i
Melodifestivalen varje år borde tävla i
Eurovision, för de är så bra. Sverige
borde få skicka 10 låtar. (skrattar)

Och du var i Malmö under
Eurovision?

– Ja, det var fantastiskt, jag var där
hela veckan. Sverige är så bra på att
anordna Eurovision. Och jag gillade
verkligen Robins låt. Och Petra Mede
var fantastisk. Helt magisk.

Tillbaka till Brown. Har ni
många gaygäster?

– Ja, verkligen, säger Nitzan. Från
hela världen.Vi ligger ju nära gaybarer-
na, har en bar på terrassen och det är

gångavstånd till beachen.
Vilka är era drömgäster?
– Leon skulle svara Tom Ford, jag

skulle säga att Robin Stjernberg
behöver en semester nu...

I framtiden hoppas de öppna ytter-
ligare ett Brown, den här gången i
Jerusalem och därefter expandera och
bli en mindre kedja.

Dessutom har paret en treårig dot-
ter och de har pratat om att skaffa
ytterligare ett barn.

– Det är fantastiskt att bli förälder.
Hon är allt för oss,säger Nitzan. Hon är
en prinsessa.

Brown hotel TLV - 
gayägt och populärt
Nitzan och Leon träffades för 15 år sedan i Jerusalem. 
Idag driver de Brown Hotel i Tel Aviv ihop.

h Leon och Nitzan
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med stefan nilsson

Månadens 
nej nej nej
Sweatpants, lite sexigt på nåt sätt.
David Beckham är assexig.
Gympabrallor från H&M kan vara
assexigt. Men snälla inte på stan. Och
inte med matchande partner…  Eller
lojt hängandes vid en kundvagn på
ICA. Suck… 

Månadens 
rengöring
Lab Series har funnits sen 1987 och
gör kanske den bästa hudvården för
män. Jag är särskilt förtjust i rengöraren
Multi-action Face Wash som exfolierar
med fräsch mintdoft. Manligt och
mysigt.

www.labseries.com
Månadens 
väska
Amerikanska pastorn Fred Phelps dri-
ver en hatisk kampanj mot LGBQT
och ägnar stor tid åt att hata det mesta.
Kanske hatar även Gud väskor? God
hates bags är ett amerikanskt initiativ
för att stödja hela regnbågsrörelsen och
kostar 20 USD.

www.godhatesbags.com

Månadens 
regn
Ingen sommar utan regn. Satsa på en snygg
regnjacka, till exempel från danska Rains.
Varumärket lanserades under regnsomma-
ren 2012, så gänget bakom märket har fått
en rejält bra start. www.rains.dk

-50-

Månadens fot
Sommarfötter är fint, men ska vårdas.
Lyxigaste fotbadet kommer från tyska
Dornbracht som lanserats under våren.

www.dornbracht.com

Månadens stockholm
Hur doftar Stockholm? Franska dofthuset Astier de Villatte har gjort ett doftljus och
rökelse som andas vilda blommor, klöver, lavendel, myrra, gräs och salvia. Finns att
köpa i Paris för ungefär 500 kronor.Att andas stockholmsluft är gratis, men kanske
inte lika väldoftande…

www.astierdevillatte.com

Månadens 
shorts
Amerikanska Dockers lanserar sin
webbplats för svenska konsumen-
ter. Äntligen kan du shoppa loss på
modeller som kanske inte finns på
den svenska marknaden.

www.dockers.com

Månadens t-shirt
Dags att uppdatera sommargarderoben. Amerikanska Dpcted rider på trenden med
budskapsfyllda t-shirts. Roligast är nog den här, men det finns så klart snuskigare vari-
anter…
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En helt egen röst som man direkt 
kan identifiera är tydligen det 
mest tydliga vapnet för att vinna 

Eurovision Song Contest. Tyska Lena 
har sin, Loreen har helt klart sin och den 
senaste vinnaren, danska Emmelie de 
Forest visar sig ha sin. På den nysläppta 
vinnarskivan fortsätter den tjugoåriga 
danskans Shakira-liknande sångsätt 
att svepa över vackra folkpopharmonier 
som tonsatts med  trummor, fioler och 
flöjter. Så, tycker man att Only Teardrops 
var fel vinnare så kommer man sky den 
här plattan som doften från en vällagrad 
Gamle Ole. Jag gillar det här. Visst, 
skivan är inget hitspalooza, och jag har 
svårt att se att Emmelie kommer att 

utmärka sig utanför Norden. Jag menar, 
resan har inte börjat supersmidigt då 
Only Teardrops bara toppar listorna i 
Sverige och Danmark. Förra året vid 
den här tiden dominerade Euphoria i 
HELA Europa.  Däremot tycker jag att 
Emmelie väl lyckas förvalta anledningen 
till att vi som gillar vinnarlåten föll 

för henne och låten från start. Man 
får liksom precis vad man väntar sig 
på debutskivan där hon varit med och 
skrivit lejonparten av låtarna. Trumbeat, 
folkmusikharmobier och låtar som heter 
Force Of Nature. Det är faktiskt rätt bra, 
även om hitsen lyser med sin frånvaro. 

Haunted Heart är en enormt snygg 
midtempolåt med snygga trumbeats och 
dripdrop-ljud, och Change, som med 
sitt löpande dansbeat, väsande körer 
och en snygg flöjtslinga skulle vara en 
bra uppföljarsingel. ”Only Teardrops” 
kommer inte på något sätt att förändra 
musikhistorien men till skillnad från 
många andra Melodifestival- och 
Eurovisionvinnare så levererar Emmelie 
de Forest en platta som stämmer väl 
överens med anledningen till att vi lyfte 
telefonluren och röstade henne till vinst. 
Det räcker bra för mig.     
                                               Ronny Larsson

Ladda ned: 
Change, Hunted Heart

FOKUS
MUSIK

med stefan nilsson

QX SPELDOSA
1. Agnetha Fältskog “Dance Your 
Pain Away (Smash Mode Remix)”
Nya singeln är det närmaste ett 
gayanthem nå’n av abborna kom-
mit sedan splitten.

2. Lana Del Rey “Queen of 
Disaster”
Lana möter The Ronettes möter 
Adele möter Vanessa Paradis Be 
My Baby.

3. Janet Leon “New Colours”
There’s a new Pride song in town! 
En av de bästa hittills.

4. Loreen “We Got the Power”
Eurovisionvinnarens listvänligaste 
singel sedan Euphoria.

5. Marina & the Diamonds + 
Charli XCX “Just Desserts”
Sommarens skönaste samarbete!

6. Helena Paparizou “Save Me 
(This is an SOS)”
Hade varit en brottarhit i MF i år.

7. Sarah Dawn Finer “The Win-
ner Takes it All”
En av de bästa ABBA-covers som 
någon har gjorts? 

8. Lune “Leave the World Be-
hind”
Grym, nedtonad version av SHM-
låten. För tankarna till tidig Björk.

9. Giorgio Moroder “Racer”
Daft Punk i all ära, men The God-
father of Disco svänger fortfar-
ande rätt bra själv.

10. Björn & Benny feat Avicii 
“We Write the Story”
Danskar! Se nu till att behålla 
detta nya ESC-anthem även 2014!

    ...but shut the fuck up:
J.Lo ft Pitbull “Live it up”
Att JLo och RedOne försöker fixa 
en tredje sommarhit på raken är 
okej. Men VARFÖR måste Pitbull 
förstöra varenda låt?
   Sammanställd av Ken Olausson

Fint flöjtig folkpop

“Vackra 
Folkpop-

harmonier”

Daft PUnk
Random Access Memories

Efter att Swedish House 
Mafia parkerat den kontem-
porära dansmusiken på en 
stekarfest i Båstad plockar 
nu den franska duon tillbaka 
den till diskoteken där allting 
började. Deras experimen-
terande med stenkoll på his-
torien är snyggt, men jag sak-
nar de för “min disco” så obligatoriska bedragna svarta divorna 
och känslan av svettigt bögsex. Nu blir det lite som att som homo 
åka på konferensresa med jobbet: Man har trevligt, man förstår 
att folk ligger, och själv går man och lägger sig nöjd men ensam...
                                                         Ken Olausson

Krista Siegfrids
Ding Dong

Coola Krista fick ESC-fansen 
att jubla med sin flatkyss, men 
tyvärr floppade Ding Dong. Det 
viktigaste var dock att hon gick 
till final med sin skojiga Katy 
Perry-pop. På debuten visar 
den finlandssvenska blondinen 
att hon är hon är här för att 
stanna. För detta är en väldigt 
övertygande popdebut för oss som avgudar Kesha och just Katy 
Perry. Refrängerna sitter som en färskt björkris över en nybastad 
liten stjärt, och allt är bättre än Ding Dong. Skivan är fullproppad 
av lekfull girlpowerpop. Detta är äkta finsk popsisu!                                                                 
                   Ronny Larsson

Emmelie de Forest
”Only Teardrops”





FOKUS
FILM

Trance

E      n kvartett gangsters, med sluge 
ledaren Franck (Cassel) i spetsen, 
slår till mot en konstauktion för 

att stjäla en värdefull tavla men kuppen 
går snett när auktionsförrättaren Simon 
(McAvoy) gömmer bytet. Han tappar 
minnet efter ett slag mot huvudet 
och skurkarna som pressar honom 
på att avslöja gömstället får ta hjälp 
av en hypnotisör (Dawson). Men när 
man börjar gräva i Simons minnen så 
avslöjas oväntade hemligheter…  Alltid 
intressanta regissören Danny Boyle 

(Trainspotting, Slumdog Millionaire, 
127 timmar) har lite oväntat nog gjort 
en remake på en okänd, brittisk TV-
film men levererar en snygg, eggande 
och stämningsfull 
thriller med gott om 
lager och twistar. 
Överraskningarna är 
svåruträknade men 
alltid motiverade 
och man dras 
suggestivt in i den 
fängslande historien 
som i många andras händer lätt kunnat 
bli rörig. Boyle utnyttjar dock läckert 
den finstilta gränsen mellan dröm och 
verklighet i en film som kan liknas vid 
en knepig kombination av Inception, 
Ocean’s Eleven och Eternal Sunshine of 
a Spotless Mind. Det är kraftfull musik, 

häftiga närbilder och såväl våld som 
naket, dock aldrig meningslöst sådant. 
Karaktärerna är dessutom välutvecklade 
och ges kött och blod av duktiga 

skådespelare, främst den 
ljuvliga Dawson som 
tacksamt nog får vara 
mer än kuttersmycke. 
Man tar dock i lite för 
mycket under finalakten 
och tänjer en aning 
på gränserna för vad 
som är trovärdigt men 

ett imponerande hantverk och den 
begåvade huvudrollstrion ror filmen i 
hamn.

                                                                                                       
Andreas Samuelson

Selena Gomez, James Franco
I en scen sitter gangstern James 
Franco – i dreadlooks – och spelar 
Britney Spears Everytime på en vit 
flygel medan tre bev-
äpnade bikinibrudar 
i rosa rånarluvor 
dansar bredvid. På den 
knäppa, brutala och 
framför allt originella nivån ligger 
Harmony Korines (Gummo) film om 
fyra tonårstjejer som åker på spring-

break-resa till Florida. Efter fester 
indränkta i sprit, droger och sex så 
halkar de in på den kriminella banan 
när de träffar Scarface-galningen 
Franco och en våldsam rånarturné 
inleds. En minst sagt skruvad film 

som knappast passar 
alla men värd en titt 
om inte för Francos in-
tensiva närvaro – eller 
chansen att se Selena 

Gomez och Vanessa Hudgens i ett 
sådant barnförbjudet sammanhang.
                                Andreas Samuelson                

“En minst sagt 
skruvad film”

VI LÄNGTAR!
Machete Kills
Okej, det är ingen idé att förklara 
vad den handlar om för det låter 
bara obegripligt. Det är bättre att 
presentera den girlpower-explosiva 
rollistan så fattar ni att vi längtar 
efter den här Robert Rodriguez-
rullen: Sofia Vergara, Jessica 
Alba, Michelle Rodriguez, Amber 
Heard, Alexa Vega, Vanessa Hud-
gens och freaking Lady Gaga!

VI köper hem!
American Translation
Om ni följde fantastiska Gengån-
gare på SVT Play i våras är vi 
säkra på att ni som vi fastnade för 
lockige fransosen Pierre Perrier. 
Nu kommer han i en Bonnie & 
Clyde-liknande story där han 
spelar en snubbe, Chris, som är 
besatt av bögar. Chris och flickvän-
nen Aurore förför och förgör i det 
här dramat från 2011.

“snygg, 
eggande & 
stämnings-

full” 

Spring Breakers

James McAvoy, Vincent Cassel





eleste, Ella, Frøydis och Jenna träffas
på en kvällskurs i latin.
Det är början på en underbar vän-

skap.
De inser att de alla drivs av önskan att

göra världen lite bättre, lite trevligare och
framför allt säkrare för kvinnor. De har fått
nog. De är trötta på de mansgrisar som för-
dunklar deras och andra kvinnors tillvaro
och ger sig i kast med ett heligt uppdrag.

Vad är det egentligen för gudomlig för-
syn som fört dem samman? Kanske är de
häxor? 

En sak är säker. Killen som sextrakasse-
rar dig på jobbet går inte längre säker. Det

gör inte heller han som våldtar din tonårs-
dotter eller kollegan som baktalar dig och
lägger mer tid på att sabotera ditt jobb än
att sköta sitt. För att inte tala om den upp-
blåste hemtjänstchefen som förvägrar din
dementa mamma hjälp!

Kärringarna lurar där ute i sina svarta
kåpor och med en djävulsk plan skräddar-

sydd för varje mansgris.
Kärringar är mer än en berättelse om ett

hemligt kvinnosällskap som hämnas på män
som förtjänar det. Det är också en trevligt
introduktion till latinet och dess historia.
Det är en rolig och lättsam bok trots sitt
ämne.

Dessutom är karaktärerna lätta att ta till
sig och bli förtjust i. Kärringar är inte stor
litteratur men väl högklassig förströelse med
både ärende och innehåll.

Kärringar är kulturtanternas Dirty
Weekend. Så värd att läsa.

”Killen som sex-
trakasserar dig på

jobbet går inte 
längre säker”

c

böcker
ulrikas

”Kärringar” Helene Uri. Översättning: Lotta Eklund (Norstedts)

Lomelinos glass 
Linda Lomelino
(Bonnier fakta)

Trött på surdegsbak och
egenbryggd öl? Glass är både godare
och glammigare!

Och med Lomelinos glass är somma-
ren räddad. Här finns recept på allt från
pinnglass, sorbet och glasstårtor.Vad sägs
om hallonsherbet med vodka, browned
butter maple semifreddo eller rabar-
berglass med crumble?

Lomelinos glassbok är nästan oanständigt snygg, glassrecepten enkla och resul-
tatet perverst gott.

Glad sommar!

Mor, mamma, morsan
Roberth Ericsson & Sonja Schwazenberger
(red.)
(Månpocket)

Nu finns den kritikerrosade antologin Mor,
mamma, morsan äntligen i pocket!

Här berättar så skilda personer som Nour El-
Refai, Martina Montelius, Fredrik Strage och
Mari Jungstedt om sina mammor. Det är skirt, hårt,
naket, kyligt och känslosamt.

Antologier tenderar att kännas konstlade och kon-
struerade. Mor, mamma, morsan bär ett bultande hjärta
fullt synligt – det gör den angelägen och genuint intressant att läsa.

Det här är en perfekt bok att ha med till stranden och läsa i skuggan mellan doppen.
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”nästan 
oanständigt
snygg”

”bär ett bultande
hjärta fullt
synligt”
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RONNYS TV

Bates Motel
SVT är snabba i sitt 
inköp av den här 
serien om Psychos 
Norman Bates som 
liten. Den 4 juni är 
det premiär för den 
här skräckisföljetån-
gen med en lysande Vera Farmiga 
som Norman Bates mamma.

Nu kollar vi in Carrie 
Bradshaw som ung, letar 
modeller och kollar in en 
grym fransk thrillerserie. 

Prinsessbröllop
Den 8 juni leder 
Ebba Kleberg Von 
Sydow sändn-
ingarna kring 
Maddes bröllop. 
Hovexperten Roger 
Lundgren är kunnig 
gäst och jag kör mitt eget drinking-
game:  en klunk champagne för 
varje rolig hatt som dyker upp.

The Carrie Diaries
...är en Innan-Sex & The City-serie 
som utspelar sig under 80-talet då 
unga Carrie Bradshaw börjar sina 
äventyr i NY.  Bättre än väntat 
och har givetvis en söt gaystory.           
13 juni, 20.00, TV11

The Face
ANTM:s Nigel Barker leder en 
modelletartävling tillsammans 
med modellcoacherna Naomi 
Campbell, Karolina Kurkova & 
Coco Rocha. Watch out, Tyra!

        5 juni, 21.00, Kanal 5

Gengångare
En grymt bra thrillerdramaserie 
är den här franska pärlan om döda 
personer som helt plötsligt kommer 
tillbaka. Den gick på SVT Play i 
våras men många lär ha missat. Se!
                               3 juni, 22.45, SVT2

Nedläggningsfeber
Nyligen kom 
beskeden för vilka 
amerikanska serier 
som går i graven. 
Till de hör Happy 
Endings, CSI: NY, 
90210, Smash, Body 
of Proof och homofamiljeserien The 
New Normal. Boohooo!

Sarah Michelle Gellar
Okej, det är premiär 
först i höst, men det ser 
lovande ut för komedin 
The Crazy Ones med 
Gellar och Robin Wil-
liams. Och egentligen, 
vad som helst är bättre 
för vår älskade “Buffy” 
än usla floppen Ringer.

Anna Nicole (Lifetime)
...är ingen ny serie, men en tv-film 
om den kända modellen Anna 
Nicole Smiths liv. Det som gör den 
intressant är att den är regisserad 
av begåvade Mary Harron som 
gjorde riktigt bra ifrån sig med I Shot 
Andy Warhol och American Psycho.  
Huvudrollen som Anna spelas av 
Agnes Bruckner och i andra roller 
syns Martin Landau, Cary Elves och 
Virginia Madsen. Filmen följer Anna 
Nicoles liv från början till slutet i ett 
badkar med en överdos piller, och lär 
enligt förhandssnacket vara riktigt 
bra.

Elisha Cuthbert
Gud vad skit stackars 
Elisha fick för sina 
24-äventyr där hon 
jagades av pumor 
och gud-vet-vad som 
manusmakarna skrev 
in Kim i. Nu hyllas hon 
istället för sin roll i 
serien Happy Endings. 

Katherine Kelly Lang
Hon har spelat Glam-
ours omtyckta flusie i 
tjugosex år nu men ald-
rig Emmy-nominerats. 
Men nu har hon äntli-
gen nominerats för sitt 
jobb i en extremt tuff 
och sorglig  storyline 
under våren. Hurra!

Hurra!

Rätt bra!

Bla-ha!

VILL SE I TABLÅN

3 tv-tider  
Juni

Tv-trissen: Tre tv-blondiner som fått upprättelse

Gayserien DTLA - 
på Qx begäran!
H urra! När QX talar lyssnar 

kanalerna. Förra månaden 
skrev jag om 

amerikanska gayserien 
DTLA (Downtown Los 
Angeles) om sju polare 
i den amerikanska sta-
den, som visas på gaykanalen Logo! Nu 
visar det sig att svenska HBT-kanalen 
OutTV lyssnat på mitt önskemål och 
köpt in den! Så från och med i juni 

kan ni spana in Lenny, Bryan, Matthew, 
Marky, Kai, Stefan och seriens enda brud, 

Sarah Jane på OutTV. Så 
förbered er på en sommar 
full av otrohet, sex, makt-
spel, kärlek, bråk och allt 
annat som hör dramagen-

ren till. Wohoo!                         
                                 18 juni, 20.30, OutTV!

“Ny serie om 
gays i Los An-

geles”
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Gabriel Forss

erika holst

Kim kärnfalk

anna benson

roger nordin

markus gisslén

mian lodalen

magnus ragnvid

Artist och körledare
– Jag är väldigt förtjust i västkusten

och en plats som jag har spenderat
många somrar på är Hönö.Ön ligger ca
30 min från Göteborg mitt i den vackra
skärgården. Hönö är en typisk bohus-
länsk ö med runda, kala klippor och
salta bad. Det bästa soltimmarna avnjuts
vid klipporna i Jungfruviken eller
Lapposand. Om du vill aktivera dig på
semestern kan du hoppa på en av alla
fiskebåtar som lämnar hamnen i Klåva
tidigt varje morgon. I Klåva finns även
ett stort utbud av shopping och restau-
ranger Om du älskar blommor är det
värt att besöka en av Sveriges bästa flo-
rister som har en butik precis intill
kajen i Klåva. Bakom butiken finns en
fiskaffär där man kan köpa dagens fångst
av färska räkor, makrill och krabbor.
Några fler restaurangtips i Klåva är
Tullhuset,Trubaduren och missa inte
Hönö Glass-Café som ligger bredvid
det välkända fiskemuséet.
Solnedgången över Vinga fyr är magisk
och när det sedan är dags att sova erbju-
der Hönö Hotell riktigt sköna sängar.

F.d. Hockeyproffs
– Mitt bästa tips, som man måste

uppleva, är restaurang Johns Place i
Apelviken i Varberg. Öppet alla kvällar
från 19.00 1 maj till 1 september, bord
behöver bokas. Det är en restaurang
med fantastisk mat precis vid strand-
kanten, och hardessutom "after beach"
juni-augusti. För att sedan smälta
maten rekommenderas en promenad
från Johns Place längs havet till
Varbergs Kurort och till Varbergs fäst-
ning och "stan". Detta är även en fan-
tastisk cykel-, inlines-, bräd- eller löp-
sträcka, med många fina ställen längs
vägen för sol och bad.

Programledare i radio
– På sommaren är det på västkusten

du ska vara. Då menar jag inte
Halmstad, Båstad eller något annat
överskattat stekarställe. Nej, du ska sikta
in dig på den norra delen om du vill få
uppleva något utöver det vanliga.
Fjällbacka, Hunnebostrand eller
Hunnebostrand är underskattade godbi-
tar och själv väljer jag Hunnebostrand. I
Hunnebo, som vi som är hej och du
med samhället säger, finns allt man kan
önska sig. Den mest bevarade hemlig-
heten där heter St Görans ö. En gång-
bro skiljer fastlandet från den lilla ön
som är ett dekadensens ställe nattetid.
Otaliga gånger har jag själv vandrat över
bron med förväntansfulla kliv för att
förlusta mig.

Konstnär/Författare
– Jag tillbringar mycket tid i södra

Sverige. Dels har jag lantställe i
Småland där jag ursprungligen kommer
ifrån. De senaste åren har jag haft något
bokprojekt eller konstutställning på
gång och stängt in mig där och arbe-
tat… Småland för mig är trots jobb all-
tid lugn och ro. På sommaren älskar jag
att cykla på den gamla skrangliga och
rostiga cykeln och handla nybakade
frallor hos den lilla bagaren på byn.
Ägg och kryddor hos bonden.
Jordgubbar hos pappa som är odlare.
Bada naken i vattnet. Åka vattenskidor
på Kalmarsund. Dricka rosévin på
bryggan. Grilla om kvällarna. Samla
energi. Det är sommar för mig.

– Annars är Öland väldigt trevligt
tycker jag med alla gårdsbutiker och
Borgholm som en naturlig samlings-
punkt. Jag är alltid med på
Viktoriadagen den 14:e juli på ett eller
annat sätt då hela ön sätts i gungning.
Därtill är min gamla hemstad
Helsingborg ett annat självklart resmål.
Jag älskar Skåne på sommaren och

bodde där i sex år. Helsingborg har
blommat upp de senaste åren med en
massa läckra restauranger och butiker.
Närheten till trendiga Malmö och
Köpenhamn är extra trevligt. I sommar
måste jag hinna besöka Bee Bar i
Malmö.

Programledare i radio
– När jag var ung och tokkär så

promenerade jag och min pojkvän rakt
ut i Nackareservatet.Vi bodde i
Hammarby sjöstad och ville ha lite låg-
budgetsemester. Det blev bara en natt
med tält, korvgrillning och rosévin.
Men det var så mysigt! Tält är egentli-
gen inte min grej, men en natt kan det
vara riktigt roligt. I Nackareservatet
finns bortglömda sjöar och skog. På pro-
menadavstånd från Stockholms inners-
tad! Jag tycker att alla borde ta på sig
ryggsäcken och uppleva lite riktig
Brokeback mountain-camping. Bara du
och någon du verkligen vill ligga riktigt
nära.

Klubbentreprenör
– Inget kan jämföras med

Karlskrona skärgård och en kajak!
Paddla över grundet där U137 gick på
grund, utforska öarna med hemliga
militäranläggningar, paddla ut till
"Utlängan" där du kan sitta på stranden
med havet som horisont. Det finns stu-
gor att hyra på många av öarna.

Blekinge kallas "Sveriges trädgård" och
du förstår vad som menas först när du
upplevt detta. Här finns ingen stress och
man förflyttas tillbaka något decennium i
tiden - dialekten, de små butikerna, sättet
att leva... det är en härlig tillflyktsort för
den stressade storstadsmänniskan! Här ski-
ner alltid solen - flest soltimmar på året!

Fotograf
– Kullen och Nimis. Fantastiskt

vackert, och framförallt tidiga sommar-
morgnar eller sena sommarnätter.

Journalist/författare
– Jag har haft förmånen att få

komma till flera av landets pridefirande

utanför Stockholm och det är alltid en
upplevelse att träffa lokala lesbianer och
annat hemkärt hbt-folk. Opretantiösa
fester, envisa aktivister, eldsjälar och alla
de där modiga som gör det enklare för
andra att vara sig själv. Otroligt inspire-
rande och roligt! Jag kom precis från
Jönköpings första festival och är nu på
väg till Eskilstuna och därefter West
pride. Packa ryggan och dra fram regn-
bågsfanan och joina in i en stad som
inte är din. Ha så kul och happy pride
all over hela Sweden!

åtta personer delar med sig av
sina bästa semestertips i sverige

”Tält är egent-
ligen inte min
grej, men en natt
kan det vara 
riktigt roligt”
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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. 
Söndagsbrunch med liveun-
derhållning.
torget, Mälartorget 13, 
Gamla Stan. Öppet alla 
dagar 17-01. Gaybar och 
restaurang.
urban Deli, Nytorget 4, 
Mån-tis 08-23, ons-tors 
08-00, Fre-lör 08-01. Butik. 
delibar och skaldjursbar.
urban Deli, Sickla 
Köpkvarter
urban Deli af Chapman, 
Skeppsholmen. Öppnar 1 
juni.
Bistro sjöstad, Ljusslingan 
17. Mat, café och vinotek. 
ti-to17-22, fr-lö 17-00
Zink Grill Biblioteksg. 5
Vard. 11:30-sent, Lörd 12 - 
sent, Sön 13 - sent
Villa Godthem, 
Rosendalsv. 9 Djurgården
Må 11:30-22, Ti-Fre 11:30-
23, Lö 12-23, Sö 12-22
nordic Light, Vasaplan 7
Hotell, Restaurang, Bar
Hotel Birger Jarl, Tuleg 8 
Hotell, Restaurang, Bar
Koloni, Strandpormenaden 
61, Saltsjö-Duvnäs. Alla 
dagar 11-23.
Långa raden 
restaurang, Hotell 
Skeppsholmen. Gröna 
Gången 1, restaurang och 
bar. Mån-Fre 11.30-22, 
Lörd 12-22, Slnd 12-21. 
Babs kök & bar, Birger 
Jarlsg. 37  Restaurang &bar.
side track, Wollmar 
Yxkullsg 7, ons-lör från 
18.00. Gaybar & restaurang

KLuBBar/CLuBs
Paradise Garage Dansa, 
festa, mingla! Onsd 23-03, 
Fred 23-04, Lörd 23-05, 
20 år 
sLM, Wollmar Yxkullsg 
18, ons 19-23, fre-lör 
22-02.  Läderbar för killar. 
Medlemsklubb. 
Zipper stHLM, 
Sankt Eriksgatan 51. 
T-Fridhemsplan Saturdays. 
New look, New location, 
Same wild party! 
Don’t miss the best reason 
to be in Stockholm on a 
SATURDAY night! Do 
you dare to unzip? 
Victoria Måndag hela 
Vickan. I hjärtat av 
Kungsträdgården. Må 20-03
Patricia, Stadsgårdskajen 
152, sön 18-05. Mat, bar 
och klubb. 
Posithiva Gruppen, 
Tjurbergsgatan 29, ons 
18-24, fre-lör 19-24. Bar för 
hiv-positiva män.
MumsMums, Pianohouse 
för gays och andra hipsters. 
Sw qx.se/gaymap för datum
club KG, Ljunggrens, 
Bruno Gallerian, 14 juni 
Tjejklubb
tjejfesten 4.0, 
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1
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OBS!
PAR ÄR

VÄLKOMNA
PÅ MANHATTAN!

FREE

www.slmstockholm.se
Wollmar Yxkullsgatan  18  •  T-Mariatorget 
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Blekholmsterrassen, 15 juni 
Wish Wollmar Yxkullsg 
18, sista tors i månaden 
för kvinnor intresserade av 
fetish och S/M.
Björnpub, Magnolia, 
Blecktornsgr. 9. Pub och 
Fester se qx.se/gaymap
Glad sommar, Norr 
Mälarstrand, kajplats 464 
Klubb ”Lundstedt & 
friends”, ons från 20:00, 
även klubb torsdag-lördag

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
rfsL-Huset, Sveav 
59, seniorcaféet, ons 
från 14.30.  För gaymän 
i mogen ålder. egalia 
ungdomshäng, Månd. 
och Torsd. 17-20, 
Se rfslstockholm.se
Copacabana, Hornstullsstr. 
3. Mån-tor 09-21, Fre, 
09-19, Lör-sön 10-19
Whakapapa, Maskinistg. 1, 
Gröndal, Mån - Fre 09-19, 
Lör -sön 10-18
stiftelsen noaks ark, 
Eriksbergsgatan 46. Må-fre 
9-16. 

ÖVriGt
freys Hotel, Bryggarg. 12
www.freyshotels.com
freys Hotel, Rådmansg. 
69 och 67. freyshotels.com

Comfort Hotel stockholm
Kungsbron 1.
tel: 08-56622200 eller        
co.stockholm@choice.se
Hotel Oden, 
Karlbergsvägen 24
www.hoteloden.se
Hotel riddargatan, 
Riddargatan 14
profilhotels.se
aBBa-Museet, 

Djurgårdsvägen 68. 

sHOPPinG
smink & Peruksmakarn,  
Renstiernasgata 21.    
Läderverkstan, 
Rosenlundsgatan 30a, Mån-
fre 12-18. Läderskräddare 
och shop. 

erOs
Manhattan, Hantverkarg. 
49,  Dagligen 12-06. Stor 
videoklubb med shop.
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 
H56, Hagag. 56. Sön-Tor 
12-04, Fre-lör 12-06.

DaiLY uPDateD GaY 
GuiDe in enGLisH/
DeutsCH/DansK/
nOrsK/suOMi/
sVensKa: gaymap.eu 
or mobile.qx.se choose 
gaymap
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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.

Våren är här!
Nå hela Qruiser med
ett klick.

mobileqruiserLiten.indd   1 2011-11-20   20:07
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Freys Hotel
Boutiquehotell mitt i Stockholm
Bryggargatan 12

Hotel lilla rådmannen

Boende med hemkänsla
rådmansgatan 67

Hotel BaKFiCKan

Budgetboende med bästa läge
rådmansgatan 69

www.freyshotels.com

Bo Bra i stoCKHolm City

ROSENDALSVÄGEN 9, STOCKHOLM
08 – 505 244 15 WWW.VILLAGODTHEM.SE
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göteborg gay guidegöteborg gay guide
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Stig Söderling Kartor & diagram
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Bar/CLuB
Bee Kök och Bar,  Stora saluhal-
len, Kungstorget, Öppet varje dag 
från  11:30 fred: BusyBee i baren 
16-02, lörd: BarBee 23-03.
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
feed the Horse, Jazzhuset, Erik 
Dahlbergsg. 3. Se qx.se/gaymap
WestPride-fester - 
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.

Mornington Hotel stravaganza, 

Kungsportsavenyn 6. Personligt 

Boutiqehotell & Espressobar. 

Kondomeriet, Lilla Drottningg. 1 

& Kyrkog. 46. Mån-fre 11-18:30 

Lör 11-17, Sista Sönd varje månad 

12-16

torpet Mon Hotel, Brudaremos-

sen 10, Delsjö, gayvänligt. 

  erOs
nyhavn shop, Lilla Drottninggatan 

3. Mån-Lör 10-22. Helg 12-22  

5

1

2

3

6

psykologsamtal för individer och par
Marcus Erlandsson, leg psykolog 

m.erlandsson@hbtq-mottagningen.se

031-766 19 22 

Välkommen att boka ett  

kostnadsfritt förstasamtal

hbtq-mottagningen.se

7

Vi älskar  
annorlunda.
Mornington Stravaganza, Boutiquehotell  
och Espressobar på Avenyn i Göteborg.  
Stolt Samarbetspartner till West Pride 2013.

Kungsportsavenyn 6 · mornington.se/goteborg

GÖTEBORG 
20 MAJ–2 JUNI

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.

Find love at WestPride!
100 000 active members

ruiserLiten.indd   1 2011-11-20  





malmö gay guidemalmö gay guide
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Stig Söderling Kartor & diagram
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Bar/CLuB
Wonk Lörd 23-05.  Lesbian Hea-

ven 1:a fre/mån 23:30-04.

Alla klubbar på Amiralsgatan 23  

Bee Bar, Södra Förstadsgatan 36. 

Öppet varje dag 11:30. Fre - lör till 02

sLM Leather Club, Ystadsgatan 13.  

Klubbkväll lörd från 22. Specialfester 

se qx.se/gaymap

Bedtime Bar/Mäster Johansg. 1

Moccasin, Fersens väg 14

Restaurang och bar

Klubb embla, RFSL fester, Se 

QX.se/Gaymap

   

sHOPPinG
by Baltatzar, Storgatan 41b. Vintage 
för män av alla kön.

       ÖVriGt/OtHer
rfsL-rådgivningen, Drottning. 
36. Mottagning Mån-tors 09-16, Fre 

Öppet 
varje lördag

slmmalmo.se

1

2

3

Rådgivningen SkåneEn verksamhet från:

CheckP nt
Skane

i

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

rfslskane.se/checkpoint

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.

Find your date in Skåne!
100 000 active members

ruiserLiten.indd   1 2011-11-20  

SCHLAGER
YRA!

ÖPPET ALLA DAGAR!
Södra Förstadsgatan 36
Tel 040 - 30 77 28
www.beebar.se

BEE KÖK & BAR

5
6

09-12. 040-6119950
noaks ark, Barkgatan 11, Mån-
tors 10-16, Fre. 10-15. Stödcenter 
för de av oss med hiv och våra 
närstående. 
Hotel Duxiana, Mäster Johansg 1
Café fru albin, RFSL, 
Gasverksgatan 11, Café och fester. 

            erOs
taboo, S. Förstadsg 81, Sex Club
Justine & Juliette Friisg. 10 
Exklusiv erotik i Malmö och på 
nätet. 
Kosmoserotik, Furutorpsg 73
alla dagar 11-21. HELSINGBORG

DaiLY uPDateD GuiDe in  

enGLisH/DeutsCH/ DansK/ 

nOrsK/suOMi/sVensKa 

www.gaymap.eu or via 
mobile.qx.se choose gaymap
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”mamma fick veta när jag dumpats 
av min första pojkvän”
KALMARKILLEN PER FRÅN flyttade till
Malmö från Stockholm i november förra
året för jobbet som flygvärd. Han har sin
bas i Köpenhamn och trivs löjligt bra.

– Ända sedan jag var liten och åkte på
charter med familjen har jag velat bli flyg-
värdinna. Eller flygvärd, som det heter. Jag
är bara 23 och har hittat mitt drömjobb, Så
jag lever verkligen drömmen (skrattar).

Okej, stämmer klyschan om att
det är mycket bögar inom flygsväng-
en?

– Ja, det är väl så. Men varför vet jag
inte. Servicebranschen har väl alltid lockat
homosexuella, som servitörer och så.Vi är
väl lite mer serviceinriktade och sociala
helt enkelt.

Du är singel, dejtar du nåt inom
flyget?

– Haha. nej, det gör jag inte.Vi är där
för att jobba och det flirtas väldigt lite.
Men jag trivs bra med att vara singel och
är inte mogen att träffa någon än. Jag har
nog svårt att anpassa mig till någon just
nu.

– Men det är klart att jag dejtar lite.
Fast jag tycker att hela grejen med Grindr
och så är så ocharmig. Det är bara ett hej
och sen ”Är du kåt?”.Allt är så lättillgäng-
ligt och vill man ligga med någon är det
bara hej då och nästa typ. Jag vill ha den
här spänningen med att träffas ett par
gånger och låta saker växa fram. Det är så
konstigt hur man numer kan bli förvånad

att folk lyckats vara ihop i fem år. Det är
ju ingenting!

Du är uppvuxen utanför Kalmar
och sen bodde du på Öland?

– Ja, jag flyttade till Färjestaden med
familjen när jag var 14. Det var helt okej,
men jag kände inte så många som var gay.
Jag hade bara en lesbisk kompis som var
lite äldre och förlovad. Öland är fantastiskt,
särskilt på sommaren med alla stränder och
ett oerhört stort uteliv. Men nu är Malmö
min hemstad och jag trivs bra här på
Ribbersborg där jag bor.

När började tankarna kring att du
gillade killar?

– Jag var väl 12-13, men då förnekade
jag det. Jag hade ju flickvänner och levde
så tills jag var 18. Då erkände jag för mig
själv att jag var gay. Eller bisexuell, du vet
hur det är i början (skrattar). Och sen gick
jag successivt vidare. Det gick bra att
berätta för familjen, och mamma fick veta
när jag dumpats av min första pojkvän.
Det var lite svårt att hålla den ledsamheten
hemlig, och hon tog det jättebra och hade
naturligtvis förstått.

– Jag kunde luta mig mot att en kille i
min närhet kom ut innan mig och han var
en vanlig kille som jobbade som bonde.
Att han fanns gjorde mig trygg i att vem
som helst kan vara bög, att man inte behö-
ver vara på ett visst sätt.

Går du ut mycket i Malmö?
– Lagom. Jag tycker att Wonk är ett

bra ställe och jag har alltid kul där. Om det
bara finns ett ställe så går ju alla dit, så man
hittar alltid någon man känner. En del åker
till Köpenhamn men jag är inte så pigg på
det. Det blir lite av ett projekt om man ska
planera in ditresa och hemresa.

Tränar du nåt?
– Ingenting. Jag är nog den enda 2013

som inte gör det. Jag tycker det är så trå-

kigt. Jag är en väldigt dålig människa (skrat-
tar).

Samlar du på något?
– Nej, men jag gillar kalsonger och

parfymer, det är min grej. Mitt jobb gör ju
att jag kan köpa på mig lite parfymer då
och då. Och kalsonger är kul. En tråkig
kostymkille kan bli kul med ett bar snygga
kalsonger under.

Så vad ska man ha på sig om
man träffar dig?

–Vita Calvin Klein med röd resår. Jag
är inte så avancerad.

Vilken typ av killar föredrar du?
– Jag är lite intresserad av horoskop

och stjärntecken, och jag har förstått att jag
går väldigt bra ihop med jungfrur, mitt ex
är jungfru till exempel. Jag är väldigt käns-
losam, medan de är mer strategiskt tänkan-

-68-

de och beräknande. Rent generellt gillar jag
naturliga killar som bara är sig själva. Men
det säger väl alla? (skrattar)

Vad har flygvärden Per för favorit-
resemål?

– Jag gillar Island. Det är trevligt folk,
skön natur och så har dom de varma källor-
na. Jag känner mig bekväm där. Det är lik-
som lite mysigt och mörkt och spännande.

Vad gör du om tio år?
– Förhoppningsvis så flyger jag. Och har

hittat någon jag trivs ihop med. Jag har en
liten kärlek på Island som jag hoppas på,
min Mr Big.Vi träffades för tre år sedan och
håller kontakten.Vi träffades i en vecka och
det var en störtförälskelse.Vi har inte setts på
tre år , men vi håller kontakten och ingen av
oss har träffat någon... vi får se.

Slutligen. Om du som flygvärd får
ge ett tips till oss resenärer, vad skulle
det vara?

– Ta ett mindre handbagage.Vi förstår att
alla vill hinna av snabbt, men om alla kom-
mer med kabinväskor så finns risken att
några måste checka in dessa i alla fall.

Namn: Per Johansson. Ålder: 23. Qruisernick: computersaysno. Kommer från: Kalmar. Bor: Ribbersborg, Malmö. Civilstånd: Singel.

”Då erkände jag för mig själv att jag
var gay. Eller bisexuell, du vet hur

det är i början (skrattar)”

en
person

av ronny larsson

En Person  13-05-24  12.46  Sida 68





För några månader
sedan gick jag på

om John Grants senaste
album Pale Green Ghosts på
den här sidan. Nu kommer
den bitterljuvt sorgsna rösten
till Sverige. Kolla in honom
på Kägelbanan i Stockholm
den 9 juni, eller Koncerthuset
i Köpenhamn den 11:e.

Alla fransk- eller
spansspråkiga

kan däremot genast ge sig ut
på jakt efter den serieroman
av Julie Maroh som kom ut
2010, som är förlaga till fil-
men, och alltså handlar om
kärlekshistorien mellan 15-
åriga Adèle och den lite äldre
konststudenten Emma. Hon
med det blå håret.Vi som är hänvisade till engelskan får vänta tills
oktober!

”Blue is the Warmest Colour”
Att kalla filmfestivalen i Cannes för gubbsjuk är något av ett
understatement. Därför blev jag både chockad och förtjust när
regissören Abdellatif Kechiche (Couscous, Svart Venus) skildrar
en alldeles självklar och fascinerande lesbisk kärlekshistoria i sin
La Vie d’Adèle/Blue is The Warmest Colour. Kärleksscenerna är väl
tilltagna – kanske festivalens
längsta och mest omfångsrika
någonsin i dess 66-åriga his-
toria. Och samspelet mellan
Adèle Exarchopoulos och
Léa Seydoux är klockrent.
Håll tummarna för att den
kommer till Sverige.

en 17 oktober 2010. Dagen
då Liberace-muséet slog
igen. Bara 13 år efter att den

världsberömde pianisten, smygbögen
och strassmissbrukaren dött i aids, var
styrelsen för museet tvungna att
acceptera att Liberaces kärnpublik –
de blåhåriga tanterna – själva börjat
tackla av. Det var helt enkelt ingen
som var intresserad av att titta på de
paljettbelagda kostymerna, de gnist-
rande mikrofonerna, de vulgära
inredningsdetaljerna. Eller ens lyxbi-
larna med mönstret av tangenter
målade längs sidorna.

Men helt obemärkt gick
inte nedläggningen förbi. Ett
oväder bröt ut strax efter stäng-

ningsdags, ett kraftfullt åskväder som
sedan följdes av dubbla regnbågar. En
hälsning från andra sidan från piano-
stjärnan själv? Han brukade ju berätta
att han fått en gudomlig uppenbarelse
när han blivit förgiftad av kemikalier-
na som användes för att kemtvätta
hans scenkostymer. Kanske är hans
inredningsstil ett manifestation av
Guds vilja?

Men kanske är det dags för en
återinvigning? Tack vare Steven
Soderberghs film Behind the
Candelabra, är Liberace plötsligt för-

stasidesstoff i nöjesbranschen igen.
Filmen med Michael Douglas i
huvudrollen som Liberace fick till
och med tävla i huvudserien på festi-
valen i Cannes, trots att den i USA

aldrig fått någon biodistribution,
utan kommer att visas på tv-

kanalen HBO i stället.
Det är förstås en ödets ironi
att filmen som fått
Liberaces stjärna att lysa på
nytt handlar om allt som
han kämpade så länge

med att hålla hemligt
för omvärlden: homo-

sexualiteten, de unga
pojkvännerna, rag-
gandet på videok-
lubbar och insjuk-
nandet  i aids. När

Liberace dog i
februari 1987, 67 år

gammal, försökte hans
manager in i det sista

övertyga den samlade
pressen om att Liberaces
dödsorsak berodde på att
han försökt gå ner i vikt
med en diet som helt
och hållet bestod av
meloner.

Att någon ens kunde

ta miste på Liberaces homosexualitet
är förstås helt obegripligt idag. Hela
hans scenpersona var så fjollig att
Christer Lindarw i drag känns but-
chig i jämförelse - även mätt i Las
Vegas-mått mätt. Jag har sett några av
inspelade shower, och tappat hakan
över det stelopererade leendet, de
flamboyanta poserna, de vansinniga
kostymerna. Inget i Steven
Soderberghs film kommer ens i när-
heten av Liberaces egna uttryck. Jag
misstänker att det kan vara ett sätt för
Soderbergh att skapa sympati för
Liberace? Kan det vara så bisarrt att
världen inte ens 2013 är redo att
omfamna vidden av Liberaces fjollig-
het?

I Behind the Candelabra, som byg-
ger på ex-pojkvännen Scott
Thorssons självbiografi om deras liv
tillsammans, väjer Soderbergh inte för
megastjärnans manipulativa sidor,
men vill heller inte utmåla honom
som ett totalt monster. Inte ens när
Liberace får sin pojkvän att plastiko-
perera sig så att de ska bli mer lika
varandra, verkar han helt och hållet
ondskefull.

Ändå känns Soderberghs filmati-
sering ofta totalt tondöv. Det är som
att han i sin straighta approach inte
förstått de grundläggande drivkrafter-
na bakom Liberaces person.Vad som
händer när själva självförnekandet lig-
ger som grund för karriären. Hur
självhatet utvecklas hos en person
som tror att han kommer att förlora
allt om han kommer ut. Och hur
dubbelspelet med de allt fjolligare
scenshowerna kan ses som en provo-
kation på nära nog performancenivå
mot den straighta värld som Liberace
aldrig trodde skulle acceptera honom
som han egentligen var.

Kanske var det också därför som
Liberacemuséet var tvunget att stänga
till sist. För vem vill vallfärda till ett
minnesmärke över självhat och själv-
bedrägeri?

Mitt liv med Liberace kommer att ha
svensk biopremiär i höst.

d

kulturpuggan: roger wilson

”Liberace är plötsligt förstasides-
stoff i nöjesbranschen igen”

skamvrån
En skamvrå räcker inte långt i det här nyhetsflödet: En fransk nationalist och historiker tar sitt
liv som en protest mot homoäktenskap. En homosexuell man skjuts i Greenwich Village på
Manhattan och andra attackeras och misshandlas dagarna efter. En Prideparad i Tblisi i
Georgien attackeras av tusentals personer. Samtidigt som homokampen vinner nya segrar
över hela världen, blir motståndarna allt mer desperata och våldsamma. Kampen för öppenhet
och respekt är aldrig över. Den måste vinnas varje dag.

Homosexuell man som anser sig vara lite finare än vi andra. Kallar sin lägenhet för våning
och balkongen för terass. Intresserad av opera, fina viner och adelstitlar. Men förväxlar ofta
god smak och klass med prålighet och kitsch.

se:

läs:
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”Ändå känns
Soderberghs 

filmatisering ofta
totalt tondöv”
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[kandelaberbög]
månadens glosa:

Jag samlar på
självbiografier,

framför allt gillar jag om de
1: är riktigt dåligt skrivna. 2:
har hämnd som sitt uppenba-
ra syfte, samt 3: handlar om
personer som är döda och
inte kan försvara sig. Scott
Thorsons Behind the
Candelabra från 1988 (som
ligger till grund för Steven Soderberghs film med samma
namn) uppfyller alla tre kriterierna och finns äntligen ute i
nyutgåva.Allt du aldrig visste att du ville veta om smygbö-
gen Liberaces dekadenta och sorgliga privatliv! 

läs:

PRENUMERERA!
12 nummer av QX
direkt hem i brev-
lådan för 360 kr.
www.qx.se/shop

guldstjärna:
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