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Festen fortsätter  
varje helg från 6/9.

Från 165:- per person

I priset ingår : 
•  Dygnskryssning  

Stockholm–Mariehamn

• Del i insideshytt  
för två vuxna

Gäller fre–lör fr o m 6/9 2013. 
Produktkod KRYSS.

Upplev Östersjöns hetaste natt-
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Ronny larsson for till 
san francisco för att kolla
hur det går till på en 
porrfilmsinspelning.
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För ett halvår sedan träffade
jag Caroline Hjelt och Aino
Jawo mer kända som Icona
Pop. De hade precis vunnit
prestigepriset ”Årets bäst
klädda duo” på Elle-galan.
De var båda fulla av förvän-
tat över framtiden och hade
målet att ta över världen
och de lyckades.

Stockholmstjejen Catarina
Clöwe fick nog av singellivet
och tog saken i egna händer
och producerade en
Youtube-video.

I slutet av augusti har filmen
”Mitt liv med Liberace” pre-
miär på bio i Sverige.
QX har träffat Michael
Douglas och Matt Damon
under filmfestivalen i Cannes.

Sju dagar och ett sjujäkla 
festande. Här är festerna du
måste ha koll på under
Stockholm Pride 2013.

Vi stirrar nerför trappan in i
den dunkla lokalen.Alla
ansikten vänds mot oss.
Glada, runda ansikten till-
hörande skönsjungande
musikalbögar.Vi har hittat
en liten pärla i West Village
men det var ju inte glada
bögar vi letade efter.Vi tar
det från början.

Det är dags igen. För åttonde
året i rad väljer QX ut tre
kända personer som vi gillar
och plåtar dem med regnbåg-
sfärgerna snyggt inbakade i bil-
den. Och så ställer vi frågan,
hur mycket pride finns det i
din vardag? Här är Anton
Ewald, Jesper Magnusson och
Carina  Berg.

Fredagen den 2 augusti utses Mr Gay på Operaterassen 
under Stockholm Pride. Här är de nio kandidaterna.

Rikard Wolff bjuder på criossanter och kaffe.
Vi sitter i hans lägenhet på söder.
Och tillsammans ska vi lyssna på hans nya skiva.

låt för låt 
med rikard wolff

icona pop 
erövrar världen

cattis sökte 
efter kärlek 
via youtube

mitt liv med 
liberace

vem blir mr gay sweden?

här är festerna 
under stockholm 
pride

fem flator 
i New York

pride i 
vardagen

månadens omslag

Anton Ewald uppträ-
der på Stockholm
Prides schlager-
kväll på torsdagen.

alltid i QX

6. Ledare: Ett mess på Qruiser...
19. Krönika: Mian Lodalen
40. EGO med Stefan Nilsson
76. Musik: Cody Simpson 
78. Film: Mitt liv med Liberace
80 TV: Svenska Hollywoodfruar
82 Bok: Männen med rosa triangeln
92. En Person:Alexandra
94. Roger Wilson

Månadens citat

”Neej, jag skulle dö av skam, 
det är alldeles för svåra 
frågor.”

Carina berg om hon skulle 
vilja vara med i ”på spåret”. 

s. 44

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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et började med ett mess på Qruiser.
På bilden som han hade på sin sida satt han på en balkong och
käkade middag. Han hade svart t-shirt på sig och log in i kame-

ran.
Det blev ett par mess till varandra innan vi några veckor senare fick

ögonkontakt i baren på Patricia. Han kom fram och sa hej och ”vi har ju
messat lite på Qruiser”.

Sedan den dagen är vi ett par. Henrik och jag.
I december firar vi 10 år.

För några veckor sedan kom det ett mail till QX-
redaktionen. Det var från två tjejer som ville tacka för vårt
community Qruiser. I mailet berättade de att de inte bara
träffat varandra på Qruiser utan även killen som blivit
donator till deras barn. I det här numret träffar du dem och ytterligare två
par som träffat kärleken på Qruiser. Det är läsning man blir glad av.

Stockholm Pride står för dörren och i år flyttar Pridepark till Öster-
malm. Där ska vi umgås. Dricka öl. Lyssna på musik. Flörta.

Under fem dagar ska vi bli som en enda stor familj.
Homosar och bin, transpersoner och queera.Temat för
festivalen är just Familjen och årets slogan är ”We are
family”.

Min egen lilla familj består av Henrik och vår
hund Dallas. De är det finaste jag har. I framtiden

hoppas jag att vi blir fler.Att vi får barn.
Jag har alltid gillat orden ”en stor familj”.

De innehåller så mycket kärlek, trygghet och
glädje. ”En stor familj” betyder högljudda
middagar runt stora bord. Det betyder en
hund som inte kan låta bli barnens leks-
aker. Det betyder massor av skor i hallen
och fläckar på köksduken. Fläckar som
skvallrar om liv och lek. Men ”en stor
familj” betyder inte enbart släkt, mam-

mor, pappor, mostrar och farbröder. Det betyder även exflickvänner eller
gamla pojkvänner.

Kompisar och vänner! Ja, även grannar.
Och en himla massa spaghetti och köttfärssås.
Det är vad ordet familj är för mig. Och jag tycker det är ett perfekt

tema för årets Pride.
Och kanske beskriver Eva Dahlgren det bäst av alla - här nedan - i

låten Min familj från 1999.

Happy Pride och en fortsatt skön sommar på er alla!

”Min familj
är dom som vill
höra samman
finnas till
för varandra
stark och stor

här är vatten
tjockt som blod
en familj
som ett stort hus
inga gränser
inget slut”

ingång

det började med ett mess på qruiser

]
”en stor familj betyder hög-

ljudda middagar runt stora bord”
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Ulrika Lahne
Marknad 

– Rikard Wolffs 
Röda Luftballong känns både 

somrig och semestrig.

Jonas Persson
Annons

– Broadway here I come från Smash
soundtrack season 2, i och med min
kommande New York City-resa i 

slutet av sommaren.

Desirée Nordin
Traffic 

– Calle Schewens Vals för att jag
letar hus i Roslagen.

Jessica Lundgren
Reporter 

– Adelén med Bombo. Helt fantastisk
låt, så mycket sommar.Tänk dig en

park, ett glas rosé och ett gäng härliga
polare. Då är livet topp! 

Ronny Larsson
Redaktör 

– Carly Rae Jepsens Tonight I´m
Getting Over You (Wayne G & LFB

Club Mix). Låten är från förra 
sommaren men jag tröttnar inte.

Hej Redaktionen: Vilken låt känns mest sommaren 2013 för dig?

fakta: tidningen qx 

Solsemester vid Medelhavet gör något
med musiksmaken. Man blir liksom Bailando
i hela kroppen och vill dansa till Hits for
Kids, som Olas I’m in love. Årets sommarhit!

Nu ska öppet
homosexuella turister
arresteras i Ryssland.Vad
fan är det som händer?

JA! NEJ! Kristian Gidlunds sommar-
program var så fantastiskt vack-
ert och så fruktansvärt hemskt.
Tårarna slutar inte rinna.

JA.

-6-

Anders Öhrman,
chefredaktör
blog.qruiser.com/anders
instagram: andersohrman
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Flyg till 
sommarens 
stoltaste 
festivaler
Välkommen ombord!

Amsterdam Pride 27 juli – 4 aug

Las Vegas Pride 6 – 7 september

Atlanta Pride 12 – 13 oktober

fr. 1 245:-

fr. 7 215:-

fr. 6 845:-

Biljettpriser för tur och returresor från 
Stockholm inklusive skatt och boknings -
avgift. Liknande priser fi nns även från 
Göteborg, Linköping och Köpenhamn. 
Du kan boka när du vill och läsa mer 
på KLM.se. Vi reserverar oss för 
eventuella prisändringar.

Boka här

Boka på KLM.se

Resor som inspirerar

Fler erbjudanden på klm.se 

STOLT PARTNER

STOCKHOLM GAY LIFE SAMARBETAR MED STOCKHOLM GAY AND 
LESBIAN NETWORK – EN DEL AV STOCKHOLM VISITORS BOARD
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arolina Gynning har gjort det,
Maria Montazami likaså, och
under Pride är det dags för den

fabulösa Mindy Bondurant att leda Mr
Gay Sweden 2013 tillsammans med
Jean-Pierre Barda. Mr Gay Sweden
hålls på fredagen av arrangören Navid
Kabiri i samband med tre
andra fester som CLEAN
GROUP arrangerar.

En nyhet för årets
vinnare är att ett
modellkontrakt för ett
år står på spel…
QX ställde ett par frågor
till den lilla blondinen med det
stora håret.

Vad tycker du om Sverige och
gaycommunityt här?

– Jag älskar Sverige och ert gaycom-
munity. Ni är bäst! Så äkta, sanna, gene-
rösa och dessutom supersnygga och
supersexiga (skrattar).

Har du många gaykompisar i
USA?

– Ja, det har jag. Jag känner mig så
bekväm och trygg med dem, och de är
jätteärliga mot mig i allt jag gör. Deras
uppriktighet beror nog på att de själva
haft modet att komma ut och då har de

blivit starkare, och så kan man vara mer
sann mot sig själv och andra. Jag beund-
rar verkligen deras mod och styrkan att
stå emot det fack som samhället velat
sätta dem i. Jag hyllar olikheter och folk
som tänker utanför ramarna. Jag tycker
ramar är väldigt tråkiga.

Nu ska du leda Mr
Gay ihop med Jean
Pierre under Pride.
Vad gör dig till en bra
konferencier?

– Jag brinner för gay-
rättigheter och är väldigt

mån om att ni ska ha samma
villkor i samhället som straighta. Jag

har ju gaypersoner i min familj och har
många gayvänner så det är viktigt för
mig. Och jag vill att årets Mr Gay-fest
ska bli den roligaste någonsin, och den
mest omtalade någonsin så att vi tillsam-
mans kan förändra saker och ting. Jag kan
knappt vänta tills jag står på scenen med
Jean-Pierre!

Du var här för Pride i fjol, hur
var det?

– Åh, det var ett minne för livet.
Paraden gav mig så mycket kärlek att jag
aldrig kommer att glömma den.Alla som
sjöng, dansade, log och bara exploderade

av energi. Jag har berättat för alla jag
känner om hur otroligt stort det var att
vara med om en sådan grej.

Du och Maria är ju inte vänner
längre, hur ser du på det idag?

– Jag jobbar på att komma förbi en
väldigt negativ upplevelse i mitt liv och
det tar tid. Jag trodde aldrig att jag som
stark självständig kvinna skulle vara med
om den typen av mobbing, och det var
väldigt jobbigt att vara utlämnad i ett
främmande land utan min familj. Nu vill
jag bara förmedla att man måste be om
hjälp om man känner sig mobbad för det
kan hända vem som helst, oavsett ålder
och livssituation.

Slutligen, vem är världens hetas-
te man?

– Roliga män är alltid sexiga. Liksom
män som tränar och sköter sina kroppar.
Lyckligtvis har min man båda dessa
egenskaper, så jag är en lyckligt lottad
kvinna (skrattar).

Ronny Larsson

Du hittar årets Mr Gay Sweden-kandidater
på sidorna 72-73. Mr Gay Sweden avgörs

fredagen den 2 augusti.

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

c
mindy och jean-pierre leder mr gay sweden

re tonåringar pryder
QX omslag,Alexandra,
Maria och Fredrik pra-

tar om att komma ut, att hitta
kärleken och att ha straighta
vänner…

Vi pratar med Rachel
Mohlin som tycker att tjejer
måste våga skämta om va-
randra mer och så presenterar
vi årets Mr Gay Sweden kan-
didater.

En bög i Bagdad, Saad, in-
tervjuas om hur det är att va-
ra homosexuell i Irak. Dess-
utom träffar vi mannen som
tog fram regnbågsflaggan som
i det här numret fyller 25 år… 

Polisen Christian är öppet
gay och berättar att han våga-
de söka in till polishögskolan
efter att ha läst en intervju i
QX några år tidigare med en
annan gaykille som var polis.
Gullig story.

Beyonce får bara en tvåa i
betyg för nya albumet Dang-
erously in love medan filmen
Legally Blonde 2 får en fyra.
Gloria Gaynor uppträderpå
Mermaid Pride i Köpen-
hamn. Och så frågar vi 44 ho-
mosar vad de ser fram mot i
PridePark. PL

t

Prenumerera på qx. 12 nummer 
för 360 kr. www.qx.se/shop
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”Jag hyllar 
olikheter och

folk som 
tänker utanför

ramarna”.
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Fredag 2/8 kl. 15:00  
på Pride House (Kulturhuset)

Seminariet kommer att hållas på engel-
ska. Läs mer på www.foretagarna.se

Välkommen till 
”The Only Gay in the Näringsliv”!
- ett samtal om varför det finns så få 
öppna hbt-personer inom näringslivet. 

Medverkande:
· Bob Witeck, kommunikationsstrateg, 
företagare och hbt-aktivist från USA
· Ulrika Westerlund, ordförande RFSL
· Tobias Holfelt, vd MB Market Makers
· Elisabeth Thand Ringqvist, vd 
Företagarna

Moderator: Helena Westin, företagare 
och förbundsstyrelseledamot, RFSL

ÄR DU PÅ 
VÄG UT
OCH UPP?

 
Vi säkrar dig

elena laddar inför en
båttur i Grekland när
QX når henne.

Du har uppträtt på
Stockholm pride två gång-
er tidgare, hur känns det
att vara tillbaka?

– Jättekul! Jag älskar Pride
och tycker att det är en viktig
fest som alla borde få vara med
om. De som inte gillar Pride är
bara rädda och det kan vi för-
hoppningsvis ändra på genom
att välkomna dem till festen.

Är Save Me… typisk för
plattan som kommer?

- Ja, det kan man nog säga,
det är åt det hållet jag vill gå, typ
den och The Light In Our Soul.
Jag är ju en popartist främst. Jag
jobbar med Bobby Ljungren, som jag känt i
många år, på tre låtar, men även med låtskrivare
från Grekland och Finland.

Förra året var du med i svenska Lets
Dance, hur var det?

- Jag satt i juryn för Dancing on Ice i
Grekland eftersom de tyckte jag skulle kunna
det där med konståkning då jag kom från
Sverige (skrattar). Efter det kände jag att jag ville
stå på andra sidan bordet och bli utmanad. Det
var fascinerande att bara leva med dansen i ett
par månader. Men jag åkte ju ut så snabbt vilket
var mindre kul. Jag ville ju vara kvar!

Förra året framförde du en burlesk-
rockig version av Popular 2012 i
Melodifestivalsfinalen. Kommer du vara
med i Melodifestivalen som tävlande igen?

– Jag vill inte tävla som artist har jag sagt
förut, kanske som låtskrivare eller som mellan-
akt. Men jag ska inte säga att det aldrig kom-
mer att hända, det är bara dumt med artister
som säger att de aldrig ska vara med och sen
står dom där året efter.Vi får se...

Tidigare i år skapade du en snackis
genom att plåtas för omslaget till en gra-
tistidning i Aten inför Pride 2013 där du
kysste sångerskan Courtney Parker …?

– Ja, men för mig var det ett
viktigt budskap att ta ställning
mot homofobi, och Courtney är
en bra vän.

Har du gayvänner?
- Jag har nästan bara gayvän-

ner! De flesta är killar och de
kallar mig Big Gay Mama (skrat-
tar). Mina gaykillar har funnits i
mitt liv sedan jag var runt tjugo.
Dom gillar mig för att jag är en
sån ”free spirit” och dessutom
älskar att gå ut på gayklubbar.
Där får jag släppa loss och vara
ifred utan att folk filmar och

lägger ut det på nätet.
Har du alltid varit säker

på att du är straight?
- Jag har precis som alla andra

haft funderingar. När jag var runt
tretton funderade jag mycket och vågade inte
prata med någon.Att prata med mina grekiska
föräldrar var det inte tal om så jag gick till en
av min systers bästa kompisar som var lesbisk
och bodde med sin tjej. Hon förklarade väldigt
bra för mig om allt och att det som för vissa var
en fas, var för andra något som bestod livet ut.
Men framförallt, det handlar inte om vad man
gör i sängen utan om att vilja träffa en livspart-
ner som man verkligen blir kär i. Hon förkla-
rade allt på ett bra sätt och jag har tagit det
med mig när jag pratar med mina brorsbarn.

För ett par år sedan sjöng du på
svenska på Arn-soundtracket, bland annat
en låt av Eva Dahlgren, hur var det?

- Det var en ära att sjunga en av hennes
låtar. Jag spelade in den hos Anders Glenmark
och vi hade kul eftersom jag hade så svårt att
sjunga på svenska. Mina göteborgska R blev så
tydliga och det lät så dumt. Mitt modersmål när
det gäller sången har alltid varit engelska.
Om du skulle rekommendera nån
Paparizou-låt som den svenska publiken
missat...?

- Baby Its Over är bra, och såklart, All The
Time, duetten med Courtney Parker och mig.

Under schlagerpoptorsdagen uppträder Eurovisionvinnaren Helena
Paparizou. QX Ronny Larsson ringde upp henne i Grekland.

H

-10- -11-

”För mig var det
viktigt att ta
ställning mot

homofobi”

paparizou - Big Gay mama
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Göta Lejon, nuLLarbor Productions och MGM on staGe Presenterar

it’s raininG Men i wiLL survive Go west hot stuff GirLs just wanna have fun i Love the niGhtLife 
booGie wonderLand finaLLy MateriaL GirL Like a virGin  what’s Love Got to do with it M fL!

Skandinavienpremiär                                           21 september 2013!

Se trailer!

björn 
kjeLLMan   

PerniLLa 
wahLGren   

Patrik
Martinsson   

MikaeL
tornvinG 

erik 
høiby   

25 dansGoLvskLassiker!

björn
kjeLLMan

erik
høiby

Patrik
Martinsson

PerniLLa
wahLGren

biLj: Göta Lejon, 08-505 290 00. ticnet.se,  077-170 70 70. köP resa och nöje hos sj 0771-75 75 75 eLLer sj resebutik. Mer info: GotaLejon.se



Varmt välkommen
till Asiatisk 

massage centrum

Tegnérgatan 59
111 61 Stockholm

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

Vi har både manliga & 
kvinnliga massörer

tockholmstjejen Catarina Clöwe fick
nog av singellivet och tog saken i egna
händer och producerade en Youtube-

video. Filmen är som en digital kontaktannons
där hon förklarar vad hon sökte efter hos en
blivande flickvän och även vad hon kan ge
tillbaka. Nu har videon fått över 29 000 vis-
ningar på nästan två veckor,
flertalet stora medier har skri-
vit om henne och responsen
har varit enorm.

Solen skiner över
Tantolunden i Stockholm och
det är en perfekt sommardag.
Cattis kommer cyklande som
en frisk fläkt och berättar att
hon tidigare under dagen
varit med i SVTs morgonprogram och pratat
om videon.

– Det var väldigt spännande och lite läs-
kigt, säger hon medan vi sakta går ner mot
vattnet.

– Men det är helt otroligt vilken sprid-
ning klippet har fått, det hade jag aldrig trott,
kanske att det skulle delas på Facebook och
Twitter.

Vi sätter oss ner på en liten klippa och
blickar ut över vattnet. Cattis är en obotlig
romantiker, drömmare och hon tror på kärle-
ken. Hon berättar om en dröm hon har om

ett tredagarsbröllop.
– Jag vill ha ett tredagarsbröllop. Fredag

värmer vi upp med brännboll och grillning,
lördag är det bröllop och fest och på söndag är
det brunch. Men man är alltid två om ett
bröllop, säger hon med glimten i ögat.

Efter videon har hon fått ett otroligt stort
gensvar på sociala medier.

– Jag har fått så otroligt
mycket nätkärlek och lycko-
önskningar från människor.
Unga och gamla, straighta och
gay, det är lite överväldigande.
Det har varit många straighta
som har hört av sig och önskar
att de var gay, det tycker jag är
väldigt gulligt.

– Många tackar mig för att jag visar att
kärleken fortfarande finns där ute, och det gör
den. Kärleken är störst av allt och jag tror på
den och jag tror att allt kommer bli bra.

Exakt hur många som hört av sig vill hon
inte gå in på.

– Det är inte hur många som hör av sig
som är viktigt utan att hon med stort H gör
det, det är det som är värt något allt annat spe-
lar ingen roll.

– Men ja, jag har fått väldigt mycket mail
och har sakta men säkert börjat svara.

Jessica Lundgren

-12-

s
cattis spelade in film där hon
letar efter kärleken

Namn: Catarina Clöwe
Ålder: 33 år 

Bor: Stockholm
Instagram: Catarinaclowe

Twitter: Catarinaclowe 
Mail:

gaytjejsoker@gmail.com
Qruiser: CattisC

Hashtag: #Gaytjejsöker
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Bibliotekstan      Pride
Welcome to the Fashion District, where international high-end brands can be found alongside major 

Swedish designers. Within just a few blocks you will find the very best that fashion has to offer together 
with lively restaurants and cafés that give the Fashion District a vibrant atmosphere both day and night.
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Beställ dina varor på www.qx.se/shop

Förhandsbeställ allt inför årets fest senast måndag 
29 augusti och hämta ut i vårt tält i Pride Park under 
Stockholm Pride, vi har öppet 14.00 till sent.

DVD

TORKA ALDRIG 
TÅRAR UTAN 
HANDSKAR

149:-

Handla allt för
pride i QX shop

QX.SE/SHOP/TEMA PRIDE

PRIDEPRYLAR för fest 
och parad i QX Shop

TOM OF FINLAND
LIFE AND WORK OF A GAY HERO

249:- (ej inbunden)

499:- (inbunden)

MICHAEL KRANTZ

BARA DRINKAR
165:-

PRIDE BRUSH
80:-

QX FINNS I PARKEN TISDAG 30 JULI - LÖRDAG 3 AUGUSTI.

nder Stockholm pride
fyller en klassiker 10
år, nämligen ”Måndag

hela Vickan” på Victoria i
Stockholm.
Vi ringde upp mannen
bakom klubben, Gregor
Michaj.

”Måndag hela Vickan”
fyller 10 år under Pride,
berätta!

– Ja, det är galet.Vem
trodde det när det började
som ett intimt ”hangout” för
restaurangmänniskor och
artister för tio år sen.Vi har
valt att lägga 10-års festen på
den första Pride-måndagen,
alltså den 29 juli. Dels för att
min första dag på Vickan var

den 1:a augusti 2003, men
framför allt för att Stockholm
Pride 2013 sätter igång den
veckan.Vickan får alltid äran
att ”rama in” priden, i och
med att vi ligger först på
veckan, för de tidiga besökar-
na, och även direkt efter hel-
gen för de som fortfarande är
på partyhumör. Dessa två
måndagar är våra största på
hela året, så det kändes natur-
ligt att lägga festen där.

Hur länge har du varit
med och styrt och ställt?

– Jag har nog inte ”styrt
och ställt”, jag har nog bara
gjort allt för att alla ska trivas.
Både personal och gäster. Jag
tror på att om insidan mår bra
så syns det på utsidan. Men
som sagt, i tio år har jag varit
lekfarbror.

Roligaste minnet?

– Ett galet minne är för
några somrar sedan, just på
Pride-måndagen när vi kl
20.00 insåg att vi måste stänga
entrén för att det var fullt.
Det är aldrig kul att stänga en
entré, speciellt inte så tidigt på
kvällen, men det var 1 700
personer inne på Vickan och
uteserveringen, så det var bara
att gilla läget. Minns att jag
hade så dåligt samvete inför
våra gäster så jag började
springa runt och servera kaffe
i kön (skrattar).

Ni har ju nästan alltid
gästartister, vilken är
drömgästartisten?

– Oj. vi har ju nästan haft
alla, men den dagen Carola
ramlar upp på scenen och vill
sjunga en truddilutt lite spon-
tant sådär, så kommer jag nog
tro att jag drömmer. AÖ

nder Stockholm Pride
kan du köpa en cola
på flatbyrån eller en

glass på transbyrån? Fem av
Pressbyråns butiker byter
nämligen namn under festiva-
len till Queerbyrån
(Kungsgatan 19-21),
Transbyrån (Sergelgatan 1),
Homobyrån (Sveavägen 67 A),
Bögbyrån (Vasagatan 12) och
Flatbyrån (Götgatan 94).

Vi ringde upp Helena
Ekdahl som är HR-chef för
Pressbyårn.

Hur kommer det sig
att ni byter namn på fem
av era Pressbyråer under
Pride?

– Vi tycler det är ett bra
tillfälle att uppmärksamma de
människor inom hbtq-grup-
pen som fortfarande utsätts
för förtryck och fördomar. Vi
vill visa att Pressbyrån finns
till för alla, både som handels-

plats och som arbetsgivare,
och det gör vi under Pride
genom att tillfälligt döpa om
dessa fem butiker.

På vilket sätt kommer
det att märkas att de
byter namn?

– Rent utseendemässigt
kommer skyltarna på de här
fem butikerna bytas så att
butikens nya namn syns tyd-
ligt. Personalen kommer att
ha knappar på tröjorna där de
alternativa butiksnamnen
finns. Dessutom kommer
kunderna som handlar i dessa
butiker kunna välja en påse
med ett av de fem butiks-
namnen.

Per Blomqvist driver
butiken på Vasagatan som får
namnet Bögbyrån under
Pride.

Fick du välja vad du
ville heta eller blev du till-
delad namnet?

– Jag är öppen med att
jag är bög  inom Pressbyrån

så att min butik fick just
namnet Bögbyrån var nog
ingen slump.

Hur känns det att ha
en bögbyrå under ett par
dagar?

– Jag tycker att det känns
helt fantastiskt att jobba i en
kedja som står så starkt för
mänskliga rättigheter och kan
visa det på ett smart och fyn-
digt sätt.

Vilken är din egen
favoritbög?

– Darren Hayes! 

Anders Öhrman

Pressbyråer byter namn under
Stockholm Pride

u

”måndag hela Vickan”
firar 10 år under pride

u

Per

Gregor

VENTIL aug  13-07-19  11.12  Sida 14

      



 P
H

O
TO

 B
Y 

 IV
A

N
 D

A
 S

ILV
A

w w w . m a l a r p a v i l j o n g e n . s e      N o r r  M ä l a r s t r a n d  6 4      t e l  + 4 6  8  6 5 0 8 7 0 1

Rainbow Fund

Photo: Christian Hagward ©

Photo: Christian Hagward ©



Hej

en stoltare resa

vill du komma ut i kväll ?
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Öppnare tider.



et är på Författarcentrums vind i Visby
en regnig eftermiddag och längst ner i
dvd-högen som jag hittar Bergman-

boxen. En utländsk kollega skriver om svensk
sexualundervisning och jag säger till henne att
vid sidan om Nyfiken gul och Kärlekens språk

bör du för att förstå varför Sverige hamna-
de på den sexualpolitiska kartan också

se Sommaren med Monika. Jag känner
igen en del scener men är osäker på
om jag verkligen sett hela filmen.
Harriet Andersson är mycket

riktigt nästan naken och även
om sexscenerna inte är expli-

cita så är det underförstått;
det unga, förälskade paret
ligger. I Amerika mark-
nadsförs vår nya sexsymbol
som The story of a bad girl.
En behöver inte vara pro-
fessor i sexologi för att
haja att syret nästan tog

slut i salongen för premiärpu-
bliken 1953. Men det jag häpnar

över allra mest är att Monika inte bara
ligger med andra utan också i slutet dum-

par sitt nyfödda barn hos pappan. En mor
som överger sitt barn (utan att straffas
hårt) och en manlig ensam vårdnadshava-
re. De må vara att svära i den feministiska
kyrkan men efter att med vuxna ögon ha
sett Sommaren med Monika, samt plöjt ige-
nom resten av boxen ter sig Bergmans
verk allt mer kvinnotillvända och kärnfa-
miljskritiska. I Scener ur ett äktenskap
och Fanny och Alexander är kvinnorna
inte bara starka, kärleksfulla omsorgsbä-
rare utan också komplext mångbottna-
de med breda känsloregister medan
nästan alla män är emotionella krymp-
lingar och/eller regelrätta kräk och

familjen den plats som alstrar mest
lidande.

I en mening var Bergman inte
superradikal, snarare verklighets-
trogen. Men snälla människa,
invänder kanske vän av nyanse-
rad debatt.Vad lågt att hänvisa
till svartvita filmer där män
presenteras som några sorts
underutvecklade cromanjong-
are, idag är pappor faktiskt så
mycket mer närvarande. I
ett av Liv Strömqvist
seriealbum påminns jag om
en undersökning i
Kamratposten där sex
tusen barn, så sent som
2008, svarade på frågan:
Vem pratar du med när
du är ledsen? På första
plats kom ”mamma”.

På andra plats ”kompis”. På tredje plats
”annan”. På fjärde plats ”ingen” och sist, med
bara fem procent, kom ”pappa”.

I familjens mörkaste skrymsle är siffrorna
fortsatt ristade med kolpenna: Upp emot två
hundra tusen barn tvingas varje år se pappa slå
mamma.Vart sjunde barn i svenska hem blir
själv slaget, tio av dem så svårt att de avlider
och kvinnor mördas av män som en gång älskat
dem. Risken att bli slagen av en familjemedlem
är dubbelt så hög för hbt-ungdomar än andra
unga.Var femte hbt-person mellan 16–25 år
utsätts för våld av en förälder eller annan närstå-
ende vuxen. Och det är där, mellan kärnfamil-
jens väggar, som kvinnor och barn löper allra
störst risk att våldtas.

När detta skrivs drar Pride igång och årets
tema är just familjen. En ypperlig chans att
vädra ut kärnfamiljen och slå upp fönstren på
vid gavel. Livet kan leva på så oändligt många
andra sätt än det som normen föreskriver.Att
visa på alternativ kräver ännu mod, men gör

luften lättare att andas och kan vara rent av livs-
viktigt.

Och när krist- och Sverigedemokrater och
andra kärnfamiljskramare fortsätter hävda att
mamma-pappa-barn är det enda som är riktigt
toppen, så kan du lugnt luta dig tillbaka, tryggt
förvissad om att barn i regnbågsfamiljer har
färre beteendestörningar, bättre allmänhälsa och
starkare familjesammanhållning. Studie efter stu-
die, den senaste från Australien nu i sommar, når
samma slutsats.

Under några soliga sommardagar har jag
lyckan att spendera tid i Bergmans skrivarstuga
på Fårö. När jag den första morgonen går ner
till den öde stranden för ett dopp i havet
snubblar jag nästan över resterna av det kamera-
räls från vilket Sven Nykvist sköt strandscenerna
till ”Persona”. Jag blir snudd på vimmelkantig.
Sitter inte Liv Ullman och Bibi Andersson
på en sten där borta, och ler subtilt lesbiskt mot
varandra?

Ingmar kommer ut från sitt smultronställe
med baskern på trekvart och muttrar att jag ska
ge FAN i (med betoning på a:et) att förlägga
feministiska floskler i munnen på honom. Då
svarar jag med ett illa dolt flin att feminist i sitt
privatliv kan en knappast anklaga honom för att
ha varit, men filmerna däremot, filmerna…
Äktenskapets dödsdans och familjens falska
fasad. Feministiska stridsrop rakt igenom.

”Det är till exempel tveksamt om en film
som Sommaren med Monika ens skulle ro i land
med ett så radikalt slut idag, det var fan
modigt”, ropar jag mot hans rygg och tänker att
om en sån som han kunde för sextio år sedan så
kan såna som vi 2013.

-19-

”barn i regnbågsfamiljer har 
starkare familjesammanhållning”

KRÖNIKA: miaN LODalen 

”en chans att vädra 
ut kärnfamiljen”

FO
TO

: 
PE

TE
R

 K
N

U
TS

O
N

d

Mian  13-07-18  23.11  Sida 14

      



 

Hälften av alla som drunknar
har alkohol i blodet.

NYHET
i  BESTÄLLNiNGSSORTiMENTET

NielseN UsA MAT 02-02-13, Top 25 WiNe BrANds, VolUMe sAles
Barefoot Wine – # 1 vinvarumärke i uSa

Barefoot StÖDer HBtQ. Barefoot Wine grundades i Kalifornien 
på 1960-talet med inställningen att vin ska vara roligt och kunna upp-
skattas av alla, från nybörjare till specialist. Barefoot Wine har genom 
åren haft ett starkt samhällsengagemang och har bl.a. aktivt stöttat HBTQ-
rörelsen i över 20 år i kampen om allas lika värde. Besök oss gärna på 
www.barefootwine.com eller www.facebook.com/BarefootWine.

Barefoot  
ZinfanDel
Pris: 69 kr. 
art nr: 79169
75 cl. 13,5%Vol.
BesTällNiNgsVArA

Barefoot  
WHite ZinfanDel 
roSé
Pris: 59 kr. 
art nr: 2215
75 cl. 9%Vol.

scANNA KodeN för
BesTällNiNg AV
deT rödA ViNeT

två fruktiga
ZinfanDel 
från Barefoot

Barefoot_QX_240x335_130724.indd   1 2013-07-17   00:19

MÅNADENS MESTA MÅSTEN

AUGUSTI
sex saker vi älskar och en vi dissar

All 
AMErIcAN 

boy 
 Den 23-årige amerikanen Steve 

Grand som ser ut som en Abercrombie-
modell och sjunger countrypop. 

Hans All-American Boy-video har fått 
uppmärksamhet och ballden om snubben 

som trånar efter sin manlige straighte 
polare är grym. Grabben ser ut att bli 

nåt stort inom musikgenren som 
haft så svårt att omfamna 

gaysen. 

SlIckANDE 
SqUEEl 2
Vad gör man om det är torka 
på sexfronten och man får 
sysselsätta sig själv? Jo, man 
skaffar såklart Squeel 2 som är 
en liten tillfredställande apparat 
med små roterande tungor på. 
Sommarens sexigaste?  
Sinful.se för 450 kr

SUpErSwINToN
Fantastiska skådisen Tilda Swinton sitter 
inte och tycker. Hon agerar. Nyligen 
twittrade hon ut en bild på sig själv där 
hon höll i en regnbågsflagga på Röda 
Torget i Moskva. Något hon skulle 
kunna åka i fängelse för enligt de nya 
ryska hatlagarna. Starkt!

NEJ 
TAck! 

Under den svenska premiärmatchen i EM 

tog svenska män till sociala medier för att 

visa sina fula trynen. Damlandslaget 

kallades lesbiska horor, fula kossor 

och jävla flator. Hur blir man så 

full av (kvinno)hat?  

lJUvlIGA JADE
 Augustis bästa låt sjungs av foxiga 
X-Factor Australien-vinnaren 
Samantha Jade. Hon är en sådan 
popbrud som det saknas i sverige 
och vi hoppas verkligen att Idol 
vaskar fram en tjej som levererar 
lika vassa danspophits som Sam 
gör. Firestarter skriker hit och 
borde fylla dansgolvet ända fram 
till påska! 

bEroENDEfrAMkAllANDE 
bAbblE
Speltrender verkar ha snabbare cykler än något annat 
i världen. Vi har alla blivit hooked av olika mobilspel 
i omgångar och det absolut roligaste och hetaste 
just nu är kunskapsspelet Babble. Här tävlar du mot 
andra i att under utsatt tid komma på så många olika 
svar på en viss på bokstav under sex olika ämnen. 
Vi är så fast och hoppas att gänget bakom spelet 
med det fantastiska namnet Alfahen AB får en grym 
framgång med detta spel. 

MoNTAzAvIN
Vad passar bättre till Pride-minglet 
än ett glas kall Chardonnay signerat 
Maria Montazami? Men vi kan inte 
FÖRSTÅ hur man missade tillfället 
att ha en liten snofsig tofs som hänger 
runt flaskhalsen! It ś all about the 
details som Maria skulle ha sagt. 
Kostar 99 kr och finns i Systembolagets 
beställningssortiment.
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Barefoot Wine – # 1 vinvarumärke i uSa

Barefoot StÖDer HBtQ. Barefoot Wine grundades i Kalifornien 
på 1960-talet med inställningen att vin ska vara roligt och kunna upp-
skattas av alla, från nybörjare till specialist. Barefoot Wine har genom 
åren haft ett starkt samhällsengagemang och har bl.a. aktivt stöttat HBTQ-
rörelsen i över 20 år i kampen om allas lika värde. Besök oss gärna på 
www.barefootwine.com eller www.facebook.com/BarefootWine.
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ZinfanDel
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Med Catherine Deneuve, Nemo 
Shiffman, Gérard Garouste, 
Camille

Catherine Deneuve tar bilen 
och drar…

Med Forest Whitaker, Oprah 
Winfrey, John Cusack, Terrence 
Howard, Vanessa Redgrave, 
Lenny Kravitz, Jane Fonda m.fl.

Verklighetsinspirerad historia 
av Oscarnominerade Lee 
Daniels (Precious) med en 
stjärnspäckad skådespelar-
ensemble!

Med Robert DeNiro, Michelle 
Pfeiffer, Tommy Lee Jones, 
Dianne Agron

Lillyhammer tog emot Frank 
Tagliano, Normandie tar 
emot Giovanni Manzoni.

Med Matthew McConnaughey, 
Reese Witherspoon, Tye Sheridan, 
Jacob Lofland

Hur långt är du beredd att gå 
för kärleken?

Med Nicole Kidman, Tim Roth, 
Milo Ventimiglia

Grace Kelly – en filmlegend 
och stilikon!

THE BUTLER MUD GRACE AV MONACOMALAVITA 
– Protect the family
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okningen av Gina G till Prides
schlagerpoptorsdag är en dröm-
bokning i mina ögon. Jag full-

komligt älskade det brittiska ESC-bidra-
get Ooh Aah (Just a Little Bit) när den
härjade på listorna sommaren 1996 och
jag var helt besatt av australiensiskans
debutplatta ”Fresh” med popkarameller
som I Belong To You, Fresh och Ti Amo.

Gina G har genom åren uppträtt på
massor av Pridetillställningar över hela
världen och några av hennes största
scenögonblick har infunnit sig under
den vajande regnbågsflaggans.

– Mitt absolut bästa Prideminne är
när jag uppträdde under Pride i London
sommaren då Ooh Aah… var som störst.
När jag klev upp på scenen hade jag
ingen aning om att jag skulle mötas av
40 000 människor som sjöng med i var-
tenda ord. Det var magiskt!

Under Stockholm Pride kommer
hon att framföra sin ESC-åtta med en
tvist berättar hon hemlighetsfullt.

– Men man kommer inte bli besvi-
ken, lovar hon. Jag vet att publiken vill
höra den i original och de kommer att
få höra den i sin helhet.

Efter succédebuten blev det tyst om
Gina G och album nummer två kom
inte förrän nio år senare. För att göra en
lång historia kort så handlade det om att
en av de som remixade Ooh Aah (Just a
Little Bit) lurade henne att skriva på

papper om att hon var bunden till
honom för nästa platta vilket skivbolaget
Warner inte uppskattade. Dessutom
hamnade alla utbetalningar hos honom
vilket gjorde att Gina mer eller mindre
förlorade omkring 1,5 miljoner dollar.

Efter ett par års misslyckade försök att
förhandla med den remixande boven
omorganiserade Warner och alla som
jobbat med Gina sparkades. Gina stod
då utan bolag med en hög låtar som
hon spelat in i USA medan hon väntat
på ett domslut.

– Jag kunde inte göra något och
eftersom rättsapparaten i England inte är
direkt snabb kom inte ett domslut för-
rän 2000, Då var det visserligen över på
fem minuter, men mitt momentum var
över och jag gav mer eller mindre upp
där.

I samma veva träffade Gina sin bli-
vande man och flyttade till Los Angeles,
fick två barn och satsade på livet som
mamma och hemmafru. Musiksuget
fanns dock där hela tiden och hon bör-
jade jobba med olika musikproducenter
och nu producerar hon sin musik själv.

– Saker händer av en anledning och
hade inte allt det här hänt så hade jag
inte haft mina barn idag. Och jag älskar
ju det här och jobbar fortfarande med
musiken. Och jag ser inte åldern som
något problem, jag har bra gener och
sen finns det alltid retusch (skrattar).

Men det finns alltså material
som du skulle släppt efter Fresh-
plattan?

– Ja, det finns en hel del och säkert
ett par hits. Men jag måste lämna det
bakom mig och gå vidare med nytt
material. Jag vill göra en nystart och
göra nya låtar.

Hur trivs du i Los Angeles?
– Jag älskar LA och kan inte tänka

mig att flytta. Men det var lite av en
uppoffring då min man som är reklam-
filmsregissör inte fick tillräckligt med
jobb i Storbritannien, medan jag hade
massor av spelningar i Europa när vi
flyttade. Jag var nog på G-A-Y i
London en gång i månaden känns det
som (skrattar). Och hade jag bott kvar
hade jag kunnat göra varenda reality
som gjorts i Storbritannien. De erbju-
dandena slutar aldrig att komma.

Ooh Aah (Just a Little Bit) är den
senaste Eurovisionlåten att toppa
Englandslistan och är en av tävlingens
absolut största hits genom tiderna. Den
nådde till exempel plats 12 på ameri-
kanska Billboardlistan och nominerades
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Asså, jublet som kommer att bryta ut när introt till Gina G’s Ooh Aah (Just A Little Bit)  drar igång i
Pridepark på torsdagen under Pride ger oss redan gåshud. Äntligen kommer hon!

”publiken vill höra
den i original i sin

helhet och det 
kommer de att få”

b

ooh aah just a lttle gina G

till en Grammy. Men under Eurovision i
Oslo 1996 kom den bara på en åtton-
deplats.

– Det är klart att jag ville vinna men
det viktigaste var att göra ett avtryck. Jag
visste ju knappt vad Eurovision var
eftersom jag bott i Australien hela livet,
och när jag såg gamla tävlingar så tänkte
jag: Men här måste det ju hända nåt.
Dags att ta den här tävlingen in i nittio-
talet! När jag gick ut på scenen ville jag
att publiken skulle utbrista Oh My God,
what is she wearing. Men vi hittade inte
rätt kläder förrän jag en dag var på skiv-
bolaget Warners kontor och där i ett
rum hängde en klänning med små guld-
plattor som Paco Rabanne gjort till
Cher men hon ville inte ha den. Så jag
tog den, klippte av fem feet av den så
den slutade precis ovan min ja, du vet
vad och sen var det bara att köra (skrat-
tar).

Gina G:s energiska discopop öppna-
de upp för modern danspop och redan
två år senare vann Dana
Internationals discopoppiga Diva.

– Nej, min sånginsats kanske inte var
perfekt men jag satsade på ett modernt
nummer med mycket fart och gjorde ett
avtryck i tävlingen. Och jag ser det lite
som att Katrina & The Waves vinst
året efter var lite av en klapp på ryggen
för vår och Storbritanniens satsning.

Gina ställde visserligen upp med
låten Flashback i den brittiska uttagning-
en 2005 men slogs ut. Idag har hon
stängt dörren för att medverka igen.

– Nej, jag kan inte göra det bättre.
Jag vill lämna Eurovisionhistorien med
ett riktigt bra minne.

Gina berättar att hon älskar sina gay-
fans och att de sedan dag ett varit lojala
mot henne och följt henne genom allt.

– Jag har ju fortsatt att släppa dans-
musik där jag varit ”featured” på olika
projekt, och det är alltid gaypubliken
som upptäcker vad jag än gör. Jag tror
att ni kommer att gilla min nya singel
som jag hoppas hinner bli klar tills mitt
Stockholmsbesök. Det är en ”really
slammin summer anthem” med coolt
sound som min röst mer eller mindre
flyter över.

Okej, två sista frågor som jag
bara måste ha svar på. Du var helt
doppad i choklad på din
debeutplatta Fresh. Hur kom den
idén upp?

– Det var faktiskt David
LaChapelle som tog bilden och han
krävde att jag skulle vara helt naken på
bilden. Så jag hade fem gaykillar, och tro
mig, jag krävde att dom skulle vara gay,
som smetade in min kropp i choklad
under en hel dag. David skrek medan
den smälte och bara rann, och jag fick
absolut inte ha varken trosor eller bh på
mig. Jag hade choklad på ställen du inte
vill veta (skrattar).

Och du, tar du med guldklän-
ningen till Pride?

– Haha, Pride vill att jag ska ha dres-
sen. Den hänger här i min garderob men
är helt intrasslad och börjar falla sönder.
Men om jag hittar någon som kan fixa
till den kanske den kommer med. Det
ska bli en ära att komma, för jag älskar
Pridefestivaler och jag ser detta som ett
stort tack till mina älskade gayfans.

Ronny Larsson
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I slutet av augusti har filmen ”Mitt liv med Liberace” premiär på bio i Sverige.
QX har träffat Michael Douglas och Matt Damon under filmfestivalen i Cannes.
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en 4 februari 1987 avled
Wladziu Valentino Liberace,
känd som bara Liberace, 67 år

gammal. Dödsorsaken var AIDS-relate-
rad.

I decennier hade han varit en av
USA:s mest hyllade pianister och
underhållare. Han var världens högst
betalde entertainer.

Han levde ett överdådigt liv i lyx
och överflöd, han var ständigt omskri-
ven och omsvärmad. Men att han var
gay blev aldrig offentligt – han stämde
de tidningar som antydde det.

I ”Mitt liv med Liberace” möter vi
Michael Douglas som Liberace och
Matt Damon som hans älskare Scott
Thorson. QX har träffat båda.

– Det här är den bästa roll jag
någonsin har haft. Och den kom precis
vid rätt tillfälle, när jag fått veta att jag

skulle överleva min cancer. Jag undrade
om jag hade en karriär kvar över
huvud taget – och så fick jag den här
presenten, säger Michael Douglas.

Vi sitter i en av de små cabanas som
ligger nere vid vattnet vid Hotel du
Cap, som ligger ungefär halvvägs mel-
lan Cannes och Nice. Den stora hotell-
byggnaden var en gång Napoleon
III:s sommarslott. Här ute vill storstjär-
nor som Madonna, Johnny Depp
och Leonardo DiCaprio bo under
Cannesfestivalen.Vi journalister hatar
att åka hit – dels stjäl det en massa tid,
dels behandlas vi som paria av hotell-

personalen. ”Vi serverar inte journalis-
ter” fick en kollega som svar när hon
ville beställa ett glas apelsinjuice i
baren.

Men för Douglas och Damon gör
jag mig gärna besväret att åka hit, spe-
ciellt när det vi ska tala om är en så bra
film som ”Mitt liv med Liberace”. Den
är regisserad av svenskättlingen Steven
Soderbergh, och redan 2000, när han
regisserade Douglas i Oscarvinnaren
”Traffic” hade han frågat Douglas om
denne kunde tänka sig att spela
Liberace på film.

– Då trodde jag att han skämtade.
Sedan talade vi inte om det på många
år, inte förrän han kom med det här
manuset.

Steven Soderbergh har på en
presskonferens dagen innan berättat, att
en av orsakerna till att det blev kabel-

TV-bolaget HBO som producerade fil-
men, var gay-temat.

– Jag gick runt till de stora bolagen
och den allmänna meningen var att det
här var ett riskprojekt, att det skulle bli
en film som bara skulle appellera till en
gaypublik.Visst, det kan vara svårt att se
på ett stycke papper och därifrån visu-
alisera hur en film kommer att se ut.
Men till sist så gick allt bra.

– Jag försöker alltid tänka mig 50 år
framåt i tiden, och fundera över man då
kommer att se på något som händer
nu. Och min förhoppning när det gäller
till exempel lika rättigheter för de som
är gay, är att man om 50 år ska säga
”vad var det där dom bråkade om”.

– Någon berättade att Liberace
hade en show iVegas samma dag som
tidningen med Scotts historia publice-
rades. Liberace var livrädd, han trodde

”Han var en 
föregångare till

Elton John och 
till Lady Gaga”

d

”min förhoppning när det 
gäller till exempel lika 

rättigheter för de som är gay,
är att man om 50 år ska säga 

‘vad var det där dom 
bråkade om?’”
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För att uppmärksamma människor som fortfarande utsätts för förtryck, fördomar  
och mytbildning har utvalda Pressbyråer bytt namn till Bögbyrån, Flatbyrån, Queerbyrån, 
Transbyrån och Homobyrån. Varmt välkommen in på en kaffe.

QueerKAFFe
Kungsgatan 19–21

BögKAFFe
Vasagatan 12

HomoKAFFe
Sveavägen 67 A

FlATKAFFe
götgatan 94

TrAnSKAFFe
Sergelgatan 1
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Happy Summer!
I sommar erbjuder vi QX 
läsare ett lyxigt hotellpaket 
med 30% rabatt!

Boka en eller flera nätter i ett 
Superior Dubbelrum och vi 
bjuder på en flaska cava för 
två personer!

Bokas på telefon 08-555 730 00 eller via mail 
hotelriddargatan@profilhotels.se 
Erbjudandet gäller under juni-augusti 2013. 
Uppge ”QX” vid bokning. www.profilhotels.se

PS. Hotellet ligger ett stenkast från 
Stureplan, med gångavstånd till 
Pridepark vid Östermalms IP. DS.

1225:-/rum & natt 
 (ordinarie pris 1750 kr)



han skulle bli utbuad. I stället fick han
en kraftigare applåd än någonsin. I
Vegas var det ingen som brydde sig.
Alla älskade honom.

Douglas berättar att han vid tolv års
ålder hade träffat Liberace.

– Min pappa hade ett hus i Palm
Springs och vi bodde tvärs över gatan
från Liberace. Pappa kände honom väl.
Jag minns att han körde en Rolls
Royce cabriolet, att han hade ett
underbart leende och att hans hår såg
rufsigt ut. Han var en föregångare till
Elton John och till Lady Gaga.

– Han var oerhört rik, han tjänade,
på den tiden, 400.000 dollar i veckan.
Hans hus var en orgie i det han tyckte
om. Men det är inget för mig. Jag tyck-
er inte om kitsch, jag tycker om det
som är enkelt och rent.

Inför inspelningen fick Douglas lära
sig spela piano, och att klä sig i kläder
som de Liberace bar.

– Det var lite jobbigt först, för han
var en storvuxen kille. Sen var jag
tvungen att få rösten rätt, jag sjunger ju
också i filmen. Det är någonting min
fru har svårt för. Hon vill inte höra mig
sjunga. Hon gav upp försöken att lära
mig det för länge sedan.

Ofta i amerikansk film blir resulta-
tet överdrivet när en straight man ska
spela gay – hur gjorde Douglas för att
undvika detta?

– Jag kunde själv se vad som funge-
rade och vad som inte fungerade. Jag
fick möjlighet att ta det så långt jag
ville. Liberace var ju mycket mer extra-
vagant på scenen.

Att göra kärleksscener var ingenting

som störde vare sig Douglas eller
Damon.

– Jag kysser Matt, i filmen ”Side
Effects” kysser min fru Rooney Mara.
Vi hade läst manuset, vi visste vad som
skulle komma, och efter den första kys-
sen så var isen bruten. Sen är ju kär-
leksscener alltid en fråga om koreografi,
det är kameravinklar och omtagningar,
och det dödar alltid all romantik.

Ett år efter det att Liberace avlidit,
publicerade Scott Thorson boken
Behind the Candelabra: My Life with
Liberace.Thorson, som föddes 1959,
lever men har haft stora problem med
sjukdomar, kriminalitet och drogmiss-
bruk. Matt Damon bestämde sig för att
inte träffa honom inför inspelningen.

– Jag kände att det skulle inte ha
varit till någon hjälp. Jag hade ju boken

att gå efter. Och manuset. Det var ett
fantastiskt manus.

En av de mer bisarra detaljerna i
relationen mellan Liberace och Scott
Thorson var att den sistnämnde tving-
ades plastikoperera sig för att bli så lik
Liberace som möjligt.

– Ja, det var verkligen udda, säger
Damon.

– Det var ett led i Liberaces önskan
att vara allt – pappa, broder, älskare,
bästa vän. Om Scott var lik Liberace,
kunde han ju säga att denne var hans
son.

Damon skojar om filmens sexsce-
ner, om hur många kan finna det kons-
tigt att se Jason Bourne ligga i samma
säng som Gordon Gekko.

–Vi var nakna i sängen. Steven ville
att det skulle kännas äkta och intimt, att
det skulle vara som när ett par i en
relation är i sängen tillsammans. Inte
som i såpoperorna där man alltid har
täcket uppdraget till halsen.

I en scen i filmen ser man en naken
Matt Damon bakifrån. Han säger med
ett skratt:

– Jag sa till filmteamet ”var beredda
– det här är en syn som ni aldrig kom-
mer att kunna få bort från näthinnan”.

Wladziu Valentino
Liberace föddes
1919 och dog
1987. Han var en
av USA:s mest
populära underhål-
lare och en myck-
et bra pianist (han
hade börjat spela
redan som 4-åring). Han var verk-
sam under fyra decennier och gjorde
konserter, Las Vegas-shower, TV-pro-
gram och filmroller.

Han sysslade länge med klassisk
musik, men övergick mer och mer
till ren underhållning – ”klassisk
musik med de tråkiga bitarna bort-
tagna”, sa han. Hans scenshower
blev under karriären alltmer extrava-
ganta och kunde innehålla Liberace
inkörd på scenen i en glittrande
limousin och honom själv klädd i
pälsar som svepte i golvet. Många
kritiker var mycket hårda och mena-
de att Liberace satsade på yta och
glitter för att dölja bristen på inne-
håll. Även hans hus präglades av
det extravaganta och vad många
menade var en orgie i dålig smak. 

Liberaces karriär gick upp och
ner, men han var ständigt omtalad.
Det cirkulerade rykten om att han
var gay, men han stämde de tidning-
ar som skrev detta och sa att han
aldrig hade gift sig eftersom han var
olyckligt kär i norska konståkerskan
Sonia Henie.

Hans många älskare var en
offentlig hemlighet bland de som
fanns runt honom. Mest känd av
dessa var den unge Scott Thorson,
som efter det att relationen tagit
slut stämde Liberace och krävde
denne på uteblivet underhåll. Man
gjorde upp i godo.

Fram till sin död förnekade
Liberace att han var gay, och död-
sorsaken sades vara hjärtbesvär. En
obduktion avslöjade att han avlidit i
en AIDS-relaterad sjukdom.

LIBERACE

”Han var oerhört rik, 
han tjänade, på den tiden,

400.000 dollar i veckan”
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Michael Douglas och 
Matt Damon som 
Liberace och hans 
älskare och chaufför Scott
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asa@karlssonuddare.se

Björn Nygård

0707 38 55 29
bjorn@karlssonuddare.se

Catharina Lager

070 895 49 67
catharina@karlssonuddare.se

Helena Larsson

0768 50 51 44
helena.larsson@karlssonuddare.se

Jenny Lindahl

0707 77 89 28
jenny@karlssonuddare.se

Jakob Jakobsson

0707 69 21 00
jakob@karlssonuddare.se

Helen Larsson

0735 950 500
helen@karlssonuddare.se

Mats Uddare

070 736 38 66
mats@karlssonuddare.se

Birgitta Sjögren

0704 94 59 30
birgitta@karlssonuddare.se

Anna Sjöwall

070 458 41 63
anna@karlssonuddare.se

Eva Lundström

0703 00 09 08
eva@karlssonuddare.se

Jonas Tillman

0707 155 780
jonas@karlssonuddare.se

Är du vår nya mäklare?

Kontakta Mats för 
mer information!

?
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Christoffer Everitt

070 416 84 51
christoffer@karlssonuddare.se

Leif Östlund

070 990 80 66
leif@karlssonuddare.se

Axel Rydmark

0762 13 72 81
axel@karlssonuddare.se

Johannah Fredricson

0721 744 744
johannah@karlssonuddare.se

Ingrid Frygelius

070 777 02 20
ingrid@karlssonuddare.se

Sofia Hellberg

0707 124 322
sofia@karlssonuddare.se

Ebba Litzén

0722 50 30 35
ebba@karlssonuddare.se

Sandra Agö

0707 91 84 80
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Daniel Bergared
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070 952 56 63
elisabeth@karlssonuddare.se
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bjorn@karlssonuddare.se

Catharina Lager

070 895 49 67
catharina@karlssonuddare.se

Helena Larsson

0768 50 51 44
helena.larsson@karlssonuddare.se

Jenny Lindahl

0707 77 89 28
jenny@karlssonuddare.se
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Helen Larsson
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Är du vår nya mäklare?

Kontakta Mats för 
mer information!

?

Tre par 
i kärlek

AV jessica lundgren
FOTO peter knutson

Vera och Annika. Michael och Daniel.
Elin och Rebecca . Alla har de en sak
gemensamt, de fann kärleken på Qruiser.
Men vem tog kontakt med vem? Hur var
första dejten och var det kärlek vid 
första messet?
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Söker du nya utmaningar och är intresserad av 
att arbeta i privat regi?

Väletablerad kirurgmottagning i Praktikertjänst med 
inriktning på hudkirurgi, proktologi och laserkirurgi 
överlåtes i samband med pension.

Vi söker dig som är kirurg och/eller urolog, gärna med 
HBT-kompetens. Verksamheten bedrivs enligt lagen 
om läkarvårdsersättning. Tillträde 1 oktober 2013.

Intresserad? Kontakta
Dr Evert Sundien, 08-33 20 06 alt. 070-660 42 69 
eller Praktikertjänst, Boel Stenberg, 08-789 38 08.

Ansökan skickas till Stockholms läns landsting,  
ARV-gruppen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 
Box 6909, 102 39 Stockholm.

Detaljerad annons med DNR 1302-0233 finns på 
www.uppdragsguiden.sll.se/etablering, under Ansök-
ningsinbjudan.

Kirurgmottagning 
överlåtes

www.praktikertjanst.se

www.tallinksilja.se   08-22 21 40*   Tallink Silja Butiken, Cityterminalen, 08-440 59 90

Prisexempel gäller vid förbokning av Kräftmeny. Gäller 14.8–8.9 2013. Begränsat antal platser.

Följ med oss på en riktigt skön sensommar-
kryssning till Tallinn eller Riga. Nu bjuds det på 
äkta svenska kräftor ombord! I våra extra röda 
priser ingår både kryssningen och kräftmenyn 
– självklart har vi också mycket bra sjöpriser på 
alla drycker som hör kräftorna till.

TALLINKS KRÄFTMENY: 10 färska, svenska signal-
kräftor, läcker ostpaj, nybakat ciabattabröd med ört-
smör, Västerbotten- och Kryddost samt majonnäs, 
smaksatt med dill och citron.

TID FÖR 
SVENSK 
KRÄFTSKIVA

Kryssning till 
Tallinn eller Riga 

+ kräftmeny fr 

346:–
Prisex/person. Ingår: båtresa, 
del i B4-hytt samt kräftmeny. 

Gäller 14.8–8.9 2013.
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TALLINK color palette
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HÄRLIGT 

RÖDA 

PRISER!

14.8–8.9 

2013.

Singelfamilj, kärn- 
familj, regnbågs- 
familj. Lika möjligheter 
för alla.

•	 Besök	oss	i	Pride	park
•	 Gå	med	oss	i	paraden.	
•	 Gå	på	vårt	seminarium	Barnkonventionen		

–	ett	hinder	för	regnbågsfamiljer?		
Onsdag	den	31	juli	kl	16.00-17.00		
Studio	3,	Kulturhuset

www.oppnamoderater.se

facebook.com/oppnamoderater
twitter.com/Oppna

Sandviken utanför Gävle bor Elin,
Rebecca och lilla Emilio sex
månader. En vanlig familj med tre

katter och en hund och allt tack vare
Qruiser.

På en gata i Sandviken bor fru och fru
Storm i ett radhusområde perfekt för barn
att växa upp. De är lekplatser överallt och
barnens skratt bubblar mellan de gröna
radhusen.Vi går på den lilla asfaltsvägen
som leder fram till familjen Storms hus där
deras hund skäller ut mig efter noter.

– Bry dig inte om hunden, hon låter
värre än vad hon är, säger Elin.

I hallen står barnvagnarna på rad och

på väggarna hänger fotografier på familjen.
I vardagsrummet sitter det lilla underverket
Emilio. Han är sex månader och sötare än
socker. Men familjen Storm hade inte
existerat om det inte var för Qruiser.Vi tar
det från början.

För ett tag sedan damp det ner ett mail
till QX. Det var en tjej som hette Elin som
ville tacka oss för att vi fanns, för om
Qruiser inte hade funnits hade hennes fru
Rebecca aldrig hittat henne och då hade
de idag inte haft en underbar son.Allt bör-
jade i juni 2010.

– Jag loggade in på Qruiser och såg
Elin i vänsterspalten, jag gick in på hennes

sida och fastnade för presentationen och då
stod det att hon skulle flytta till Mariestad
där jag bodde för tillfället, så jag skrev ett
mail där jag skrev 'hej, hur mår du?' eller
något sådant, inget speciellt i alla fall, säger
Rebecca.

Rebecca och Elin (Och emilio)

Elin svarade och efter att mailen skick-
ats fram och tillbaka bestämde de sig för att
träffas. Rebecca bodde i Mariestad och Elin
skulle flytta dit i och med studierna.

– Jag skulle åka ner och kolla på en
lägenhet i mitten på juli och vi bestämde
att vi skulle träffas. Och Gud vad jag babb-
lade, jag trodde aldrig att hon skulle vilja se
mig igen, säger Elin och skrattar.

Men det ville hon.Två veckor senare
var det Stockholm Pride och då skulle de
ses igen.

– De två veckorna innan vå sågs igen
var de längsta veckorna i mitt liv tror jag,
säger Elin.

Men sedan dess har de varit tillsam-
mans. 25 november 2011 förlovade de sig
och exakt ett år senare sa de ”Ja” till
varandra och för sex månader sedan föddes
deras son Emilio.

– Vi hittade faktiskt donatorn på
Qruiser genom att söka oss runt lite i olika
forum. Från början fanns det inte på kartan
att vi skulle veta vem donatorn var men nu
skulle jag inte kunna tänka mig något
annat.

– Det var verkligen något som vi dis-
kuterade fram och tillbaka huruvida vi
skulle göra det privat eller åka till
Danmark, men så fick vi kontakt med
donatorn och kom väldigt bra överens med
honomoch vi har fortfarande kontakt, säger
Elin och fortsätter:

– Det var också därför vi gifte oss bor-
gerligt, för att Rebecca lättare skulle kunna
adoptera efter att Emilio hade fötts men
det är en sådan process och det är fortfa-
rande inte klart.

Elin var bärare till Emilio och rent juri-
diskt sätt har Rebecca ingen rätt till
honom, trotts att de planerade honom till-
sammans, är gifta och lever ihop sedan tre
år.

– Det är en jäkla process, först ska man
ha personbevis, kontakta familjerätten och
sedan börjar utredningen. Då är det samtal
med varandra, utan varandra, så är det hem-
besök och  sedan kontaktar de föräldrar
och syskon. Jag förstår inte varför vi ska
granskas så hårt, de straighta kan skaffa barn
hur som helst utan att vara lämpliga.

Men nu när ni vet hur processen
är, kan ni tänka er att göra det igen? 

– Vi vill ha ett syskon till Emilio och
det kommer vara samma donator fast det
kommer vara jag som bär nästa barn och då
måste Elin genomgå samma adoptionspro-
cess,, säger Rebecca.

”Gud vad jag 
babblade, jag

trodde aldrig att
hon skulle vilja

se mig igen”

i

Namn: Rebecca och Elin Storm
Ålder: Rebecca, 23 och Elin, 25.
Bor: Sandviken
Familj: Sonen Emilio, sex måna-
der, tre katter och en hund.

Rebecca 

Elin

Emilio
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rande inte klart.
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sedan börjar utredningen. Då är det samtal
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och syskon. Jag förstår inte varför vi ska
granskas så hårt, de straighta kan skaffa barn
hur som helst utan att vara lämpliga.

Men nu när ni vet hur processen
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det kommer vara samma donator fast det
kommer vara jag som bär nästa barn och då
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hon skulle vilja
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ichael Westlund flyttade ner
från Gävle till Stockholm efter
studenten. Han hade varit med-

lem på Qruiser ett tag men haft en
åldersgräns på 23 år, men när han ändå tog
steget att flytta ner höjde han också grän-
sen till 25, då ploppade Daniel Österhof
upp. Nu har de varit tillsammans i snart
sex år.

Det var i kön in till nattklubben Lino i
Stockholm som Daniel och Michael träffa-
des för första gången. Det var inget som
var planerat utan bara hände.

– Michael fick syn på mig och skrek
från ganska långt avstånd ”Men där är ju

du” och gav mig en kram och jag blev
först lite chockad, säger Daniel

– Haha, ja men jag var bara glad att se
honom, tillägger Michael.

Efter det fortsatte de att prata på
Qruiser och sedan gick det över till MSN
och efter bara några dagar träffades de igen
och har nästan inte varit ifrån varandra
sedan dess. Men det var inte kärlek vid
första ögonkastet utan det var något som
växte fram.

– Vi är inte alls lika till sättet utan
varandras motsatser, men kärleken växer
för varje dag verkligen och motsatsen
attraherar sägs det, säger Daniel.

I höst har de varit tillsammans i sex år
och den 17 oktober firar de ettårig förlov-
ningsdag. Det var Michael som friade till
Daniel och på ett sätt som avslöjar vilken
romantiker han är. Han börjar berätta om
hur allt gick till, han hade förberett allt in i

minsta detalj. Michael tar upp små lappar
ur väskan och lägger på bordet.

– Vi firade en helt vanlig årsdag och
Daniel visste inget, jag bad honom åka
hem till vår lägenhet och vänta på mig.
När han kom till lägenheten låg det en ros
och ett brev i hallen.

”Idag har vi varit tillsammans i fem år och
jag är väldigt stolt.Vi har tack vare varandra
vuxit som individer, blivit mer färgstarka och
självsäkra, men framförallt så har vi utvecklat en
unik relation som visat sig starkare än vad jag
någonsin vågat hoppas på.”

Så löd de första raderna i det första
brevet, för det var inte slut här. Michael
skrev i slutet att Daniel skulle lämna lägen-
heten och ta sig till en annan adress i
Stockholm där nästa brev väntade. Så höll
det på och sammanlagt fem brev var
utspridda runt om i hela stan.

– På varje plats stod det en vän som
lämnade över brevet till mig, de fem vän-
nerna var personer som vi träffat under
tiden vi varit tillsammans, säger Daniel

– När jag kom fram till sista stället stod
Michael och de fem vännerna där och vän-
tade på mig, Micke gick ner på knä och
friade och jag svarade självklart JA.

Har ni tänkt något på bröllop? 
– Ja, absolut. Men vi har inga planer på

när utan det ska vara rätt tid i livet och
passa bra, säger Michael.

Michael jobbar som dansare och gillar
att showa så när det kommer till planen för
bröllopet har han haft ett finger med i spe-
let. Han vill gärna bjuda på en show.

– Jag vill gärna gifta mig på en gammal
anrik teater med en mittgång, tänkt dig att
få stå på en scen. Sedan vill vi gärna ha en
kör, dansare lite flashmobigt.Vi har redan
massa vänner som vill dansa, sjunga och
showa på vårt bröllop vilket är jättekul,
säger Michael.

– Ja, vi vill inte ha något klassiskt bröl-
lop i alla fall, tillägger Daniel.

”Micke gick ner 
på knä och 
friade och 

jag svarade 
självklart JA”

Michael och daniel
m

Namn: Daniel Österhof och
Michael Westlund
Ålder: Daniel, 32 och Michael 25
Bor: Stockholm och har precis
köpt sommarhus i Norrland.

Michael (t.v.)
och Daniel
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Alkohol är
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Inget för duvungar
ravenswood.se

Gunilla Hultgren Karell,
Expressen Leva & Bo april 2013

Artikelnummer 26001 | Volym 750 ml  
Alkoholhalt 13,5 % | Pris 99 kr

Vinet innehåller mindre än 5 gram socker per liter. 



URBAN PRIDE
PRIDE-ARMBAND =RABATT PÅ NOTAN 
PÅ NYTORGET, SICKLA & AF CHAPMAN HELA VECKAN!

PÅ NYTORGET KÖR HETA DJ FRIDE 
GRYMMA SETS, TORSDAG & FREDAG, HELA KVÄLLEN!

AF CHAPMAN KÖR HET FÖRFEST 
PÅ STANS SOLIGASTE DÄCK HELA VECKAN LÅNG!

SICKLA SERVERAR LYXIGA PLATÅER 
PRÖVA PÅ LITE FÖRORTSGLAMOUR, DE É NAJS!

H I S S A  F L A GGOR N A  NU  Ä R  D E T  S OMM A R  OCH  SN A R T

N Y T ORG E T  4  ( S ÖD E R )    H E S S E L M A NS  T ORG  12  ( S I C K L A )    A F  C H A P M A N  ( S K E P P S HOL ME N )

 

10%
RABATT

MÅNDAG29 JUL-SÖNDAG 
4 AUG

(SO-OSLO.NO)

UNDER PRIDE HAR URBAN DELI TRE CRUISINGVÄNLIGA UTESERVERINGAR. DEN 40 METER LÅNGA 
SÖDERBÖGSKLASSIKERN PÅ NYTORGET MED STANS FJOLLIGASTE SKALDJURSBAR. DEN SOLIGA 
NYKOMLINGEN I SICKLA MED HÄRLIGA FÖRORTSFLATOR. SAMT SOMMARREPRISEN DÄR SKEPPSGOSSAR 
OCH KAPTENSBUTCHES TRÄNGS I DEN SKVALPIGA JÄTTEBAREN PÅ AF CHAPMAN. VÄLKOMMEN FÖRBI 
OCH NJUT AV FANTASTISKA DRINKAR, BUBBEL, SKALDJUR, GRILLBRICKOR OCH BLÖTA PUSSAR. GRRRRR



ör två år sedan träffades Annika
och Vera Ahlverström för första
gången. Det var kärlek vid första

ögonkastet och sedan dess har de inte läm-
nat varandras sida. Nu är de gifta och bor
tillsammans i det lilla samhället Hofors.

Annika och Vera är ute i trädgården
och fyller upp den lilla plaskpoolen till
barnbarnen Alice, ett och ett halvt år, och
Evelina, fyra år. Solens strålar värmer och
barnen skyndar sig för att få hoppa vattnet.
Både Vera och Annika har barn från tidiga-
re äktenskap tillammans med män.Annika
är mormor åt Evelina och Vera farmor åt
Alice.

Annika och Vera fick kontakt för cirka
två år sedan via Qruiser. Ingen av dem
sökte efter ett förhållande.Vera hade nyss
kommit ut och sökte efter likasinnade vän-
ner och Annika hade precis haft en miss-
lyckad sommarflört.

– Jag hade precis kommit ut och tänk-
te att jag skulle hitta lite vänner på
Qruiser, det var också första gången som
jag vågade ha en profilbild, det vågade jag
inte innan. Men jag pratade med några och
så men jag var inte ute efter någon ny kär-
lek, säger Vera

Annika som precis hade avslutat en
dålig flört hade en anonym profil utan bild
och en kväll när hon fick lite tråkigt tänkte

hon att Qruiser kunde vara bra att fördriva
tiden med. Där såg hon Veras profil och
tänkte genast ”Är hon på riktigt”. Hon
lämnade en liten rad i gästboken.

– Jag såg Annikas profil och tänkte ”Ja,
men Falun är inte långt borta, dit kan jag
också åka och fika” och så skickade hon
sin bild, då var det färdigt, säger Vera och
tittar på Annika med kärleksfull blick.

De skrev till varandra väldigt intensivt i

några veckor, varje dag och ville träffas
men de jobbade om varandra.Till slut hit-
tade de en lucka och Vera åkte till Falun
och det dröjde inte länge förrän första kys-
sen kom.

– Det sa bara klick, där är hon med
stort H.Vi gav varandra en kram och sedan
kysstes vi direkt, det fanns liksom inget
annat, säger Annika

– Sedan kunde vi inte slita oss från
varandra på de timmarna vi sågs, säger Vera
och fortsätter.

– Det var helt magiskt. Det kändes
verkligen helt rätt, jag har aldrig känt så

med någon annan.
Sedan fortsatte de att försöka hitta tid

och luckor att ses i flera månader och 9
december 2011 var det förlovningsdags.

–Vi började redan då planera inför ett
giftermål, vi ville ha ett sommarbröllop.
Men sedan var det där med efternamn.
Mitt efternamn kunde vi inte ta eftersom
jag hade kvar det från mitt förra äktenskap
och mitt flicknamn hade jag inte haft på så
många år att jag inte ens känner att jag är
den personen längre, säger Vera.

– Sedan ville vi ha någonting gemen-
samt.Vi började leka med namnen och
eftersom Vera hette Borgström och jag
Lindblom tänkte vi ja men då delar vi
bara och tar Lindström, men det fick man
inte, säger Annika.

Efter åtta månaders brevväxling till
PRV (Patent och registreringsverket) lyck-
ades de ändå enas om det unika efternam-
net,Ahlverström. Med namnet bestämt
kunde de äntligen få till bröllopet, om än
inget sommarbröllop. Nu bor de tillsam-
mans i ett stort hus i Hofors och 23 mars
2012 gick de ner för altargången i kyrkan
och sa ja till varandra.

–Vi gifte oss helt traditionellt i kyrkan
fast vi var två brudar och så hade vi
lotusblommor på bröllopstårtan istället,
säger Vera.

vera och annika
f Namn:Vera och Annika Ahlverström.

Ålder:Vera, 44 och Annika, 46.
Bor: Hofors.
Familj: Barnen,Andreas, Sofia,
Amanda och Dennis. Barnbarnen
Alice och Evelina.

”där såg hon Veras
profil och tänkte

genast ‘Är hon 
på riktigt?’”

Vera (t.v) 
och Annika
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Månadens 
straight
Varmt och fuktigt väder är katastrof
för mitt röda hår. Det blir stort och
fluffigt. Nu kan jag få det straight.
Äntligen.Amikas Straight Up
Smoothing Balm är min bästa kom-
pis i sommar.

www.loveamika.com

Månadens 
klocka
Sommartid? Vintertid? Skaffa en
snygg klocka till skolstart.
Sommarens hetaste urverk kommer
från Alessi och är designat av Marcel
Wanders.

www.alessi.com

Månadens 
mustasch
Alla hipsters på Söder flänger
omkring i groomade mustacher
men flottast är ändå killarna med
oljad tangorabatt. Skäggoljan från
Mr Natty finns att få tag på hos
Grooming. www.grooming.se

Månadens nej nej nej
Jag gillar håriga killar. Och jag har egentligen
inga stora problem med att man går halvnaken
i storstan, även om Magdalena Ribbing inte
tycker det är ok. Men 2013 finns massor av
lösningar för att ta bort hår på ryggen. Om du
inte kan be en vän, gå till en salong. Nu. Det
kostar nån hundring eller två men det håller
större delen av sommaren.

Månadens tea
Te är inte bara mysigt på morgonen.
Det funkar även bra i ansiktstvätt.
Som här från The Body Shop i deras
nya rengöringsprodukt.Tea Tree
Cool & Creamy Wash.

www.thebodyshop.se

Månadens öra
Svenska Molami gör fashion-hörlurar. Äntligen hörlurar som matchar klänningen
till Nobelfesten! Snyggt, svenskt och celebert. Finns bland annat på Artilleriet i
Göteborg. www.molami.com

Månadens 
ädelsten
Världens dyraste nagellack. Med
äkta, svarta diamanter i färgen så
får naglarna det där riktiga bling-
et.Azature Black Diamond är
dyrt och snyggt, men allt som
glittrar är inte guld…

www.azature.com

Månadens färgklick
Höstens starka trendfärg är orange. De här färgglada skorna passar perfekt i tren-
den. Heter T.Odo och du köper dem på webbutiken Sarenza.

www.sarenza.se

-40-

Månadens önskan
Svenska Yasar Aydin slår just nu igenom i världen med sina kluriga och konst-
närliga smycken. Det här ”önskebenet” i silver funkar för både dam och herr,
och går så klart att dela. www.yasar-aydin.com
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är Anton Ewald intog scenen under del-
finalen i Göteborg i år så stod det klart att
vi kunde addera ytterligare ett stort pop-

genombrott i listan av unga artister som brejkat i
Melodifestivalen.Via Andra Chansen tog han sig
till final där han slutade fyra med sin Fredrik
Kempe och Anton Malmberg Hård af
Segerstad-skrivna Begging.

– Jag fick några låtförslag inför festivalen, men
när jag fick höra Begging så var jag övertygad om
att det var rätt. Sen handlade det bara om att folk
skulle tro på mig för jag var övertygad om att
den gått direkt till final och kanske till och med
vunnit med en etablerad artist. Så bra är den.

– Jag var beredd på att det skulle gå bra för
jag tycker att det jag gör är bra. Och mitt mål
var topp fem och det klarade jag ju.

Anton medger att han först var besviken då
han ”bara” gick till Andra Chansen.

– Men jag ångrar inte att låten tog den
vägen. Det snarare hjälpte mig att jag fick visa
upp mig och låten igen.

För två år gjorde jag exakt samma typ av
intervju med Eric Saade. Ett halvår efter
Manboy och ett halvår innan Popular. Då sa Saade
att han såg festivalen som en engångsgrej och om
han skulle vara med igen så skulle det vara direkt.
Och det kan Anton också tänka sig.

– Man vet ju aldrig… med rätt låt så kommer
jag garanterat att vara med.Vi får se, jag har inte
fått nåt låtförslag än, säger han och skrattar.
Nyligen såg vi honom i Allsång på Skansen där
han framförde Begging igen inför skrikande fans.

I våras kom en EP med fem låtar, vilket var
en liten försmak av vad som komma skall. För i
höst hoppas Anton att hans debutplatta kommer.

– Det har pratats om oktober, men ingenting
är klart. Jag är i studion så fort jag får tillfäle och
jobbar bland annat med Dhani Lennevald, Jeff
Roman och Charlie Bernardo. Sen var jag i
studion häromveckan med Mattias Andréasson.

Soundmässigt vill han att kommande plattan
landar nära ep:n, men också att det blir nåt nytt.

– Jag försöker hitta nya fräscha saker. Inte så
att det blir lika nytt som Kanye West som är väl-
digt experimentell, men vi testar oss fram på
popfronten. Jag influeras av äldre musik som
Michael Jackson så att allt inte blir så dansbeto-
nat. Dansmusiken har haft sin peak.

Precis som när det gäller andra nya unga,
snygga popsnubbar så har såklart även bögfansen
hittat Anton. Han får kommentarer och likes på
instagram och Facebook.

– Det är en hel del killar som kommenterar.
Vissa är inte jätteförtjusta i mig, men vissa är det.
Dom skriver att jag är snygg och duktig.

Får du skamliga förslag av killar?
– Ibland. Det tydligaste har väl varit direkta

frågor om vi ska ligga, men det ser jag inte som
något skamligt (skrattar).

Han berättar att hälften av alla hans polare är
gaykillar som han träffat genom dansen.

– En del av dem är hyfsat nära. De har lärt

mig om olika appar, som Grindr, så man kan se
vilka som är i närheten och så. Så det har jag koll
på nu (skrattar).

Har du alltid varit säker på att du är
straight?

– Nej. Jag tror att jag var i 15-16 års-åldern
då jag funderade mycket på det där, vilket jag tror
att de flesta gjort. Men sen kom jag fram till att
det inte var så…men funderingarna fanns där.

Så du experimenterade inget?
– Nej, det var bara tankar…. (Anton tystnar).

Jag försöker komma på om jag experimenterade,
men det gjorde jag inte. Eller, alla har ju kollat på
bögporr någon gång, men längre än så har jag
inte experimenterat.

Stilmässigt har du blivit synonym med
Svarta byxor, vit-tshirt och skinnjackor.
Enkelt och rockigt?

– Jag gillar allt som är rockigt och inte så
mycket popstjärna. Jag försöker hitta en twist på
den rockiga looken genom att mixa det med
något streetigt. Jag tycker att Kanye, Pharrel och
James Dean är sköna killar med bra stil.

Vi vet inte så mycket om dig i övrigt,
hur ser din familj ut?

– Det är jag mamma och pappa, inga syskon.
Jag är ensambarn och bor hemma. Men jag ska
snart flytta till något eget.

Har dina föräldrar utländskt påbrå?
– Ja, mamma är tysk-svensk och pappa är

halviranier och halvtysk. Men jag pratar inte per-
siska. Fast jag har en kompis som försöker lära
mig. Det blir typ hej, sen tar det stopp.

Har du bra självförtroende?
– Ja, det har jag alltid haft. Det har hjälpt att

jag tränade kampsport till jag var femton, då blev
jag bra på nåt och övade upp ett slags självförtro-
ende. Jag är inte rädd att säga att jag har bra själv-
förtroende för jag tycker att man ska säga att man
är duktig om man själv tycker att man är det.
Och jag suger åt mig om jag får höra att jag till
exempel är duktig på att dansa.

…och snygg? För det är ju vedertaget
att du ser bra ut.

– Jo, okej. Sen vet jag inte om jag är lika
snygg som mina fans tycker…. Men jo, jag ser bra
ut. Och jag gör precis som alla andra för att fram-
häva det. Det är klart man vill göra det bästa av
det man har.

Vad är du mest nöjd med?
– Ögonen och läpparna.
Tränar du mycket?
– Jo, det gör jag. Jag går på gym och joggar

ofta Kungsholmen runt. Men jag tränar inte så
mycket. Jag vill vara tränad och smidig, inte stor.
Att ha stora biceps är inget mål för mig. Jag vill
vara stark för att orka att dansa och röra mig.

Du är en av få unga popsnubbar som
inte visar så mycket hud, är det ett medve-
tet val?

– Ja, jag tycker det är billiga tricks. Det är lite
cheesy att visa hud, det blir för mycket latinlover.

Har du sagt det till Danny?
– Haha, nej, men det vet han om. Det kan

hända att jag pikar honom för det.
Är du singel?
– Ja, det är jag.
Slutligen, det är väldigt många nyvakna

bilder på dig i sängen på Instagram..?
– Haha, ja det blev det ett tag. Det var ju

enda tiden jag tänkte på att jag skulle ta bilder till
Instagram. Men nu försöker jag ta bilder på annat
än mitt nyvakna ansikte.

Ronny Larsson

AV ronny larsson & jessica lundgren FOTO peter knutson
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”alla har ju kollat på
bögporr någon gång, men

längre än så har jag
inte experimenterat”

n
anton ewald

Det är dags igen. För åttonde året i rad väljer QX ut tre kända personer som vi gillar och 
plåtar dem med regnbågsfärgerna snyggt inbakade i bilden. Och så ställer vi frågan, hur mycket
pride finns det i din vardag? Här är Anton Ewald, Jesper Börjesson och Carina  Berg.
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är Anton Ewald intog scenen under del-
finalen i Göteborg i år så stod det klart att
vi kunde addera ytterligare ett stort pop-

genombrott i listan av unga artister som brejkat i
Melodifestivalen.Via Andra Chansen tog han sig
till final där han slutade fyra med sin Fredrik
Kempe och Anton Malmberg Hård af
Segerstad-skrivna Begging.

– Jag fick några låtförslag inför festivalen, men
när jag fick höra Begging så var jag övertygad om
att det var rätt. Sen handlade det bara om att folk
skulle tro på mig för jag var övertygad om att
den gått direkt till final och kanske till och med
vunnit med en etablerad artist. Så bra är den.

– Jag var beredd på att det skulle gå bra för
jag tycker att det jag gör är bra. Och mitt mål
var topp fem och det klarade jag ju.

Anton medger att han först var besviken då
han ”bara” gick till Andra Chansen.

– Men jag ångrar inte att låten tog den
vägen. Det snarare hjälpte mig att jag fick visa
upp mig och låten igen.

För två år gjorde jag exakt samma typ av
intervju med Eric Saade. Ett halvår efter
Manboy och ett halvår innan Popular. Då sa Saade
att han såg festivalen som en engångsgrej och om
han skulle vara med igen så skulle det vara direkt.
Och det kan Anton också tänka sig.

– Man vet ju aldrig… med rätt låt så kommer
jag garanterat att vara med.Vi får se, jag har inte
fått nåt låtförslag än, säger han och skrattar.
Nyligen såg vi honom i Allsång på Skansen där
han framförde Begging igen inför skrikande fans.

I våras kom en EP med fem låtar, vilket var
en liten försmak av vad som komma skall. För i
höst hoppas Anton att hans debutplatta kommer.

– Det har pratats om oktober, men ingenting
är klart. Jag är i studion så fort jag får tillfäle och
jobbar bland annat med Dhani Lennevald, Jeff
Roman och Charlie Bernardo. Sen var jag i
studion häromveckan med Mattias Andréasson.

Soundmässigt vill han att kommande plattan
landar nära ep:n, men också att det blir nåt nytt.

– Jag försöker hitta nya fräscha saker. Inte så
att det blir lika nytt som Kanye West som är väl-
digt experimentell, men vi testar oss fram på
popfronten. Jag influeras av äldre musik som
Michael Jackson så att allt inte blir så dansbeto-
nat. Dansmusiken har haft sin peak.

Precis som när det gäller andra nya unga,
snygga popsnubbar så har såklart även bögfansen
hittat Anton. Han får kommentarer och likes på
instagram och Facebook.

– Det är en hel del killar som kommenterar.
Vissa är inte jätteförtjusta i mig, men vissa är det.
Dom skriver att jag är snygg och duktig.

Får du skamliga förslag av killar?
– Ibland. Det tydligaste har väl varit direkta

frågor om vi ska ligga, men det ser jag inte som
något skamligt (skrattar).

Han berättar att hälften av alla hans polare är
gaykillar som han träffat genom dansen.

– En del av dem är hyfsat nära. De har lärt

mig om olika appar, som Grindr, så man kan se
vilka som är i närheten och så. Så det har jag koll
på nu (skrattar).

Har du alltid varit säker på att du är
straight?

– Nej. Jag tror att jag var i 15-16 års-åldern
då jag funderade mycket på det där, vilket jag tror
att de flesta gjort. Men sen kom jag fram till att
det inte var så…men funderingarna fanns där.

Så du experimenterade inget?
– Nej, det var bara tankar…. (Anton tystnar).

Jag försöker komma på om jag experimenterade,
men det gjorde jag inte. Eller, alla har ju kollat på
bögporr någon gång, men längre än så har jag
inte experimenterat.

Stilmässigt har du blivit synonym med
Svarta byxor, vit-tshirt och skinnjackor.
Enkelt och rockigt?

– Jag gillar allt som är rockigt och inte så
mycket popstjärna. Jag försöker hitta en twist på
den rockiga looken genom att mixa det med
något streetigt. Jag tycker att Kanye, Pharrel och
James Dean är sköna killar med bra stil.

Vi vet inte så mycket om dig i övrigt,
hur ser din familj ut?

– Det är jag mamma och pappa, inga syskon.
Jag är ensambarn och bor hemma. Men jag ska
snart flytta till något eget.

Har dina föräldrar utländskt påbrå?
– Ja, mamma är tysk-svensk och pappa är

halviranier och halvtysk. Men jag pratar inte per-
siska. Fast jag har en kompis som försöker lära
mig. Det blir typ hej, sen tar det stopp.

Har du bra självförtroende?
– Ja, det har jag alltid haft. Det har hjälpt att

jag tränade kampsport till jag var femton, då blev
jag bra på nåt och övade upp ett slags självförtro-
ende. Jag är inte rädd att säga att jag har bra själv-
förtroende för jag tycker att man ska säga att man
är duktig om man själv tycker att man är det.
Och jag suger åt mig om jag får höra att jag till
exempel är duktig på att dansa.

…och snygg? För det är ju vedertaget
att du ser bra ut.

– Jo, okej. Sen vet jag inte om jag är lika
snygg som mina fans tycker…. Men jo, jag ser bra
ut. Och jag gör precis som alla andra för att fram-
häva det. Det är klart man vill göra det bästa av
det man har.

Vad är du mest nöjd med?
– Ögonen och läpparna.
Tränar du mycket?
– Jo, det gör jag. Jag går på gym och joggar

ofta Kungsholmen runt. Men jag tränar inte så
mycket. Jag vill vara tränad och smidig, inte stor.
Att ha stora biceps är inget mål för mig. Jag vill
vara stark för att orka att dansa och röra mig.

Du är en av få unga popsnubbar som
inte visar så mycket hud, är det ett medve-
tet val?

– Ja, jag tycker det är billiga tricks. Det är lite
cheesy att visa hud, det blir för mycket latinlover.

Har du sagt det till Danny?
– Haha, nej, men det vet han om. Det kan

hända att jag pikar honom för det.
Är du singel?
– Ja, det är jag.
Slutligen, det är väldigt många nyvakna

bilder på dig i sängen på Instagram..?
– Haha, ja det blev det ett tag. Det var ju

enda tiden jag tänkte på att jag skulle ta bilder till
Instagram. Men nu försöker jag ta bilder på annat
än mitt nyvakna ansikte.

Ronny Larsson

AV ronny larsson & jessica lundgren FOTO peter knutson STYLING ANTON dennis bröchner
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edan tre år tillbaka leder Jesper
Börjesson TV4:s Nyhetsmorgon
lördag där han tar sig an alla möjli-

ga intressanta gäster och ämnen.Trots att
han ”bara” syns i rutan på lördagar så är det
ett heltidsjobb. Ett jobb som innebär myck-
et research och förberedelser. Men Jesper
älskar det.

– Det är ett drömjobb. Jag älskar ju
möten, och det är kul att vi kan ha en gäst
som får prata till punkt. Det gör att inter-
vjuerna blir intressantare och att man lär
känna personen på ett annat sätt. Och det
är kul att få till en stor bredd i gästerna,
alltifrån musik till sport och politik.

Jesper har gjort det mesta på TV4
sedan han kom till kanalen 1996. Han har
till exempel varit allmänreporter, politisk

reporter, sysslat med ekonominyheter och
varit nyhetsprogramledare. Inhoppen i
Nyhetsmorgon lördag för Lasse Bengtsson
ledde till att han sedan tog över program-
met när Bengtsson slutade.

Jesper Börjesson tycker det är extremt
viktigt att bjuda in tittarna i programmet
och använder sig av sociala medier som
twitter för att uppmuntra till tittarna skick-
ar sina frågor.

– Jag försöker vara öppen på twitter
under programmets gång och pusha för
saker som kommer i programmet och fråga
tittarna vad de vill veta.

Förutom att han intervjuar gäster direkt
i studion reser han en hel del och gör ban-
dade intervjuer med kända personer.Vissa
möten berör extra mycket.

– Ärkebiskop Desmond Tutu är en
fantastisk människa som har varit med om
så mycket och mötet med honom var stort.

U2:s Bono var också spännande. Jag hade
aldrig fått grepp om honom och hans star-
ka sociala engagemang, och hade tjatat i
flera år om en intervju. Men så fick jag
möjligheten att träffa honom i Marocko
och det var oerhört intressant. Jag såg verk-
ligen att det brann till i ögonen när han
pratade om exempelvis allas lika värde och
kampen mot aids. Då insåg jag att hans

jesper börjesson
s

pride i vardagen:

engagemang är så äkta och att han lägger
ner stora delar av sitt liv på att på riktigt
förändra saker och ting.

Jesper Börjesson har också träffat Pia
Sundhage, som han verkligen ser upp till
och beundrar hennes laidback inställning.
Och så har han varit hemma hos gayfavori-
ten Elton John i hans privata jättehus i
Nice.

Hur var Elton?
– Det var ett kul möte, och han var

trevlig. Elton var besatt av svenskt designg-
las och hade hur mycket som helst hemma.
Jag träffade honom precis innan han skaffa-
de sitt första barn.

Jespers mest kända intervju är dock
kanske den med Petra ”September”
Marklund. Den har blivit lite av en tv-
klassiker eftersom sångerskan och Jesper
missförstår varandra totalt i en intervjusi-
tuation. En mycket märklig tystnad uppstår
under intervjun.

– Men det är det roliga med att göra
intervjuer, när det händer något oväntat.
Och vi hade kontakt efter intervjun och
skrattade åt att det just blev så extremt
kontigt.

Ett viktigt inslag i Nyhetsmorgon lör-
dag är musiken. Jesper har ett stort musik-
intresse och kallar sig musiknörd som gillar
allt från jazz och rock till modern dansmu-
sik.

– Vi har mycket musik i programmet,
ofta sånt jag gillar. För mig är det viktigt att
musik tas på allvar.Att det ses som en lika
stor konst som en pjäs eller en målning. Jag
har en stor skivsamling hemma som jag
tänkt att mina barn ska ta över men det
känns kanske inte lika spännande längre nu
när allt bara är Spotify, skrattar han.

Men du, vad har Jesper Börjesson
för koppling till gayvärlden egentli-
gen?

– Jag funderade faktiskt på det på väg
till den här intervjun. Förutom att jag har
vänner som är gay så kanske jag inte har så
mycket koppling. Men jag kan bli lite
avundsjuk på gayvärlden, att allt inte är så
uptight och streberaktigt. Mitt intryck är
att man har roligt och ställer upp för
varandra. Och man tar inte allting så för-
bannat allvarligt som straighta ibland gör.
Dessutom tror jag det är viktigt för männi-
skor att tillhöra något, att hitta en samhö-
righet, och det är jag lite avis på.

Har du själv alltid varit säker på
din läggning?

– Ja, det har jag. Det är klart att jag som
alla andra funderade kors och tvärs i tonå-
ren men det har aldrig varit någon större
tvekan för mig.

Kommer du ihåg första gången du
träffade någon som var homo?

– Eftersom jag alltid varit väldigt
musikintresserad så har det ju alltid funnits
med så självklart därifrån. Många artister
jag lyssnat på och gillar har varit öppna
med sin sexualitet oavsett hur den sett ut.
Till exempel Bowie och Lou Reed var ju
så otroligt coola och viktiga.

Och slutligen, ditt bästa intervju-
tips?

– Låt den du intervjuar prata klart
innan du fortsätter.Tystanden föder svar,
och när du verkligen lyssnar på någon som
svarar så får den personen utrymme att
prata till punkt och leda in samtalet på
oväntade spår.

Ronny Larsson

”jag kan bli lite avundsjuk på 
gayvärlden, att allt inte är så 

uptight och streberaktigt”
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delightful cocktails, glorious view
On the 8th floor of Clarion Hotel Sign you find our roof top bar. See you!

 
 

 

plats och möts med respekt?



arina Berg är en av Sveriges
mest omtyckta personer i alla
kategorier. Hon flyttade in hos

de svenska kändisarna i flera år men
bosatte sig i våra hjärtan för evigt.
Carina är precis som jag hade föreställt
mig - snäll, rolig och lite fräck. 2011
ledde hon QX gaygala och än idag är
det ett av de roligaste jobben hon haft.

– Att leda gaygalan är fortfarande
det absolut roligaste jag gjort, utan tve-
kan. Det slår till och med Berg flyttar
in.

Vad var den största skillnaden? 
– Publiken, de vet hur man ska

bete sig på en gala. Man är
där, man har roligt och
man skickar kärlek upp
på scenen. Så är det inte
på de andra galorna, där
är det mer ogint.

Har någon tjej
raggat på dig?

– Ja det har nog hänt
någon gång, men det var
länge sedan. Nu är jag offent-
lighetero så man kanske inte försöker på
mig? Inte om man vill ha en säker
utgång i alla fall.

Så det är ingen som har försökt
omvända dig?

– Nej inte vad jag vet. Men det var
en som försökte få mig full på gaygalan.
Jag brukar vara väldigt måttlig i mitt
drickande förutom på just gaygalan, där
går det inte.

Har du varit på Pride? 
– Ja, det har jag varit. Pride infaller

alltid under den heterosexuella små-
barnssemester så det är alltid en kamp.
Men jag har varit där med Annika
Lantz. Där var jag också rätt glad i hat-
ten en gång. Jag sjöng hela Cara Mia för
Måns Zelmerlöw, det var fruktans-
värt. Det är någonting med gayvärlden,
alkohol och jag, det är en slags treenig-
het som alltid mynnar ut i en kraftig
skämskudde dagen efteråt.

Ska du på Pride i år?
– Ja,Annika brukar vara den som

ser till att jag hamnar på rätt ställe. För
henne är prideveckan helig, hon prickar
in den så att ingenting ska störa.

Har du någon gång tvekat på
din läggning?

– Absolut, det har jag. Nu funderar
jag på det på ett icke skräckslaget sätt
och tänker mig att vad som helst kan
hända. När jag var liten tänkte jag på
det med rädsla ”tänkt om jag är les-
bisk”, för mig var det så diffust, vad var
det? Jag visste att det var något som
kunde göra folk arga. Dock har det
varit väldigt öppet i min familj, det har

funnits gaypersoner i min släkt
och i mina föräldrars
umgänge.

– När jag var omkring
tio-elvaårsåldern sa jag till
min syster som är fyra år
äldre ”tänk om jag blir les-
bisk?” då svarade hon ”Ja,
och då är du det” Jag nöjde
mig med det, tänkte att blir
jag gay så gillar jag det nog

och vips är problemet ur värl-
den. Det är nog det mest bekymrad jag
varit kring min läggning. Men annars
har jag varit väldigt öppen och är fort-
farande.

Har du varit med en tjej någon
gång? 

– Nej inte mer än på gymnasiet då
man hånglade med sina tjejkompisar på
fester. Men som farmor brukade säga,
det är aldrig försent att bli gay.

– Jag tycker det känns trösterikt på
något sätt, man behöver inte vara en
stereotyp hela sitt liv utan man kan hitta
något annat, and it's been known to
happen för väldigt många människor
väldigt sent i åldrarna.

Varför tror du att du är en
sådan stor flatfavorit, varför älskar
vi dig?

– Ja det är väl för att jag älskar er!
Vem är drömgäst till bergs bär-

bara talkshow?
– Jag tycker att Prinsessan

Madeleine verkar så förtjusande och

det vore himla härligt att få höra henne
prata om hur livet blev och efter bröllo-
pet. Jag tycker hon är härlig. Sedan
kommer jag aldrig att ge upp på
Agnetha Fältskog, jag ska få med
henne någon gång.

Vem var roligast att flytta in
hos i Berg flyttar in?

– Jag har väldigt god kontakt med
några av dem fortfarande. Men det var
väldigt speciellt när jag flyttade in hos
Börje Salming eftersom att det varken
fanns el eller vatten där, vi var liksom
lämnade åt vårt öde, det var en väldigt
rolig resa och jag tycker väldigt mycket
om honom. Sedan har jag bra kontakt
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med Jesper Parnevik också och jag
brukar åka dit och hälsa på ibland.

Din man Kristian Luuk är pro-
gramledare för På Spåret, skulle du
kunna tänka dig att vara med där?

– Neej, jag skulle dö av skam, det är
alldeles för svåra frågor.

Men om du skulle vara med,

vem vill du ha i ditt lag?
– Pappa, för han har sina blinda

fläckar där jag kan komma in.
Vem skulle du vilja ha som

motståndare? 
– Ellinor Persson, fast hon skulle

krossa mig. Men hon är så himla rolig,
henne skulle jag även kunna tänka mig

ha i mitt lag.
Spelar ni mycket sällskapsspel

du och Kristian? 
–Vi har alltid spelat mycket fråges-

port med Kristians föräldrar, då är det
alltid jag och svärmor mot Kristian och
svärfar och vi har alltid spöat skiten ur
dem, tills Kristian började jobba med På

spåret. Nu måste jag hitta på något
annat spel för nu är han för allmänbil-
dad.

Han var inte det innan alltså?
– Nej Gud nej, jag var mycket

smartare än han när vi blev ihop.

Jessica Lundgren
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någon gång, men det var
länge sedan. Nu är jag offent-
lighetero så man kanske inte försöker på
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utgång i alla fall.
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– Nej inte vad jag vet. Men det var
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Jag brukar vara väldigt måttlig i mitt
drickande förutom på just gaygalan, där
går det inte.
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Lantz. Där var jag också rätt glad i hat-
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Måns Zelmerlöw, det var fruktans-
värt. Det är någonting med gayvärlden,
alkohol och jag, det är en slags treenig-
het som alltid mynnar ut i en kraftig
skämskudde dagen efteråt.

Ska du på Pride i år?
– Ja,Annika brukar vara den som

ser till att jag hamnar på rätt ställe. För
henne är prideveckan helig, hon prickar
in den så att ingenting ska störa.

Har du någon gång tvekat på
din läggning?

– Absolut, det har jag. Nu funderar
jag på det på ett icke skräckslaget sätt
och tänker mig att vad som helst kan
hända. När jag var liten tänkte jag på
det med rädsla ”tänkt om jag är les-
bisk”, för mig var det så diffust, vad var
det? Jag visste att det var något som
kunde göra folk arga. Dock har det
varit väldigt öppet i min familj, det har
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– När jag var omkring
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min syster som är fyra år
äldre ”tänk om jag blir les-
bisk?” då svarade hon ”Ja,
och då är du det” Jag nöjde
mig med det, tänkte att blir
jag gay så gillar jag det nog

och vips är problemet ur värl-
den. Det är nog det mest bekymrad jag
varit kring min läggning. Men annars
har jag varit väldigt öppen och är fort-
farande.

Har du varit med en tjej någon
gång? 

– Nej inte mer än på gymnasiet då
man hånglade med sina tjejkompisar på
fester. Men som farmor brukade säga,
det är aldrig försent att bli gay.

– Jag tycker det känns trösterikt på
något sätt, man behöver inte vara en
stereotyp hela sitt liv utan man kan hitta
något annat, and it's been known to
happen för väldigt många människor
väldigt sent i åldrarna.

Varför tror du att du är en
sådan stor flatfavorit, varför älskar
vi dig?

– Ja det är väl för att jag älskar er!
Vem är drömgäst till bergs bär-

bara talkshow?
– Jag tycker att Prinsessan

Madeleine verkar så förtjusande och

det vore himla härligt att få höra henne
prata om hur livet blev och efter bröllo-
pet. Jag tycker hon är härlig. Sedan
kommer jag aldrig att ge upp på
Agnetha Fältskog, jag ska få med
henne någon gång.

Vem var roligast att flytta in
hos i Berg flyttar in?

– Jag har väldigt god kontakt med
några av dem fortfarande. Men det var
väldigt speciellt när jag flyttade in hos
Börje Salming eftersom att det varken
fanns el eller vatten där, vi var liksom
lämnade åt vårt öde, det var en väldigt
rolig resa och jag tycker väldigt mycket
om honom. Sedan har jag bra kontakt
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get lucky…
ride är ett viktigt arrangemang, säger
Arthur Engel.
– Dels så synliggör de HBTQ-

frågan, dels så är det en ideell organisa-
tion så de behöver resurser för att kunna
verka.Vi är ett öppet företag och gör
ingen skillnad på homo eller heterosexu-
ella, och vi vill nå kunder på ett kul sätt
och då känns Pride som ett utmärkt sätt.

Björn Borgs Says Ja to Weapon Of
Masseduction är en lekfull anspelning på
att underkläderna är ett förförelsevapen,
och ett mönster som speglar kampanjen
lanseras lagom till Pride.
Företagets involvering i Pride stämmer
bra överens med de fem spelregler som
implementerats sedan Arthur började
jobba för Björn Borg.

– Vi ska vara innovativa, passionera-
de, affärsmässiga, ansvarstagande och
öppna, och det är då viktigt att vi gör

handling av dessa ledord.
Björn Borgs affärsverksamhet består

till 60-70 procent av underklädesförsälj-
ning. Det var det första underklädesmär-
ket som på allvar satsade på färger och
mönstrat under tidigt 2000-tal och den
bilden hänger kvar.

– Är man först med något så blir
man nästan synonym med det. Men vi
har ju mycket enfärgat också i vårt
utbud, och nu breddar vi ännu mer.

– Underkläder har blivit vår gren
och det är viktigt att vara tydlig med. Sen
kan man komplettera det med produkter
som hänger samman. Som dofter och
sportrelaterade funktionella kläder.

Den genomsnittlige Björn Borg-kon-
sumenten är mellan 19-26 år.

– Det är klart att vi säljer inom alla
ålderskategorier, men just i den åldern
peakar underklädeskonsumtionen.

Därefter köper man mer sällan. En kom-
pis gav sin polare sju nya Björn Borg-
kallingar och det första frun frågade var
”är du otrogen?”. Det är så typiskt att så
fort man börjar göra sig fin undertill så
antas det vara för någon annan.

Arthur Engel har varit VD för Björn
Borg sen 2008 och trivs. Han tror absolut
att han påverkat organisationen genom
ett ”öppet schyst ledarskap”, men under-
stryker att mycket handlar om lagarbete.

- Det svåraste med att vara ledare på
ett företag är att vara ensam, men genom
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att lyssna och involvera andra i processen,
så blir det lättare att fatta viktiga beslut.

- Men ibland måste man fatta beslut
på egen hand och då är det viktigt att
vara trygg med sig själv.

Den tryggheten har steg för steg
infunnit sig och när Arthur Engel närma-
de sig fyrtio föll de flesta bitarna på plats.
I´m a slow learner, säger han.

- Att komma till insikt med sig själv
tar tid och det är det häftiga med att bli
äldre. Jag började jobba direkt efter plug-
gandet och i 17 år hade allt gått i ett. När
jag närmade mig 40, var pappaledig och
stod mellan jobb så hade jag tid att tänka.

Att må bra är framgång, var en av
insikterna.

– Nu gör jag gör sånt som jag mår
bra av. Jag mediterar, tränar och tillbringar
tid med dem jag tycker om.

Han sätter en gräns mellan jobb och
ledighet, och läser inte mail på helger.

– Jag försöker släppa Björn Borg när
jag åker härifrån, för då blir jag bättre när
jag väl är på kontoret.

Arthur Engel har varit öppen sedan
han var tjugosex men tycker inte att det
är någonting är säga så mycket om.

- Det har ju inget med mitt jobb att
göra. Man skulle ju aldrig fråga en stra-
ight företagsledare om hur man lever pri-
vat. Men jag har aldrig sagt att jag inte är
gay, jag har bara inte velat bli etiketterad
för något annat än det jobb jag gör här.
Och det är i den rollen jag vill bli inter-
vjuad, så som jag blir här idag.

Han menar att om ett ansikte utåt är
gay, så kanske det inspirerar andra och
därför känns det okej att prata om i QX.

Som många andra missbedömde
Arthur omgivningen innan han kom ut i
tjugofemårsåldern.

– Det var ingen ”issue” för dem, bara
för mig själv. Det är så lätt att skapa egna
troll. För mig handlade det om ett större
perspektiv, att inte hitta nån, att inte lyck-
as, att inte våga.

– Jag kände länge att jag inte duger
som jag är och därför måste jag försöka
att vara väldigt duktig på allting. Det blev
en drivkraft, och just den biten känner
jag igen hos andra homosexuella.Att man
ser sig i underläge och måste ”duga” .
Men enligt mig så sitter det ofta hos en
själv och det är bara du själv som kan
ändra på det, säger Arthur.

I höst kommer Björn Borg att synas i
en satsning med MTV. Staying Alive
foundation jobbar preventivt mot hiv,
och i september lanseras en ny kalsong &
trosa, ”Get it on”. En euro per såld
underbyxa, går till hivpreventivt arbete.

- Det är viktigt att synas i samman-
hang som vänder sig till unga, och den
här kampanjen uppmanar till att man ska
ha kul men på ett  ansvarsfullt sätt.

Dessutom väntar utvecklingar i
Storbritannien och Finland, och ett nytt
affärskoncept ska testas i Täby.

–Vi har en ambition att bli bättre
och större, och framförallt för fler.

Well, Björn Borg lär i alla fall få ett
par nya anhängare under Pride. För hur
kan man säga nej till underkläder som
signalerar massförförelse?

Tillägg: Och det här med namnet Björn
Borg då? Nej, den världskände tennisspelaren

har idag inget med varken företaget och 
varumärket att göra. Men personen 

Björn Borg är en viktig ambassadör för
varumärktet Björn Borg och därför träffas

Arthur och han regelbundet.

När Stockholm Pride rullar igång är underklädesjätten Björn Borg en av sponsorerna. Under parollen
”Björn Borg Says Ja to Weapon Of Masseduction” kommer företaget att synas både i Pridepark och i 
paraden. Björn Borgs VD Arthur Engel tycker att satsningen är viktig ur flera synvinklar.

”jag har aldrig
sagt att jag inte
är gay, jag har

bara inte velat bli
etiketterad”

P
AV ronny larsson FOTO peter knutson

Namn: Arthur Engel
Familj: Stor och brokig i
en positiv bemärkelse
Barn: Ett eget och ett
bonusbarn
Bor: Stockholm
Intressen: Träning i alla
former, meditation och
möten med människor.
Aktuell: Som VD för Björn
Borg, en av Stockholm
Prides sponsorer
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ride är ett viktigt arrangemang, säger
Arthur Engel.
– Dels så synliggör de HBTQ-

frågan, dels så är det en ideell organisa-
tion så de behöver resurser för att kunna
verka.Vi är ett öppet företag och gör
ingen skillnad på homo eller heterosexu-
ella, och vi vill nå kunder på ett kul sätt
och då känns Pride som ett utmärkt sätt.

Björn Borgs Says Ja to Weapon Of
Masseduction är en lekfull anspelning på
att underkläderna är ett förförelsevapen,
och ett mönster som speglar kampanjen
lanseras lagom till Pride.
Företagets involvering i Pride stämmer
bra överens med de fem spelregler som
implementerats sedan Arthur började
jobba för Björn Borg.

– Vi ska vara innovativa, passionera-
de, affärsmässiga, ansvarstagande och
öppna, och det är då viktigt att vi gör

handling av dessa ledord.
Björn Borgs affärsverksamhet består

till 60-70 procent av underklädesförsälj-
ning. Det var det första underklädesmär-
ket som på allvar satsade på färger och
mönstrat under tidigt 2000-tal och den
bilden hänger kvar.

– Är man först med något så blir
man nästan synonym med det. Men vi
har ju mycket enfärgat också i vårt
utbud, och nu breddar vi ännu mer.

– Underkläder har blivit vår gren
och det är viktigt att vara tydlig med. Sen
kan man komplettera det med produkter
som hänger samman. Som dofter och
sportrelaterade funktionella kläder.

Den genomsnittlige Björn Borg-kon-
sumenten är mellan 19-26 år.

– Det är klart att vi säljer inom alla
ålderskategorier, men just i den åldern
peakar underklädeskonsumtionen.

Därefter köper man mer sällan. En kom-
pis gav sin polare sju nya Björn Borg-
kallingar och det första frun frågade var
”är du otrogen?”. Det är så typiskt att så
fort man börjar göra sig fin undertill så
antas det vara för någon annan.

Arthur Engel har varit VD för Björn
Borg sen 2008 och trivs. Han tror absolut
att han påverkat organisationen genom
ett ”öppet schyst ledarskap”, men under-
stryker att mycket handlar om lagarbete.

- Det svåraste med att vara ledare på
ett företag är att vara ensam, men genom
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att lyssna och involvera andra i processen,
så blir det lättare att fatta viktiga beslut.

- Men ibland måste man fatta beslut
på egen hand och då är det viktigt att
vara trygg med sig själv.

Den tryggheten har steg för steg
infunnit sig och när Arthur Engel närma-
de sig fyrtio föll de flesta bitarna på plats.
I´m a slow learner, säger han.

- Att komma till insikt med sig själv
tar tid och det är det häftiga med att bli
äldre. Jag började jobba direkt efter plug-
gandet och i 17 år hade allt gått i ett. När
jag närmade mig 40, var pappaledig och
stod mellan jobb så hade jag tid att tänka.

Att må bra är framgång, var en av
insikterna.

– Nu gör jag gör sånt som jag mår
bra av. Jag mediterar, tränar och tillbringar
tid med dem jag tycker om.

Han sätter en gräns mellan jobb och
ledighet, och läser inte mail på helger.

– Jag försöker släppa Björn Borg när
jag åker härifrån, för då blir jag bättre när
jag väl är på kontoret.

Arthur Engel har varit öppen sedan
han var tjugosex men tycker inte att det
är någonting är säga så mycket om.

- Det har ju inget med mitt jobb att
göra. Man skulle ju aldrig fråga en stra-
ight företagsledare om hur man lever pri-
vat. Men jag har aldrig sagt att jag inte är
gay, jag har bara inte velat bli etiketterad
för något annat än det jobb jag gör här.
Och det är i den rollen jag vill bli inter-
vjuad, så som jag blir här idag.

Han menar att om ett ansikte utåt är
gay, så kanske det inspirerar andra och
därför känns det okej att prata om i QX.

Som många andra missbedömde
Arthur omgivningen innan han kom ut i
tjugofemårsåldern.

– Det var ingen ”issue” för dem, bara
för mig själv. Det är så lätt att skapa egna
troll. För mig handlade det om ett större
perspektiv, att inte hitta nån, att inte lyck-
as, att inte våga.

– Jag kände länge att jag inte duger
som jag är och därför måste jag försöka
att vara väldigt duktig på allting. Det blev
en drivkraft, och just den biten känner
jag igen hos andra homosexuella.Att man
ser sig i underläge och måste ”duga” .
Men enligt mig så sitter det ofta hos en
själv och det är bara du själv som kan
ändra på det, säger Arthur.

I höst kommer Björn Borg att synas i
en satsning med MTV. Staying Alive
foundation jobbar preventivt mot hiv,
och i september lanseras en ny kalsong &
trosa, ”Get it on”. En euro per såld
underbyxa, går till hivpreventivt arbete.

- Det är viktigt att synas i samman-
hang som vänder sig till unga, och den
här kampanjen uppmanar till att man ska
ha kul men på ett  ansvarsfullt sätt.

Dessutom väntar utvecklingar i
Storbritannien och Finland, och ett nytt
affärskoncept ska testas i Täby.

–Vi har en ambition att bli bättre
och större, och framförallt för fler.

Well, Björn Borg lär i alla fall få ett
par nya anhängare under Pride. För hur
kan man säga nej till underkläder som
signalerar massförförelse?

Tillägg: Och det här med namnet Björn
Borg då? Nej, den världskände tennisspelaren

har idag inget med varken företaget och 
varumärket att göra. Men personen 

Björn Borg är en viktig ambassadör för
varumärktet Björn Borg och därför träffas

Arthur och han regelbundet.

När Stockholm Pride rullar igång är underklädesjätten Björn Borg en av sponsorerna. Under parollen
”Björn Borg Says Ja to Weapon Of Masseduction” kommer företaget att synas både i Pridepark och i 
paraden. Björn Borgs VD Arthur Engel tycker att satsningen är viktig ur flera synvinklar.
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ag springer över en lerig åker i
Norrköping. Eldkvarn har precis
avslutat sin öppningskonsert på

Bråvallafestivalen och det är folk överallt. Jag
letar mig fram till rätt plats där jag ska möta
upp Icona Pop men på grund av kaos i trafi-
ken blir de över en timme försenade.

– Äsch, är det festival så är det, ingen har
koll på tiden då och det här är sådant man får
räkna med, säger en tillsynes avslappnad
Caroline Hjelt.

Vi letar upp ett skydd mot regnet och slår
oss ner för att snacka lite. På stora scenen bred-
vid oss dånar musiken och vi får sätta oss rik-
tigt nära varandra i den lilla soffan för att höra
vad som sägs, inte mig emot. I början av juli
släppte de singeln I love it i Storbritannien och
det tog en vecka för låten att segla in på plats
nummer ett.

– Det är helt sjukt, för ett år sedan bodde
vi i en sunkig lägenhet i London och spelade
typ gratis och för bärs så att gå upp på
Singellistan i Storbritannien är helt galet. Det
trodde vi verkligen inte, säger Aino Jawo.

Och det är helt sjukt. Endast sju stycken
svenskar har lyckats ta sig till toppen på den
brittiska listan bland annat Abba, Robyn och
Ace of Base. De har även skrivit musikhisto-
ria genom att sälja dubbelplatina i USA, alltså
över två miljon sålda exemplar av låten I love it,
något som gjort de till historiska. Endast en låt
har lyckats sälja så bra i USA innan och det är
Swedish House Mafias Don't you worry child.
Dock finns en annan låt på skivan som intres-
serar mig lite mer än I love it, nämligen den
snuskiga Downtown och jag kan inte dra mig
för att fråga vad den egentligen handlar om.

– Ja den handlar om precis det du tror att
den handlar om, säger Caroline.

– Men allting är ju relativt och man kan ju
läsa in vad man vill i låten, Fortsätter Aino.

– Det är ganska kul, det var liksom ett hid-
den message när vi skrev sången, säger
Caroline och småskrattar.

Men hur tänker man när man skriver
en låt om oralsex? 

– Jag tror inte vi tänkte så mycket, vi är ju
rätt snuskiga som personer, säger Aino.

– Sedan när saker och ting blir för seriöst
då ballar vi alltid ur och stoppar in lite humor,
det blir så jävla tråkigt om man ska se allting
för seriöst. Sedan blir det jäkligt roligt om man
ser någon som går runt och sjunger på den
och inte vet vad den sjunger om. Det tycker
jag är humor, säger Caroline och med glimten
i ögat.

De svenska popikonerna har de senaste året

fullkomligt exploderat och inte minst i gayvärl-
den. De skulle ha spelat på Gaygalan men var
tvungna att ställa in på grund av turnén i USA,
dock så lovar de att komma nästa år och vi
håller tummarna för att inte en turné kommer
i vägen då igen.Tjejerna får spela på
Pridefestivaler och gayklubbar runt om i hela
världen och gaysen älskar dem, och flatorna vill
älska med dem.

Hur flatiga är Icona Pop?
– Ganska jätteflatiga. Det är många som

spekulerar ifall vi är tillsammans, vi har spelat
på många pridefestivaler och nu släppte vi
låten Girlfriend och gick ut och sa att den
handlar om oss ”me and my girlfriend”, folk
bah 'YES, nu har dom kommit ut'. Jag skulle

älska om det var så för vi skulle ha den perfek-
ta relationen, säger Caroline och tittar på Aino
som nickar medgivande.

Men har tjejer någon chans på er? 
– Asså just nu tänder jag på killar, jag öns-

kar ibland att jag skulle tända på tjejer. Jag kän-
ner så sjukt många snygga och coola tjejer,
men just nu är det nog killar, säger Caroline.

Just nu säger ni? 
– Ja exakt, just nu, säger Aino och ler.
Caroline och Aino träffades för första

gången 2009.Aino var hjärtekrossad och
behövde muntras upp så hennes vänner drog
med henne till en fest. Festen var hemma hos
Caroline och det blev en vändpunkt i deras liv.
Tjejerna klickade direkt, dagen efter träffades
de öven en flaska vin och började skriva låtar
och fyra veckor senare hade de sitt första gig.
Resten är historia och de har varit nästintill
åtskiljbara sedan dess.Att leva så tätt inpå
varandra gör att de ser både de positiva och de
negativa delarna av varandra och vem känner
dem bäst om inte de själva? 

Caroline, vad skulle du säga är Ainos
största ovana?

– Ainos största ovana, åh nu måste jag
tänka här. Jättesvårt, vi är så tätt inpå varandra
hela tiden så det är ju ingenting som jag stör
mig på för då hade jag sagt det på en gång.
Men ibland när vi ska göra något har du redan
tänkt ut hur det ska vara och skapar något
innan det är något, säger Caroline och Aino

svara snabbt och håller med.
– Haha jaa jag vet, panikar a.k.a drama. Jag

är jättedramatiskt, en dramaqueen.Till exempel
med kärlek, jag hoppar in väldigt fort och det
är så mycket känslor så jag kan knappt hantera
det och lite så är det med allt egentligen, jag
får hålla mig i skinnet. Då är det bra med
någon som Carro som kan ta ner mig på jor-
den.

Skulle du säga att det är Carolines
bästa egenskap?  

– Ja, det kanske är att hon kan vara så jävla
cool med allt, bra på att bita ihop och det är
skitbra när du har en dramaqueen och någon
som biter ihop. Det är den perfekta mixen.

Utanför tältet dånar festivalbruset och runt
oss börjar det fyllas på med journalister som
vill sätta tänderna i de superheta tjejerna. Om
en timme ska de stå på scenen och direkt efter
måste de kasta sig i bilen för att skynda sig till
Arlanda. Icona Pop ska till Miami över helgen
och tar man en titt på deras turnéschema und-
rar jag om de någonsin får ledigt.

Är ni någonsin lediga? 
– Nej, men vi tar ledigt.
Vad gör ni när det inte står något i

er kalender? 
– Ligger och kollar på dåliga serier i säng-

en, typ Days of our lives, Seventh heaven eller typ
Hem till gården, haha men där går gränsen. Men
när man är ledig och bara ligger i soffan och
inte vill använda sin hjärna en enda procent då
funkar det.

När var ni lediga senast, i mer än två
dagar i rad?

– Det var ganska länge sedan, säger
Caroline och försöker minnas när de var lediga
senast.

– Jag tror det var kring jul.
– Ja, det var jävligt länge sedan i alla fall,

konstaterar Aino.
Om fem år, vad gör Icona Pop då?
– Då har vi släppt vårat tredje världsalbum

och är ute på världsturné, säger Caroline med
en säkerhet i rösten som gör att jag inte tvivlar
en sekund på att det kommer att ske.

– Ja, och så sitter vi och pratar med dig om
hur fett det har varit de senaste fem åren.

Så ni har många drömmar kvar? 
– Ja, vi har massa drömmar, det finns fort-

farande massa ställen vi inte har besökt, massa
sätt att spela in musik på som vi inte har testat,
samarbeten med andra artister, vi vill nå ut till
ännu fler människor. Man blir ju aldrig klar
som artist utan blickar hela tiden framåt.Vi har
bara börjat.

AV jessica lundgren

För ett halvår sedan träffade jag Caroline Hjelt och Aino Jawo mer kända som Icona Pop.
De hade precis vunnit prestigepriset ”Årets bäst klädda duo” på Elle-galan och båda två 
var fulla av förväntan över framtiden och hade målet att ta över världen.
Idag vet vi att de lyckades.

j

iconapop
regerar
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”vi är Ganska 
jätteflatiga. 

Det är många som 
spekulerar ifall 

vi är tillsammans”
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...and 
action!

et är lite svårt att hitta Falcon
Studios och Raging Stallions
lokaler. Inget utanpå den bruna

slitna smala byggnaden skvallrar om att
jag kommit rätt. Men företagets boss
och huvudfotograf Kent Taylor hämtar
in mig med ett fast handtag och leder
mig genom ett mindre kontorslandskap
där folk, mestadels män, sitter koncen-
trerade med närbilder på penisar över
sina stora dataskärmar.Vi går upp för ett
par smala trappor, genom ett stort loft
som funkar som lager och uppehålls-
rum. Det slitna trägolvet är snyggt repigt
och det står vikter i ett hörn. Längs ena
väggen löper en lång lagerhylla med
kondomer, förlängningssladdar och
glödlampor.

Vi går in genom en dörr där det står
Authorized Personel Only. En svart
plaststol har reserverats för mig och den
tatuerade produktionsassistenten bjuder
mig på Cola Zero från ett bord som
rymmer allt som behövs för en porr-
filmsinspelning: glidmedel (av märket
Gun oil), kondomer, bakteriedödande
gel, Listerine, läsk, vatten, godis och
snacks.

Inspelningsdagen har redan börjat,
och det är kamera och tagning.
I USA kallar man inte porrskådisar för
aktörer. ”The Talent”, typ talangerna, är
ett bättre begrepp. ”The Talent” består
denna dag av tatuerade och snaggade
Caleb Colton och regissören själv,
Adam Killian. Caleb Colton klättrar
upp på de dubbla stegarna som står luta-
de mot väggen och putar med röven
mot Adams Killians ansikte.

– I want that ass…Fuck yeah, give
me that ass, boy, stönar Killian.

Det låter precis som när min pojk-
vän brukar skojhärma hur bögporr låter.

Adam Killian är alltså både skådis
och regissör för dagens film, Cocktease.
En av de första filmer han var med i var
faktiskt The Hole mot svenske Tag

Eriksson, idag mest känd som super-
mäklaren Fredrik Eklund (” Vi gillade
varandra, men idag har vi ingen kontakt”).
Sedan The Hole har Adam, som är en av
få porrskådisar som faktiskt använder sig
av sitt riktiga namn, arbetat sig upp och
blivit något av en tungviktare i bran-
schen. Nu jobbar han för Raging
Stallion och Falcon, och den här filmen
är den tredje och avslutande delen i
filmsviten Monster Bang Cock Triology.

Caleb Colton plussar Adam som en
riktigt bra regissör just eftersom han är
med i filmen själv.

– Han förstår hela grejen på ett
annat sätt, och kan sätta sig in i hur det
är att filmas, berättar Caleb under en
kort paus.

Adam nickar instämmande. Han
menar att hans teater- och dansarbak-
grund hjälpte honom att snabbt veta hur
han skulle agera inom porren.

– Porren är bara en förlängning av
det jag gjorde tidigare. Det handlar fort-
farande om att underhålla en publik och
att det ska se bra ut och kännas trovär-
digt. Om bara jag skulle göra det för
min egen njutning skulle det aldrig bli
bra. Jag går in för allt till hundra procent
och vill att allt ska kännas äkta.

Därför görs det inga omtagningar.
Adam föredrar nämligen att köra på tills
något inträffar. Så varje gång vi
porrfluktare ser en ny kameravinkel i
Adams filmer har det hänt nåt som stop-
pat filmningen. Under den här dagen
stoppas filmandet en gång då Adam
knullade Caleb så hårt att han blev kiss-
nödig, och en gång av att Caleb hade
för lite glidmedel under en påsättnings-
scen.

Det är avslappnat under de små pau-
serna. Killarna skrattar och småpratar,
och produktionsassistent Benito bjuder
på cola eller en bit choklad. Emellanåt
kommer Caleb och Adam fram och
snackar lite, och frågar hur jag tycker det
ser ut. Medan de pratar drar de i sina
kukar för att dom ska vara fortsatt hårda.
Jag är förvånansvärt okåt men har såklart
ändå svårt att inte låta blicken vandra
neråt.

Caleb berättar att zink och vitamin
E fått hans utlösningar att bli märkbart
större, och att han ibland skjuter över
axeln och ibland bara rakt ner i naveln
på sina motspelare.

Vårt småprat är av allra bästa form
som ni hör.

Jag nickar hela tiden intresserat och
funderar på vilka livsmedel som innehål-
ler zink (ostron, sill och musslor är några
exempel). Jag får även veta hur man fej-
kar en utlösning (”man stoppar lotion i
en kondom och sticker ett litet hål i
toppen och klämmer åt den bakom
kuken så det ser ut som att man spru-
tar”).

Tänk så effektivt man kan ta död på
en sexig illusion.

Det byts positioner inför nästa scen.
Det är en rätt forcerad miljö med
betongväggar, glasrutor och rep som
hänger i taket. Killarna har svarta boots
och sönderrivna kläder.

– Yeah, give me that ass boy.
Fööööööööök yeah.

För fem minuter sedan stod jag på stans största shoppinggata. Nu sitter jag på en stol i
en varm vindslokal, dricker cola zero och ser två snubbar knulla. Jag är i San Francisco
på porrfilmsinspelning.

AV ronny larsson FOTO kent taylor/raging stallion & Falcon studios

d

Medan de pratar
drar de i sina kukar

för att dom ska
vara fortsatt

hårda

QX besöker en porrfilmsinspelning i san francisco

QX Ronny med Brayden och Jake.
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Adam Killian, (t.v.) 
Brayden Forrester och Jake Genesis
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Jag är fortfarande inte det minsta
kåt. Det är trots allt inte så kul att se två
snubbar evighetsknulla i ett upphängt
däck. Jag öppnar en tredje cola zero,
äter lite godis, och tänker på hur många
bögar som kommer att sitta och titta på
detta om ett halvår och inte ha den
minsta aning om att en svensk bögre-
daktör satt utanför bild och åt gummi-
björnar medan runkobjekten i bild
knullade för fulla muggar.

Efter någon timmes knullande i
olika positioner händer det något.
Caleb försvinner iväg på toaletten och
kommer tillbaka och håller näven runt
ollonet. Han lägger sig, särar benen så
att Adam kan pressa in kuken. Caleb
stönar och kommer.Adam låter som att
han kommer, men han filmas inte.
Caleb gnider in sin sats över magen
och slickar sig om läpparna.Adam kol-
lar på klippet som nyss spelats in i
monitorn, och ser nöjd ut.

Nu ska hans egen utlösning filmas.
Men innan det ska ske behöver han sti-
mulans från annat håll. En iPad hämtas
in av killen som sköter ljuset. Under
de följande fem minuterna är det tyst i
rummet och jag vet inte riktigt vart jag
ska titta. De andra i rummet; ljuskillen,
assistenten och Caleb, väntar medan
Adam fokuserat tittar på porrfilm på
iPaden och runkar. Han ber ljuskillen
att spola tillbaka till samma sekvens när
en minut har gått. Det är straight
gruppporr.Adam bryr sig bara om kil-
larna, berättar han senare.

– Gayporr kan fortfarande egga
men jag känner de flesta killarna vid
det här laget, så det är sexigare med
någon jag inte känner.

Det är fortsatt tyst och det enda
som hörs är Adams ökande andning
och glidmedelsförsedda näve som glider
upp och ner över kuken.

Det är rätt porrigt, och jag blir fak-
tiskt lite kåt. Intressant att det tog tre
och en halv timme innan den känslan
infann sig. När man är på porrfilmsins-
pelning tänker jag.

Adam signalerar att han är redo och
ställer sig i position, pressad mot Calebs
röv. Men något är galet signalerar foto-
grafen. Det visar sig att motspelarens
sperma har torkat in så assistenten
klämmer av tre sprut med Cetaphil-
lotion, spermans motsvarighet till body-
doubles, över hans mage. Kameran rul-
lar igen.

Adam runkar stönande fram en stor
sats och Caleb spelar med. Kamera-
mannen vill ha en annan vinkel. De gör
samma sak igen fast utan kuk i bild.
Sen ska båda reagera på varandras
orgasmer.Två tagningar till.

Sen är det klart.
Adam och Caleb duschar, tar sedan

en varsin gigantisk macka i kylen och
drar åt varsitt håll. Caleb ska flyga hem
till San Diego.Adam fortsätter imorgon
också, men då bara med regi.

Adam Killians porrkarriär började
för tolv år sedan då han dansade på
gayställen och blev upptäckt av legen-
dariske porrfilmsmakaren Chi Chi La
Rue.

– Jag jobbade lite bakom kulisserna
först som produktionsassistent, så jag såg
först hur allt gick till. Jag har alltid
underhållit på olika sätt och det kändes
bekvämt direkt. Jag är inte eller har ald-

rig varit nervös, berättar han.
Raging Stallion och Falcon Studios

får varje månad omkring 400 ansök-
ningar från killar som vill bli nästa stora
stjärna. Företagets VD Kent Taylor
berättar att det är svårt att hitta den
ultimata stjärnan då de sällan har vad
han anser vara en porrstjärnas största
talang:Att kunna arbeta utan ego.

– Det är en egenskap som nästan
ingen besitter, säger han med ett snett
leende. I övrigt efterlyser vi att man
måste vilja underhålla sexuellt, för
kameran och inte för sig själv. Och att
man har sexuell energi. Det står över
en vältränad mage och en stor kuk vil-
ken dag som helst.

Adam Killian håller med. Han
menar att det är hans professionalism
som hållit honom kvar i branschen.
Och känslan för vad porrfilmstittare vill
ha.

– Jag blir aldrig hård av att stå och
filma, men jag blir upphetsad på ett
känslomässigt plan om bitarna faller på
plats. Jag älskar när den där kemin
infinner sig mellan två killar och allt
bara löper på naturligt.

– I slutändan handlar det om att
göra en film för någon som sitter med
sin kuk i näven och då måste det som
visas kännas naturligt. Det är svårare att
få till än man tror, analyserar Kent
Taylor.

Porrbranschen har förändrats rejält
under de senaste tio-femton åren.
Illegal nedladdning har söndrat indust-
rin. Kent Taylor drar en liknelse:

– Tänk dig att du är bagare och säl-
jer limpor för en dollar. Sen öppnar en
affär i samma kvarter och ger bort brö-
det gratis. Så för att rädda din verksam-
het så bakar du det bästa brödet som
går att baka så att kunderna tycker det
är värt att betala för ditt bröd.

Han berättar att de varje månad tar
bort över 30 000 filer som illegalt lig-
ger ute från Raging Stallion och Falcon
Studios.

- För att mota den illegala nedladd-
ningen så tittar vi på nya fönster att dis-
tribuera. DVD-försäljningen är numer
väldigt liten och betalsajter på nätet är
mycket mer effektivt. En liten men
positiv förändring jämfört med tidigare
är att fler hotellkedjor börjat visa gay-
porr. Många bäckar små…

Både Adam och Kent är överens
om att den stora trenden just nu inom
gayporren är filmer med amatörkänsla.

– Taffligt filmade knull med slarvig
belysning och dåligt ljud. Det vi gör
skiljer sig visserligen ifrån det men det
har funkat i många år och säljer fortfa-
rande, så vi fortsätter.

Adam Killian fortsätter:
– Sättet att konsumera film har

ändrats, men det finns fortfarande en
marknad för större studiofilm som man
betalar för. Sean Cody, Corbin Fischer
och andra sajter har öppnat en marknad
som tidigare inte var så stor och utfors-
kar den. Det behöver inte betyda att de
hotar oss. Den största skillnaden jämfört
med tidigare är däremot att vi inte gör
filmer med handling, eftersom det ändå
klipps bort när filmerna hamnar på
nätet. Folk vill bara se sex helt enkelt.
Ingen onödig utfyllnad.

Dag två. I dag är det porrskådisarna
Jake Genesis och Brayden Forrester
som ska filma. De diskuterar politik,
båda är Pro-Obama, medan de smörjer
in sig i lotion och tar på sig dagens
kostymer, en trasig jeansskjorta med
jeanshorts, och ett sönderrivet svart
linne med armybyxor.

– Min kuk är fortfarande öm efter
helgens fyra liveshower, skrattar Jake.

En ny dag på porrfabriken har bör-
jat.

Dagens tagningar går i princip till
på samma sätt. Brayden suger av Jake
och sen sätter Jake på Brayden.
Eftersom ljudet mestadels läggs på i
efterhand kommer Adam in med anvis-
ningar medan kameran rullar: ”Dra isär
skinkorna”, ”riv upp byxorna lite
mer”, ”kondomen ligger bredvid dig”
och så vidare.

Jag är fortfarande inte det minsta

”Jag har liksom inte
sex mot stegar och

tunnor i vanliga fall,
och skulle säkert

njuta mer om vi bara
låg i sängen och

knullade”

Adam Killian och 
Caleb Colton
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Facket för dig 
och alla andra 
byggnadsarbetare!
Vi vill vara med att bygga ett samhälle där 
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hörigheten ger dig styrkan att höras ut. 

Ett samhälle där du är en i laget!
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upphetsad när jag ser knullandet. Det är
mer upphetsande att prata med
Brayden och Jake än att se dem knulla.
Båda två är väldigt avslappnade och
trevliga.

Jake Genesis har varit ”Talent” i nio
månader och är exklusiv stjärna för
Raging stallion. Han är 32 år och har
satt en gräns att lägga av vid 35.

– Det största problemet för mig är
dejtandet. Jag ser mig som en traditio-
nell kille som vill hitta rätt partner. Nu
jobbar jag mycket, dejtar bara folk
inom branschen, och det är svårt att
träffa någon utanför. Och när man väl
gör det är det svårt att veta om de ser
Jake Genesis eller killen bakom. Då kan
det vara lättare att träffa någon i bran-
schen för att vi förstår varandra och för
att vi ser att det finns en människa
bakom det påhittade namnet.

Brayden Forrester har bara gjort ett
par olika scener hittills och blev tillfrå-
gad om han ville testa porrfilmsbanan
då han jobbade som eskort.

– Jag ville inte vara en fattig student
så jag började som eskort. Och när det
började sprida sig att jag var eskort
bland mina bekanta så kände jag att jag
lika gärna kunde tjäna lite mer pengar
och göra det här, säger han.

Han berättar att hans familj är ”rätt
konservativ” och att de tror att han job-
bar som underklädesmodell. De vet att
han är gay och är okej med det, men de
har ingen aning om att han spelar in
porr och han hoppas att de inte får reda
på det medan han fortfarande är aktiv
(” det blir lättare att diskutera om vad
jag gjort, inte vad jag gör”)

Jake flikar in att han också sa att
han jobbade som underklädesmodell,
men att den lögnen gick hans mamma
inte på.

– Jag trodde aldrig att hon skulle
hitta mina filmer! Min familj är också
konservativ men de freakade faktiskt
inte ur. Mamma finns nu på twitter och
så fort jag gjort en scen med någon så
börjar hon följa honom. Det är lite
knäppt, flinar han.

Jake och Brayden träffades för första
gången under gårdagen och nu sitter de
här och väntar på att få fortsätta knulla
på film. Men Jake skrattar när jag frågar
om det känns konstigt.

– Det är ju rätt vanligt inom gay-
kulturen att träffa någon och sen ha
sex, menar han.

Well, det argumentet kan jag knap-
past invända mot.

De skrattar när jag frågar om de är
lika verbala när de har sex privat som
när jag ser dem filmas här.

– Haha, nej jag är verkligen ingen
storsnackare som säger saker som ”Take
that dick”, berättar Jake Genesis. Jag är
mycket mer romantisk av mig. För mig
känns det lite löjligt och jag hade
extremt svårt att få till vad jag skulle
säga i början. Jag hade aldrig dejtat nån
som snackat så. Men sen lyssnade man
på andra och skapade en vokabulär,
skrattar han.

Är det stor skillnad på hur ni
har sex privat och hur ni ligger på
film, förutom snacket?

– Jag är som sagt betydligt mer
romantisk, så det finns inget i den här
scenen som jag njuter av direkt. Jag har
liksom inte sex mot stegar och tunnor i

vanliga fall, och skulle säkert njuta mer
om vi bara låg i sängen och knullade,
ler Jake.

Men är det bara ett jobb att
knulla eller njuter man? 

– Först och främst är det ju ett jobb
men det är klart att om allt stämmer
med motspelaren så uppstår en viss
sexuell energi och man blir kåt på rik-
tigt, säger Jake och Brayden nickar
instämmande.

– Och precis som på alla andra jobb
träffar man folk man har kemi med,
och ibland tar man det vidare och ses
efter jobbet. Men många sätter sig i
”jobb-mode” när man spelar in och
kopplar bort sin person från jobbet.

Det går upp för mig att Jake sitter
och smeker sin kuk medan vi pratar
under deras lilla paus. Först nu märker
jag det. Efter en kvart mitt emot dem i
soffan. Hej avtrubbad liksom.

Sedan årsskiftet finns en lag i Los
Angeles-området som säger att man
måste använda kondom under porr-
filmsinspelningar. Den lagen har dock
inte nått andra delar av landet än.
Däremot har alla stora bolag kondom-
policy och förespråkar säker sex vid

penetrering för att skydda ”The Talent”
från exempelvis hiv.

–Vid penetration krävs kondom.
Där är vi tydliga, och ingen tar sperma
i munnen, berättar Adam Killian.

– Jag har aldrig frågat om en mot-
spelares status eller om de har testat sig.
Det skulle kännas som jag invaderade
någons privatliv. Men just nu jobbar jag
för Raging Stallion och de är en
”säkert” bolag som förespråkar säker

sex, så jag känner mig trygg. Säger Jake
Genesis.

Brayden Forester fortsätter.
– Det finns bolag som säger att de

är totalsäkra och gör tester av sina stjär-
nor, men det tycker jag är idiotiskt för
det är ingen garanti. Men detta är ingen
stor grej för mig, vidtar man åtgärder så
är risken att smittas liten. Men jag blir
förbannad över att folk inte bryr sig
mer, det finns en ignorans mot hiv i
gayvärlden som jag tycker är korkad.
Kent Taylor:

Jag som ansvarig för filmerna och
de som medverkar måste anta att de
inte vet, eller att de ljuger som sin hiv-
status.Vårt jobb är att hålla alla safe, och
har man sex med någon som har hiv så
ska man inte smittas. Men ingen måste
testa sig.Vi har vissa skådisar som vill
att deras partner testar sig medan andra
inte bryr sig. Men jag känner som sagt
att vi tar ansvar genom att det alltid
används kondom i våra filmer.

Under sina tio år i branschen har
Adam Killian jobbat med flera olika
bolag. Han har inga dåliga erfarenheter
av branschen även om han säger att det
absolut finns mindre seriösa studios
som kanske inte alltid sätter ”The
Talent” först.

– Men min erfarenhet är att de
stora gayporrfilmsbolag som finns kvar
är bra, och det är de som styr bran-
schen. Jag tror att gaybranschen överlag
ser bättre ut medan den straighta mark-
naden har en lägre tröskel för vad som
är okej. Man ser fortfarande ner på tje-
jer som har mycket sex medan killar
hyllas. Det är trist att det är så.

Kent Taylor håller med.
– De flesta som jag träffat genom

åren är här för att de vill vara det.
Många killar ser detta som något som
ger en slags makt, lyfter egot och så är
det sexigt att åtrås av en massa killar
världen över. Jag tror också att killsex
på film tenderar att vara mer på lika
villkor än straight sex. Det är liksom
inte tio killar som gangbangar dig till
du börjar gråta. Det finns såklart bra
straight porr också, men på det stora
hela så är gayindustrin mer jämlik.Vi
försöker hålla koll på de vi jobbar med,
men man kan inte veta hur folk mår
och vad de egentligen känner… 

När jag skriver den här artikeln, ett
par månader efter mitt besök på porr-
filmsfabriken, visar det sig att Kent
Taylor har helt rätt i sitt sista påstående.
Jake Genesis, som Kent Taylor såg som
Raging Stallions nästa stora stjärna,
lämnade i våras porrbranschen.

Jag blir lite överraskad då jag tyckte
han lät så medveten om allt när vi sågs
på inspelningen. Jag går tillbaka och
lyssnar på bandinspelningen av vad Jake
berättade för mig under dagen i stu-
dion.

– Jag tycker absolut att branschen
kan vara förnedrande, men det finns en
linje, och som ny i branschen måste
man själv hitta den linjen. Men man
ska veta att om man går in i det här får
man vara beredd att bli sedd på som ett
objekt. Och det är jag helt okej med.

I april skrev Jake Genesis däremot
på sin hemsida att porrkarriären inte
bara skadat honom utan även hans
familj och vänner. Den troende katoli-
ken Jake menar att det var hans dåliga
självkänsla som fick honom att börja
med porren, och han rekommenderar
ingen att börja spela in porrfilm och
menar att 100 procent av alla som job-
bar med porr på något sätt är offer och
skadar sin värdighet.

Det där med att de som är med i
porrfilm inte kallas skådisar utan bara
”talang” känns plötsligt väldigt missvi-
sande. När jag tänker tillbaka på mitt
möte med Jake och ser scenen han
gjorde mot Brayden syns inte ett spår
av dålig självkänsla, ånger eller att han
skulle se sig själv som ett offer. Och att
det som Kent Taylor sa om att det är
svårare att få till äktheten i en sexscen
än man tror får mig övertygad.

Att vara med i en porrfilm kan
bjuda på minst lika bra skådespeleri
som i vilken film som helst.

”det finns en 
ignorans mot hiv i

gayvärlden som jag
tycker är korkad”

Jake Genesis
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Facket för dig 
och alla andra 
byggnadsarbetare!
Vi vill vara med att bygga ett samhälle där 
olikheterna berikar. Ett samhälle där till-
hörigheten ger dig styrkan att höras ut. 

Ett samhälle där du är en i laget!

Bob R
eklam

byrå
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Vi stirrar nerför trappan in i den dunkla lokalen. Alla ansikten vänds mot oss.
Glada, runda ansikten tillhörande skönsjungande musikalbögar. Vi har hittat en liten pärla i
West Village men det var ju inte glada bögar vi letade efter. Vi tar det från början.

AV gunilla danielsson & Anna högkil

femflator
inewyorkcity
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är vi berättar att vi ska åka till New York
så säger alla “aaah”, och får något längtans-
fullt i blicken. För den som någon gång

varit i världens huvudstad är längtan tillbaka kon-
stant. Den här gången ska vi stanna längre, hänga
i stan, bara vara och inte springa runt som galna
turister.Vi ska försöka i alla fall.

Första dagarna är vi euforiska över att äntli-
gen vara här. Jetlagen sparkar oss ur sängen klock-
an fem på morgonen. Men staden som aldrig
sover kan inte erbjuda en vettig frukost före halv
åtta så vi traskar runt som rastlösa dagisbarn i
lägenheten vi hyrt.

Vi bor i en del av Soho som heter Nolita,
North of Little Italy, ännu en sån där bokstavs-
kombination. Nolita är känt för trendiga restau-
ranger och butiker. Det är nära till Broadway som
söder om Houston street, i vårt tycke, har stans
bästa shopping. I kvarteren finns konceptaffärer
för de flesta märken: G-Star,All Saints, Scoth and
Soda, Superdry,Tommy Hilfiger, Nike,Adidas,
Converse. På tal om Converse, det är så du kän-
ner igen en svensk i New York, ständigt på jakt
efter dessa billiga klassiska sneakers.

Restaurangen Delicatessen runt hörnet öppnar
äntligen upp för frukost.Vi beställer en full belly
som innehåller allt vi behöver för en dag på stan
förutom näring.Vi vandrar Broadway norrut
innan affärerna ens öppnat. På Union Square
köper vi färsk äppeljuice på ett yrvaket Bondens
marknad.Vi fotar oss själva framför strykjärnshu-
set. Orkar inte köa för ett besök på toppen av
Empire State building.Time Square känns som
Disneyland. Det måste vara kommersialismens
mittpunkt. Kan inte bli mer extremt än det är
här. Peter Jöback sjunger Fantomen på Broadway
men biljetterna kostar skjortan. Gratis är de anti-
ka rulltrapporna och tantvarningen på Macy’s.Vi
passar på att äta koreansk mat i Koreatown.Vad vi
åt vet vi fortfarande inte.

På tillbakavägen mot Soho går vi genom
Chelsea som i alla fall tidigare var New Yorks
gay-, läs bögkvarter. Men vi ser som mest några
dammiga regnbågsflaggor, en butik med pride-
krams, en bastuklubb och en mexikansk restau-
rang, Rocking Horse Café, som påstås ha goda drin-
kar. Möjligen byter Chelsea skepnad nattetid.Vi
tänker inte utforska det.

I Meatpacking district springer vi på Roxys
Anna Classon med flickvännen Jenny
Fjellström.Vi träffar dem av en slump, visste att
de skulle vara i stan, men blir ändå förvånade
över att den tydligen inte är större än så här.
“Men, det är ju...” och så pekar vi glatt på
varandra.

n

”När vi frågar om 
ett vin i vinlistan 

får vi svaret 
‘I drink beer’”
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Eftersom både Anna och Jenny är
krögare så är maten ett viktigt inslag
under New York-resan. Just idag är de
lyriska över sitt besök på Chelsea
Market och den nyligen intagna lunchen
på Pastis runt hörnet.

– Alla restauranger är så väl genom-
arbetade och konceptade här, säger
Jenny. Man har en helt annan kultur
kring att äta ute och konkurrensen är
knivskarp. Du måste verkligen sticka ut,
fortsätter hon och pekar mot Chelsea
Market. Ett Östermalmshallarna gånger
1000, de har lyckats med allt.

Vi som fortfarande är mätta efter vår
mystiska lunch på koreansk krog väljer
att shoppa solglasögon istället för att ta
del av kvarterets matutbud. Bra saker att
shoppa: solglasögon, kläder och sneakers.
Vi besöker Efva Attlings butik, känns
svenskt. Personalen är svensk. Kunderna
är svenska. Sen promenerar vi genom
urmysiga West Village och Greenwich
Village. Bleecker Street är som tagen ur
en scen ur Sex and the City.

Vi tar en eftermiddagsöl på The
Stonewall Inn. En till synes sliten, gammal
bar men den som kan sin homohistoria
vet att det var här som bögar, flator och
transor slog tillbaka för första gången.
Juni 1969 gjorde polisen ett tillslag mot
baren i vanlig ordning. När en polis bru-
talt klubbade en flata i huvudet med en
batong, för att sedan kasta henne i polis-
bilen, fick åskådarna nog och började slå
tillbaka. Händelsen blev startskottet för

priderörelsen världen över.
Samma kväll som vi är på Stonewall

Inn är där en promotionfest för ett nytt
underklädesmärke, Play Out Underwear.
Abby, en av grundarna, går ofta hit.

– Alla bör besöka det historiska
Stonewall Inn. Kvinnorna är här, de håller
till en trappa upp och dansar på helger-
na, berättar hon.Andra favoritställen jag
har är Cubbyhole.

Vi noterar sen tillbaka till underklä-
derna.Varför har hon och partnern
Sylvie satsat på det här? Enkelt, de sak-
nar underkläder utan gullegull men
herrkalsonger passar inte.

– Särskilt resårbanden, de är för tajta,
förklarar Abby. Sen är det för mycket
tyg, på fel ställen, vilket sammanlagt gör
dem obekväma.

Hur det går för Play Out
Underwear får vi se i höst när första
kollektionen släpps.

När vi besöker Red Rooster i
Harlem, förvånas vi över alla gråhåriga
kulturtanter och svenskar som belamrar
stället.Vår servitör pekar runt på olika
svenskbord.Vi är hans tredje bara under
denna sittning.Vi anar en nyans av
turistfälla men det är kanske orättvist

mot ägaren Marcus Samuelsson. Han
kan ju inte rå för att vi svenskar är pat-
rioter när vi är utomlands.

Maten, den hyllar det traditionella
amerikanska köket, med fokus på
Södern. Naturligtvis äter vi Fried Green
Tomatoes.Vem har inte undrat hur det
smakar efter att ha sett filmen Stekta
gröna tomater.The secret’s in the sauce.
Hur det smakade? Ganska gott, lite
märkligt men kul att testa. En vecka
efter vårt besök dyker kungafamiljen
upp på Red Rooster. Det lär inte matta av
svenskintresset.

Efter svenskchocken följer vi Abbys
tips och tar taxi genom stan ner till
Cubbyhole som ligger mitt i West Village.
Det tar ett tag innan vi vänjer oss vid
den grälla inredningen, regnbågsfärgade
girlanger och glaskulor som hänger ner
från taket. Det är trångt, skränigt men
mysigt. När vi vant oss vid trängseln och
hittat vår plats så infinner sig en rätt
skön känsla.Vi pratar med Leila och
Sara som är stamgäster.

– Jag kommer hit för att det alltid
finns folk här jag känner, säger Leila. Det
är bra varje kväll i veckan, fortsätter hon.
I övrigt brukar de gå på The Dalloways
men tycker det är lite dyrt där. Åt klub-
ben Henrietta Hudson skrattar de och vi
får inte någon bra förklaring varför. Det
vi själva minns från tidigare besök på
Henriettas är drinkar i plastglas och en
ung publik.

– För att få reda på vad som händer

så läs tidningen GO Magazine, är deras
tips.

Bara på grund av den alltjämt rådan-
de jetlagen går vi hem tidigt från
Cubbyhole, hade varit trevligt att stanna
längre. Men vi får med oss att festfixaren
nummer ett i New York heter Whitney
Day och på söndag har hon fest i Lower
East Side. Cinco de Mayo-fest på en
takbar, det låter lovande.Vi plockar upp
ett exemplar av Go! Magazine på vägen
hem.

Efter en kväll på The Dalloway är vi
rejält lomhörda. Restaurangen i Soho
öppnade i december 2012 och har
snabbt blivit ett populärt häng för sta-
dens mer bemedlade flator. Många
svenska turister hittar redan hit och
Efvorna har setts till får vi veta. Ägarna
Amanda och Kim är kända från The
Real L Word och Americas Next Top
Model. Något som säkerligen har hjälpt
till för att få fart på stället.

Vi är fem i sällskapet som går dit.Tre
av fem är krögare så nu blir det flatmat-
sprat. Och matmässigt lever Dalloway
upp till våra förväntningar, kanske till
och med bättre än vi väntat oss. Men
konceptet är lite märkligt, tapas men
inte spansk.Vanliga rätter men små por-
tioner som vi uppmanas att dela på.
Miniburgarna är verkligen goda, faktiskt
de enda burgare vi äter under resan. För
varje maträtt som dukas fram desto
högre blir musikvolymen.Till slut är det
riktigt jobbigt att sitta där. Är det en

”Vi passar på att 
äta koreansk mat 

i Koreatown. 
Vad vi åt vet vi 

fortfarande inte”

The Cubbyhole

The Dalloway

Abercrombie & Fitch
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Agria Djurförsäkring är länsförsäk-
ringsgruppens specialistbolag för 
djur- och grödaförsäkring.

agria.se, 0775-88 88 88

Ge din katt 
samma trygghet 
hela livet

Agria Veterinärvård är en helt ny typ 
av försäkring för din katt. Försäkra 
din kattunge idag och du har samma 

trygghet hela kattens liv. Ju äldre din katt 
blir, desto större blir risken att den behöver 
veterinärvård och därför har du alltid kvar 
det ersättningsbelopp du har valt oavsett hur 
gammal din katt är. 

Vill du veta mer – ring 0775-88 88 88, gå 
in på agria.se eller kontakta Länsförsäk-
ringar där du bor.

30 % rabatt 

första året*

*Försäkrar du din katt innan den fyllt 4 månader får du 30 procent 
rabatt på priset för försäkringen det första året.

Välkommen till vår butik 
i Pride House!
Stockholms Stadsmission firar Pride med regnbågens 
alla färger. Här kan du köpa REMAKEs egen Pride-
kollektion och alla våra andra grejer med så klart.

REMAKE är unikt, handsytt och bra för både människor 
och miljön. Så välkommen hit och shoppa med hjärtat! 

Här finns vi:
Pride House/Kulturhusets bottenvåning.

Måndag-fredag 11.00-19.00
Lördag 11.00-17.00
Söndag 12.00-16.00

 (Det vanligaste sättet)

mobile.qruiser.com

LADDA UPP BILDER DIREKT
I DIN MOBIL

NU KAN DU SE ALLA
FOTOALBUMSBILDER

LISTA KLUBBAR

SPANA IN NYA
ANSIKTSBILDER

INGA KÖTIDER I MOBILA 
QRUISER

KOLLA 7.500 FILMER
I MOBILEN



låt specialisterna 
ta hand om dina 
åderbråck
Var tredje vuxen människa har åderbråck. både män och kvinnor, unga 
och gamla. men numera finns det enkel hjälp med moderna metoder.  

Venous centre är sveriges enda helspecialiserade åderbråcksklinik. Vi 
finns i stockholm, malmö och Göteborg. Välkommen att ringa och boka 
tid för ett bedömningsbesök! privat sjukvårdsförsäkring accepteras.

läs mer om oss på www.scandinavianvc.se

stockholm 08-587 101 33  |  Göteborg 031-81 09 08  |  malmö 040-20 80 92

Under Pridefestivalen har du möjlighet att gifta dig med den  
du älskar i S:t Jacobs kyrka. Det kostar ingenting. Präst och  
musiker finns på plats. Ta med legitimation och hindersprövning. 

torsdag 1 aug kl 13.30-17.00
fredag 2 aug kl 14.00-16.00 
Välkomna!

S:t Jacobs 
kyrka är en 
vacker och ljus 
1600-talskyrka 
vid Kungsträd-
gården. 

Drop in-vigsel
s:t jacobs kyrka

Mer information finns på 
stockholmsdomkyrkoforsamling.se

Vi ses på Stockholm Pride!

Mänskliga rättigheter åt alla! 
HBT-Liberaler på din sida sedan 1980. 

Stöd en liberal hbt-politik och bli medlem på 

www.hbtliberaler.se 

Inför valet 2014 - vilka frågor ska vi driva?
Tisdag klockan 17:00, Ekoteket 

Kärlek på lika villkor med Birgitta Ohlsson
Onsdag klockan 14:00, Hörsalen  

Hedersrelaterat våld - hbt-personer
Fredag klockan 13:30, Bryggan

Besök oss i tältet och i Pride House

Homo-, bi och transliberaler



restaurang eller en klubb?
Det är inte bara volymen som

krockar med maten. Personalen är trev-
lig men lämnar mycket att önska. När vi
frågar om ett vin i vinlistan får vi svaret
“I drink beer” följt av ett skratt, men det
är svårt att bli irriterad. Och vi förklarar
snällt att Sancerre är ett vin, inte en
efterrätt.

Kvällens citat får vi från bartendern
en trappa ner när vi försöker beställa en
vodkadrink och får svaret “I don’t have
time for that bullshit”. Men med ett
leende.

Cinco de Mayo, femte maj, är
Mexikos nationaldag och en riktig par-
tykväll i New York. Överallt serveras bil-
liga Margaritas och Tequila shots.Tack
vare Leila och Sara, som vi träffar på
Cubbyhole, hör vi talas om Whitney Day
och hennes fest.Vi beger oss mot East
Village.

Precis innan Williamsburg Bridge
lämnar Manhattan för sin luftfärd mot
Brooklyn, där vid brofästet, hittar vi fest-
lokalen. Det är enda gången under resan
vi känner oss lite vilse. Men inte ens sta-
dens flator hittar dit. Med karta i mobi-
len får vi visa dem vägen.

Eftersom det är söndag så både star-
tar och slutar festen tidigt.Vi har en sen

bordsbokning efteråt i närheten så vi
hinner bara ta några drinkar men det vi
ser gillar vi. Det är helt klart hit de
snygga tjejerna i stan går.

Musiken är hög, det är redan trångt
vid baren. En trappa upp finns en takter-
rass. Även om taket är fördraget är
atmosfären avkopplande, ger en skön
loungekänsla.

Whitney Day själv syns knappt till.
Hon står som vanligt i dj-båset.

– Eftersom jag oftast står i dj-båset
hinner jag inte umgås så mycket, berättar
Whitney senare. Jag måste balansera
dj:andet med att träffa nya människor
och vara värdinna. Det är en utmaning.

Whitney har arrangerat fester unge-
fär ett år nu. Hon började eftersom hon
själv var väldigt besviken på festutbudet
för lesbiska och HBTQ-personer i New
York.

– Som född och uppvuxen på
Manhattan skämdes jag när vänner och
kollegor hälsade på och såg vilket dåligt

utbud som fanns här.
Vi kan inte annat än hålla med. De

ställen vi besökt har verkligen varit bra
men med tanke på hur stort New York
är så borde det finnas mer.

Cinco de Mayo tar inte slut där för
oss där. Efter en härlig middag på trendi-
ga The Fat Raddish följer vi ryktet om en
sing-a-long bar i Greenwich Village,
Marie’s Crisis Café. En trappa ner i en
rätt sunkig lokal blir vi alldeles lyckliga.
Runt ett piano hänger musikalbögar
som kan varenda låt ur Oklahoma,
Chicago eller West Side Story. En diva
efter den andra stämmer upp ett solo-
nummer och de flesta sjunger riktigt
bra.Vi blir snabbt utfrågade “vilka är ni?
Va! är ni från Sverige? Va! kan ni
sjunga?”. Drinkarna är starka.Tur att det
är billigt att åka taxi för skjuts i säng,
snart är semestern slut.

Dagen efter Cinco de Mayo längtar
märkligt nog alla efter pizza.Vi möter
upp Anna och Jenny igen. Den här
gången på Lombardis i Nolita. Det är
USA:s äldsta pizzeria från tidigt 1900-
tal. Känns lite som en turistfälla. Lokalen
är omysig, dimmer verkar inte finnas
men vilka pizzor.

I väntan på maten sammanfattar vi
framför allt våra restaurangbesök. Det

har blivit lite temat för resan, mat och
shopping förstås.

– De lyckas verkligen med sina kon-
cept, innehåll och design, säger Jenny.
Kvällen på The Dalloway kommer upp
på tal.

– Ska jag vara ärlig gjorde de inte
många rätt, säger Anna Classon. Men är
man matintresserad så är NewYork ett
Mecka. Jag åker hellre hit än till Paris.
Här kan du välja vilken mat du vill. I
Paris äter man - ja det finns bara franskt
och där finns verkligen turistfällor. Det
gör det inte här på samma sätt.

– De har bättre service här än vi har
i Sverige, tack vare att de har råd med
mer personal.Vi har inte varit på en
enda dålig restaurang under hela tiden.
Och det är billigt, även på fina restau-
ranger.

Sen kommer pizzan och maten tys-
tar mun.Vana trogen har vi beställt in
var sin. Inte riktigt så som man ska göra.
Hälften hamnar i doggy bag.

”The Dalloway har
snabbt blivit ett
populärt häng för

stadens mer 
bemedlade flator”

Artikelförfattarna
Anna och Gunilla

Marie’s Crisis Café
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ag är inte alltid
kompis med
Kamprad, men

ibland lyckas det stora företaget i Småland som inte betalar
någon skatt komma med rätt fina saker och säker formgivning. Nya
Stockholm-kollektionen har flera snygga delar såsom den fina gröna tre-sits sof-
fan i sammet för 11995 kr eller gula vitrinskåpet för 3495 kr. Sommarkänsla!
Willkommen zurück in der Heimat Ingvar and bring your bucks with you.

ör takterrassen på Palma eller
Neutrahuset i Palm Springs
finns det bara en solstol. 1966

Collection Chaise Lounge designades
av Richard Neutra för Florence
Knoll till hennes Floridahem i alu-
minium på 60-talet och tillverkas av
Knoll. Köp minst två och låt bli
Hawaiian Tropic. Pris.Yes we can!
Nordiska Galleriet

u hatar Stockholm för du är
från Göteborg, du tycker konst
är för pretto och orkar inte gå

och se något. Men om du älskar kändi-
sar, att läsa andra människors mejl och
faktiskt kan stanna kvar i Feskekörka så
kan det här vara något för dig med.

Miranda July är en regissör, för-

fattare och konstnär som jag fastnade
för i hennes multiprisade film från 2006
You and me and everyone we know
samt hennes noveller No one belongs here
more than you do. Både hennes filmer
och böcker fångar det speciella mitt i
det vardagliga. Om ni tänker filmer som
Transamerica, Secretary, Little Miss

Sunshine eller Juno så berättar hon his-
torier om tillsynes vanliga människor
som lever extraordinära liv. På ytan
misslyckade, udda karaktärer som förför
och förförs, upplever erotik och som
dessutom är lite läskiga på riktigt. Äkta
geeks och freaks alltså innan orden
vanärats och missbrukats av bögar på
Scruff eller konstpretton på Söder.

På utställningen ”We think alone”
som bara finns på nätet, men som är en
del av utställningen ”On the Tip of My
Tongue” på Magasin 3 i Frihamnen, har
hon samlat ihop mejl på olika teman
från bland andra Lena Dunhamn
(Girls) och Kirsten Dunst (skådis).
Genom att anmäla sig på 
www.wethinkalone.com så får man varje
måndag i tjugo veckor hemskickat kon-
sten i sin mejlkorg från 1 juli tom 11

november 2013. Konsten kommer med
andra ord till Mohamed eller
Feskekörkan. Bara att anmäla sig!

Första mejlet handlar om pengar,
där alla hennes deltagare i projektet får
bestämma själva hur mycket de vill visa
eller vidarebefordra av personliga mess
eller mejl som handlar om ämnet.Vissa
är väldigt korta och sparsamma vilket
avslöjar en del om deltagarens öppenhet
medan andra blottar både höga sum-
mor, ont om summor men även känslor
kring avsaknad eller överflöd av pengar.

Det är ett fantastiskt konstverk om
vår samtid som speglar öppenhet versus
privat (hej Snowden) men också hur
olika människor förhåller sig till de
olika teman Miranda har valt. Dess-
utom har jag i skrivande stund inte hel-
ler en aning om vilka ytterligare ämnen
hon har valt, men jag tippar på att
några fler av de sju dödssynderna kom-
mer att avhandlas framöver. Ja ni vet,
sex, mat, pengar och allt annat som vi
som nuddar jorden kämpar med.

ågar du inte tatuera dig trots att
ingen kommer bry sig hur du
ser ut på ålderdomshemmet?

Då har Mutti kommit ut med tallriken
Forever Young för ca 260 kr på Granpa.
Finns en hel servis med fler klassiska
tatueringsmotiv.Tribalmotivet på svan-
ken får du tyvärr leva med eller kontak-
ta Akademikliniken.

ambo men har svårt att bestäm-
ma dig? Skulpturfabrikens fina
fågelholk kan va ett första steg

för att prova om du trivs med högljutt
sällskap. Pris 875 kr. Piiiip piiiip som
fåglarna säger ovan Lidingö.

emkommen från Berlin och saknar
gungan? Lugn, nu kan hela familjen
gunga med i Swingrest från Dedon

för ynka 64 000 kr. Kolla trädgrenen först!
Who´s your daddy?

mutti-nytt

sambo?

Sommarens konst av 
Miranda July

saknar du gungan?

för 
takterrassenbravo

ikea

d

h

f

v

j

s

”ett fantastiskt
konstverk om
vår samtid”
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hus, hem 
& homo

med stavros constantakis
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Rikard slår sig ner i
soffan mittemot mig.Vi
sitter i hans vardagsrum
på söder. Ute skiner
solen. Himlen är blå
och utsikten från terras-

sen är fantastisk. Den som är nyfiken kan
se hur det ser ut i videon till singeln 
Röda luftballong som är inspelad i lägenhe-
ten. Precis som skivan. I ett rum som
påminner om en telefonhytt finns en mik-
rofon. Där har Rikard sjungit in plattan
som fått namnet ”Första lågan”. En platta
som innehåller tio låtar och som vi nu ska
lyssna på tillsammans. Rikard trycker in
cd:n i stereon och albumets första spår
Den första lågan fyller rummet.

– Andreas Mattsson har skrivit den
och jag ändrade bara ett ord i texten. Han
hade skrivit att jag står i baren ”med mas-
ken på”, men det kändes lite för allmänt,
säg som det är istället tyckte jag, så det
blev ”med kajalen på”. Det är mera jag.

Rikard berättar att han inte vet hur
många gånger han jobbat på teatern,
kommit hem, käkat, tagit ett glas vin och
sedan åkt ner till stan igen och hamnat på
en bar.

– Egentligen borde jag kanske ha stan-
nat hemma, men så får man den där
känslan av att ikväll kommer någon tända
den där lågan hos mig. Ja, så står man där i
hallen ”med skorna på och Taxi
Stockholm i telefon” (textrad från låten).

– Det är på många sätt en väldigt
bögig låt tycker jag. Låten kom till efter
att Andreas läst min bok. I den skriver jag
om min första kille Kjell och att alla
andra jag träffar kommer att jämföras med
just den första känslan, den första lågan.
Sen gillar jag att det finns en liten Edith
Piaf-blinkning i texten att ”jag ångrar
ingenting”. Jag längtar efter att få sjunga
den här live.

Rikard hostar tungt och ursäktar sig.
Hans lungor har en dålig dag.

– Den version du ser av mig idag -
med mina andningsproblem - är resultatet
av att jag aldrig gått och lagt mig. Under
25 års tid har jag försökt slippa vara
ensam. Hade jag gått och lagt mig efter
föreställningar och konserter och inte gått
på krogen och rökt en massa cigaretter
hade jag varit i bättre form. Men det har
även gett mig väldigt många underbara
upplevelser. När jag inte varit i ett förhål-
lande har jag njutit av att vara en slampa...
(skrattar) eller åtminstone har jag njutit av
att vara en flörtig människa. Jag tog liksom
igen alla förlorade flörtar.

Rikard trycker igång nästa låt -
Tantolunden. En låt som för tankarna till
både Monica Zetterlund och Barbro
Hörberg.

– När jag fick den här låten fascinera-
des jag över att Andreas Mattson hade den
här bilden av Tantolunden. Den är oerhört
fin. Jag minns min pojkvän från tidigt 80-
tal, han var en riktig ”picknick-kille” och
älskade att duka upp mat på filtar i Tantos
gröna gräs. Det här var innan den stora
katastrofens tid när aids kom.Vi var så fria
då, så bekymmerslösa. När jag kom till
Stockholm som 20-åring seglade allt emot
mig av skönhet och kroppar.

– Det är en gåva att få en sån här låt.

Det tredje spåret på skivan har många
säkert redan uppmärksammat. Det är
resultatet av Rikards samarbete med
Danny Saucedo, låten heter Röda luftbal-
long.

– Jag träffade Danny på planet ner till
Göteborg när vi skulle göra ”Mia på
Grötö” och vi började prata. Det visade
sig att han älskar fransk musik så han skrev
den här till mig. Jag fick den när 

jag var på ett behandlingscenter för min
astma och jag kände direkt, ”Gud vilken
härlig låt”. Den känns lätt och lekful och
min dotter tycker den är toppen. Jag
tycker Danny är fantastisk. Det är en ära
att få jobba med honom.

Sanningen är den heter albumets femte
spår och är skriven av Anna Ternheim.

– Jag tycker att Anna träffat en berät-
telse här som jag tycker om.Vi är så måna
om hur det SKA vara i ett förhållande. Så

här gör man när man är bra. Man är  jäm-
nårig i en relation, man är snäll mot
varandra, man ska vara trogen etc. Men
verkligheten ser ju sällan ut så. De kärlekar
som betytt mest för en har ju varit rätt
omöjliga, det är kärlek som svider och gör
ont. Jag har själv drabbats av det när jag
levde med André, han var 29 år yngre än
jag. Han är killen som många inte tyckte
jag skulle vara ihop med.André var 19 när
det började skrivas om oss i media och
plötsligt var det som om han begått ett
brott - och jag med. Media kontaktade
Andrés familj och höll på. Det var sunkigt.
Men vi var ihop i fem år.

– Jag förstår inte varför man ska vara
ihop med någon som är som en själv. Den
personen kan jag ju, den känner jag. Jag
behöver inte en till av mig själv. Nej, jag
förundras över att kärlek ska var så plikt-
skyldigt.

När sker beröringen är en låt med text
av Rikard och musik av Lisa Ekdahl.

– Jag har aldrig haft ett vuxet förhål-
lande till kärlek. För mig handlar det om

ögonblick av beröring, en kropp vid min
sida. Det är det enda jag längtar efter. Jag
har ju haft en förälskelse under våren och
det är så överraskande när man får åter-
vända till närhet, till någons hud. Det blir
en pånyttfödelse, ett ”GUD vad jag har
längtat efter det”.

Tog det lång tid att komma över
André?

– Det tog nästan tre år, det är först nu
jag känner att jag törs släppa taget igen.
Jag och André står varandra nära idag, men
det tog tid. Jag har aldrig varit duktig på
att snabbt klä om, jag har sörjt ordentligt.

Men nu är du kär igen?
(Rikard ler stort) – Jag får väl vara kär.

Det kan jag väl få!
Jag ler med Rikard och han trycker

fram nästa låt, En skrift för två.
– Lisa Ekdahls andra låt på skivan. Jag

gjorde en intervju för tidningen Vi med
den franske författaren Abdellah Taïa. Jag
bad honom skriva en text om kärlek och
det gjorde han. Jag översatte den och Lisa
gjorde musiken. Det blev en vacker låt
som handlar om att kärleken i sin grund
är miraklet. Och det måste jag tro på. Det
är det mitt liv går ut på.

Nästa låt på skivan är En förlorad som-
mar av Tomas Andersson Wij.

– Hela den här karusellen med
Melodifestivalen var oerhört kul. Jag gillar
dom där stora breda underhållningspro-
grammen som sänds live inför publik, jag
tycker det är jättekul. Det är en fantastisk
låt och jag är stolt över det vi gjorde i 
festivalen.

I andra änden av ditt liv är Ternheims
andra låt på skivan.

– Jag skrev några rader till Anna som
handlade om att ”jag inte kan lägga mig i
vad som finns i andra änden av ditt liv”.
Raderna dök upp runt förälskelsen jag
upplevt i vår. Så kom den här låten och
Anna hade tagit några strofer här och där
och gjort den till en uppbrottslåt istället.
Jag tycker den blev väldigt bra.

Andreas Mattson börjar och avslutar
albumet och plattans näst sista låt på ski-
van heter Det blir ljusare igen.

– Det finns ett citat av Edith Piaf som
ständigt dyker upp i mitt huvud, hon sa
en gång ”Det finns alltid hopp, är det riktigt
jävligt så kan det inte bli värre, är det bra, så
kan man ju bara hoppas att det fortsätter att
vara det”. Jag har ofta önskat att jag var en
lite tåligare människa, någon som kunde
uthärda lite mer.Varför ska det vara så
kämpigt när det är kämpigt? Jag vet inte
hur många gånger som vänner suttit här i
soffan med mig när jag varit helt under
isen och sagt ”snälla Rikard, skärp dig nu,
du måste igenom det här”. Men man kan
ju inte vara hårdhudad om man vill upp-
leva och känna något.

– I grund och botten är jag en älskan-
de människa som tror på miraklet och att
börja om.

Vi har kommit fram till Här och nu.
– Det här är en väldigt härlig låt och

en självklar avslutning på albumet. Jag
kommer sjunga hela plattan på konserter-
na i höst, det är tio år sedan jag gjorde
något helt eget så det känns skönt att
komma ut med något som är fräscht och
som jag verkligen vill sjunga. Ja, sen måste
jag självklart göra Pojken på månen och
Vackra pojkar vackra män, men det gör jag
så gärna.

Anders Öhrman

-72-

Låt för låt med Rikard Wolff
Rikard Wolff bjuder på croissanter och kaffe. Vi sitter i hans lägenhet på söder. Det är juni
och utanför fönstret breder ett sommarvackert Stockholm ut sig. Edith Piaf tittar på mig från
väggen. Jag och Rikard ska lyssna på hans nya skiva som precis blivit klar. Tio låtar om de
senaste tio åren. Vi ska gå igenom dem - låt för låt. 

”jag har njutit av
att vara en slampa

(skrattar)”

-66-
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Woodbridge Zinfandel 
passar bra till grillat, en 
somrig buffé eller bara 
som det é...

Alkohol är
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Rikard slår sig ner i
soffan mittemot mig.Vi
sitter i hans vardagsrum
på söder. Ute skiner
solen. Himlen är blå
och utsikten från terras-

sen är fantastisk. Den som är nyfiken kan
se hur det ser ut i videon till singeln 
Röda luftballong som är inspelad i lägenhe-
ten. Precis som skivan. I ett rum som
påminner om en telefonhytt finns en mik-
rofon. Där har Rikard sjungit in plattan
som fått namnet ”Första lågan”. En platta
som innehåller tio låtar och som vi nu ska
lyssna på tillsammans. Rikard trycker in
cd:n i stereon och albumets första spår
Den första lågan fyller rummet.

– Andreas Mattsson har skrivit den
och jag ändrade bara ett ord i texten. Han
hade skrivit att jag står i baren ”med mas-
ken på”, men det kändes lite för allmänt,
säg som det är istället tyckte jag, så det
blev ”med kajalen på”. Det är mera jag.

Rikard berättar att han inte vet hur
många gånger han jobbat på teatern,
kommit hem, käkat, tagit ett glas vin och
sedan åkt ner till stan igen och hamnat på
en bar.

– Egentligen borde jag kanske ha stan-
nat hemma, men så får man den där
känslan av att ikväll kommer någon tända
den där lågan hos mig. Ja, så står man där i
hallen ”med skorna på och Taxi
Stockholm i telefon” (textrad från låten).

– Det är på många sätt en väldigt
bögig låt tycker jag. Låten kom till efter
att Andreas läst min bok. I den skriver jag
om min första kille Kjell och att alla
andra jag träffar kommer att jämföras med
just den första känslan, den första lågan.
Sen gillar jag att det finns en liten Edith
Piaf-blinkning i texten att ”jag ångrar
ingenting”. Jag längtar efter att få sjunga
den här live.

Rikard hostar tungt och ursäktar sig.
Hans lungor har en dålig dag.

– Den version du ser av mig idag -
med mina andningsproblem - är resultatet
av att jag aldrig gått och lagt mig. Under
25 års tid har jag försökt slippa vara
ensam. Hade jag gått och lagt mig efter
föreställningar och konserter och inte gått
på krogen och rökt en massa cigaretter
hade jag varit i bättre form. Men det har
även gett mig väldigt många underbara
upplevelser. När jag inte varit i ett förhål-
lande har jag njutit av att vara en slampa...
(skrattar) eller åtminstone har jag njutit av
att vara en flörtig människa. Jag tog liksom
igen alla förlorade flörtar.

Rikard trycker igång nästa låt -
Tantolunden. En låt som för tankarna till
både Monica Zetterlund och Barbro
Hörberg.

– När jag fick den här låten fascinera-
des jag över att Andreas Mattson hade den
här bilden av Tantolunden. Den är oerhört
fin. Jag minns min pojkvän från tidigt 80-
tal, han var en riktig ”picknick-kille” och
älskade att duka upp mat på filtar i Tantos
gröna gräs. Det här var innan den stora
katastrofens tid när aids kom.Vi var så fria
då, så bekymmerslösa. När jag kom till
Stockholm som 20-åring seglade allt emot
mig av skönhet och kroppar.

– Det är en gåva att få en sån här låt.

Det tredje spåret på skivan har många
säkert redan uppmärksammat. Det är
resultatet av Rikards samarbete med
Danny Saucedo, låten heter Röda luftbal-
long.

– Jag träffade Danny på planet ner till
Göteborg när vi skulle göra ”Mia på
Grötö” och vi började prata. Det visade
sig att han älskar fransk musik så han skrev
den här till mig. Jag fick den när 

jag var på ett behandlingscenter för min
astma och jag kände direkt, ”Gud vilken
härlig låt”. Den känns lätt och lekful och
min dotter tycker den är toppen. Jag
tycker Danny är fantastisk. Det är en ära
att få jobba med honom.

Sanningen är den heter albumets femte
spår och är skriven av Anna Ternheim.

– Jag tycker att Anna träffat en berät-
telse här som jag tycker om.Vi är så måna
om hur det SKA vara i ett förhållande. Så

här gör man när man är bra. Man är  jäm-
nårig i en relation, man är snäll mot
varandra, man ska vara trogen etc. Men
verkligheten ser ju sällan ut så. De kärlekar
som betytt mest för en har ju varit rätt
omöjliga, det är kärlek som svider och gör
ont. Jag har själv drabbats av det när jag
levde med André, han var 29 år yngre än
jag. Han är killen som många inte tyckte
jag skulle vara ihop med.André var 19 när
det började skrivas om oss i media och
plötsligt var det som om han begått ett
brott - och jag med. Media kontaktade
Andrés familj och höll på. Det var sunkigt.
Men vi var ihop i fem år.

– Jag förstår inte varför man ska vara
ihop med någon som är som en själv. Den
personen kan jag ju, den känner jag. Jag
behöver inte en till av mig själv. Nej, jag
förundras över att kärlek ska var så plikt-
skyldigt.

När sker beröringen är en låt med text
av Rikard och musik av Lisa Ekdahl.

– Jag har aldrig haft ett vuxet förhål-
lande till kärlek. För mig handlar det om

ögonblick av beröring, en kropp vid min
sida. Det är det enda jag längtar efter. Jag
har ju haft en förälskelse under våren och
det är så överraskande när man får åter-
vända till närhet, till någons hud. Det blir
en pånyttfödelse, ett ”GUD vad jag har
längtat efter det”.

Tog det lång tid att komma över
André?

– Det tog nästan tre år, det är först nu
jag känner att jag törs släppa taget igen.
Jag och André står varandra nära idag, men
det tog tid. Jag har aldrig varit duktig på
att snabbt klä om, jag har sörjt ordentligt.

Men nu är du kär igen?
(Rikard ler stort) – Jag får väl vara kär.

Det kan jag väl få!
Jag ler med Rikard och han trycker

fram nästa låt, En skrift för två.
– Lisa Ekdahls andra låt på skivan. Jag

gjorde en intervju för tidningen Vi med
den franske författaren Abdellah Taïa. Jag
bad honom skriva en text om kärlek och
det gjorde han. Jag översatte den och Lisa
gjorde musiken. Det blev en vacker låt
som handlar om att kärleken i sin grund
är miraklet. Och det måste jag tro på. Det
är det mitt liv går ut på.

Nästa låt på skivan är En förlorad som-
mar av Tomas Andersson Wij.

– Hela den här karusellen med
Melodifestivalen var oerhört kul. Jag gillar
dom där stora breda underhållningspro-
grammen som sänds live inför publik, jag
tycker det är jättekul. Det är en fantastisk
låt och jag är stolt över det vi gjorde i 
festivalen.

I andra änden av ditt liv är Ternheims
andra låt på skivan.

– Jag skrev några rader till Anna som
handlade om att ”jag inte kan lägga mig i
vad som finns i andra änden av ditt liv”.
Raderna dök upp runt förälskelsen jag
upplevt i vår. Så kom den här låten och
Anna hade tagit några strofer här och där
och gjort den till en uppbrottslåt istället.
Jag tycker den blev väldigt bra.

Andreas Mattson börjar och avslutar
albumet och plattans näst sista låt på ski-
van heter Det blir ljusare igen.

– Det finns ett citat av Edith Piaf som
ständigt dyker upp i mitt huvud, hon sa
en gång ”Det finns alltid hopp, är det riktigt
jävligt så kan det inte bli värre, är det bra, så
kan man ju bara hoppas att det fortsätter att
vara det”. Jag har ofta önskat att jag var en
lite tåligare människa, någon som kunde
uthärda lite mer.Varför ska det vara så
kämpigt när det är kämpigt? Jag vet inte
hur många gånger som vänner suttit här i
soffan med mig när jag varit helt under
isen och sagt ”snälla Rikard, skärp dig nu,
du måste igenom det här”. Men man kan
ju inte vara hårdhudad om man vill upp-
leva och känna något.

– I grund och botten är jag en älskan-
de människa som tror på miraklet och att
börja om.

Vi har kommit fram till Här och nu.
– Det här är en väldigt härlig låt och

en självklar avslutning på albumet. Jag
kommer sjunga hela plattan på konserter-
na i höst, det är tio år sedan jag gjorde
något helt eget så det känns skönt att
komma ut med något som är fräscht och
som jag verkligen vill sjunga. Ja, sen måste
jag självklart göra Pojken på månen och
Vackra pojkar vackra män, men det gör jag
så gärna.

Anders Öhrman
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Låt för låt med Rikard Wolff
Rikard Wolff bjuder på croissanter och kaffe. Vi sitter i hans lägenhet på söder. Det är juni
och utanför fönstret breder ett sommarvackert Stockholm ut sig. Edith Piaf tittar på mig från
väggen. Jag och Rikard ska lyssna på hans nya skiva som precis blivit klar. Tio låtar om de
senaste tio åren. Vi ska gå igenom dem - låt för låt. 

”jag har njutit av
att vara en slampa

(skrattar)”
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Kom till oss och testa dig under Stockholm Pride! 

 
Vi är HBT-certifierade 

 
Stockholms skolors ungdomsmottagning 

Observatoriegatan 20 
113 29 Stockholm 

08-508 32 740 
www.stockholm.se/ungdomsmottagning 

 
Välkommen! 

 

 

www.femmeq.se

NALEN
fredag 2 augusti

Kvinnor 30+

FemmeQ

Pridefest



Måndag 29 juli
Vickans Pridemåndag
Den omåttligt populära klubben firar tio
år med en stor festkväll. Som vanligt är
det fri entré och schlagertoner som lock-
ars gaysen och deras vänner.
Thérèse Andersson, Caroline Jönsson
och Gregor Michaj spelar under namnet
”StorSchlaget” och kl 20.00 börjar firan-
det med mingel, där det bjussas på plock-
mat och bubbel. Showtime 22.30! 
Victoria, Kungsträdgården, t-bana
Kungsträdgården, 20.00-03.00, fri entré

Tisdag 30 juli
Wish Pride Party
Hårda brudar med smak för fetisch går till
Wish. Än en gång samlas man för pride-
festen och som vanligt är det dresscode.
SLM,Wollmar Yxkullsgatan 18, t-bana
Mariatorget, 22.00-03.00, fritt inträde, 18 år

Pride House Opening Party
Katja & Gunn bjuder på fest på
Pridehouse-taket där man för första gång-
en får ta del av tekniken "Silent Disco".
Du kommer allstå kunna dansa till flera
olika live dj:s på samma gång! 
Pridehouse, Kulturhuset, T-Centralen, 19.00-
01.00, 18 år, 60 kr m dogtag, 100 utan.

onsdag 31 juli
Club KG Pride Party

För tredje året i rad blir det KG-fest på
onsdagen.Tung line-up med dj:s och
massa dans! Heta brudduon Stockholm
Syndrome dj:ar och uppträder.
Debaser Slussen, t-bana Slussen, 22.00-
03.00, 120 kr förköp tickster.se, 200 i dörren

SLM Mixat öppet hus
Gott & blandat för nyfikna. Inget med-
lemskap behövs men kom i tid, det bru-
kar vara KÖ. SLM:s dresscodes gäller.
SLM,Wollmar Yxkullsgatan 18, t-bana
Mariatorget, 22.00-03.00, entré 100 kr (50
för medlemmar), 18 år

Kolingsborg
Hela stället är öppet under denna invig-
ningsonsdag! Dj:s är Emil Hellman
(stora golvet), Dj Makkan (panoramaba-
ren) och Dj Pamela (basement). Räkna
med fullt när favoritstället firar in prajden!
Kolingsborg, gulagången, t-bana Slussen,
22.00-03.00, fri entré, öppet, 18 år 

RFSL Ungdomsfest
En årlig tradition är denna fest för alla
mellan 13 och 25. I år äger den rum på
Kulturhustaket och det är givetvis alko-
holfritt. Gratis inträde och de 100 första
bjuds på en alkoholfri drink.
Kulturhuset, t-bana T-Centralen, 19:00-
00:00, ålder 13 år-25 år, gratis

torsdag 1 augusti
Worlds Biggest Schlager afterparty
Efter Prideparks stora MF/ESC-urladd-
ning fortsätter festen på Operaterassen där
ingen mindre än Loreen uppträder! Den
svenska supervinnaren gör ett exklusivt,
det enda under Pride, framträdande.
Dessutom kör Janet Leon sin Pridelåt!
Dj:s är Andreas Lundstedt och
Mathias Lundström samt QX
Schlagerprofiler Ronny & Ken som
lovar att frälsa stora golvet med MF-hits,
ESC-pärlor och en och annan pophit.
Operaterassen,T-bana Kungsträdgården,
23.00-05.00, förköp 180 kr på Torget, och
Champagnetältet i Pride Park. 18 år

RFSL Stockholms Tjejfest 
Ok, vi går rakt på sak: Dj:s som Caliente,

Dj Hindocha & Femtastic på stora dans-
golvet. På våningen ovanför blir det bur-
lesquekänsla med Fräulein Frauke, Evy
Maroon och Josephine Krieg .
Dessutom: ”Dragking of the year”-tävling
( kolla FB-sidan), dansare från Södra Latin
och show med skivaktuella grymmingen
House Of Wallenberg ft Jwl B.
Debaser Medis, Medborgarplatsen, t-
Medborgarplatsen, 18 år, förköp: Pride Park, i
RFSLs tält. Icke medlem: 185 kr
Medlem i RFSL: 160 kr , Kulturhuset,
KulturDirekt: ej medlem: 185 kr Medlem i
RFSL: 160 kr Debaser.se, Icke medlem: 200
kr, Medlem i RFSL: 175 kr 

Kolingsborg
Favoriten vid Slussen håller öppet på stora
golvet och i panoramabaren. Dj:s är Jonas
Lindevik + Bernhard på stora golvet,
och Linus Junefeldt i Panorama.
Kolingsborg, gulagången, t-bana Slussen,
22.00-03.00, fri entré, öppet, 18 år 

SLM: Öppet hus – killar
Den mest välbesökta kvällen på året är för
snubbar.Alla är välkomna & inget med-
lemskap behövs. Men tre saker: Kom i tid!
Lyd Dresscodes! Och bara cash i baren!
SLM,Wollmar Yxkullsgatan 18, t-bana
Mariatorget, 22.00-03.00, entré 100 kr (50
för medlemmar), 18 år

Sju dagar och ett sjujäkla festande. Här är festerna du måste ha koll på under Stockholm Pride 2013. 
festernaunderpride

Stockholm Syndrome ses på 
Klubb KG Prideparty den 31 juli.

Per QX spelar på lördagen på
Berns Pride & Pre-ejaculation 
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Underklädesfesten 
Den är tillbaka! Den omtalade festen där
alla dansar iklädda enbart underkläder!
Svett, hångel och halvnaken discodans.
Alla åldrar, kroppar och könsuttryck är
tillåtna.Vid midnatt uppträder
Discokuken och Discopattarna med en
”gladporrig” show. Så lämna kläderna i
garderoben och häng med!
Marie Laveau, Hornsgatan 66, t-bana
Mariatorget, 21.00-03.00, fri entré innan 22,
sedan 120 kr

Patricia
Traditionsenlig skumfest med extra-länge-
öppet på partybåten nummer ett.Ta med
ombyte och ett glatt humör. Resten bru-
kar lösa sig i skummet!
Patricia, Stadsgårdskajen 152, t-bana Slussen,
18.00-05.00, 20 år

Stunners @Cafe Opera
Miss Inga är supervärdinnan för som-
marklubben Stunners som kvällen till ära
firar årets första kräftskiva. För 350 kr får
man kräftor, tillbehör, nubbe och vin/öl,
inträde, och se men kanske inte röra,
snygga muskel go-gos. Dj är gudomliga
Gretchen.
Cafe Opera, t-bana Kungsträdgården, 22.00-
03.00, fri entré innan kl 23.30 sen 150 kr.

Kåtny
Hårdrocksfest döpt efter Courtney Love.
Det blir hårdrock, svår indierock och hård
metalcore i en salig blandning när
Alexander ”Acke” Pettersson och Jan
Näärä ställer till med fest. De utlovar
också att vara trashigt lolitiga.
KGB, Malmskillnadsgatan ,T-bana Hötorget,
22.00-02.00, gratis inträde

fredag 2 augusti 
Bear Pride Party with Berserkers
Rugby
På två våningar med tre barer och två
dansgolv frotterar sig björnarna i år med
Berserskers crew som till och med har en
egen bar. Kvällen kulmineras i att årets
björn, Mr Bear Sweden utses. Dj är Dj
Marcos (Barcelona) och Dj Colin
(Australien)
Kingstown/K2 Night Club (t-bana Skanstull,
entrén från Götgatan 99), 21.00-03.00, 120
kr för medl. i Viking Bears och Sthlm
Berserkers RFC, 200 kr för ickemedlemmar,
inkl garderob. 18 år, Förköp på Sidetrack & på
hemsidan.

Mr Gay 2013
Det är dags att kora årets bög 2013 under
ledning av Jean Pierre Barda, som i år
har tagit hjälp av Hollywoodblondinen
Mindy Bondurant. På scen står Sveriges
nästa popexport Molly Sandén som just
nu spelar in material i USA. Dj:s under
kvällen är Gretchen, Superhjälte-
Kenny, och Daniel Olsson.
Operaterrassen, Karl den XII:s torg,T-bana
Kungsträdgården- 23.00-05.00, 180 kr på
Torget & Champagnetältet i PridePark, 18 år

Moxy goes Pride
The Only Girl In The World? Glöm det!
På Blekholmsterassen kommer över 1000
bruttor att festa och dansa på tre dansgolv.
Spelar gör Dj Pamela, Dj Inca, Dj
Snygg-Jessica och för första gången: Dj
Marina Schiptjenko! Och som en extra
fab krydda: Det lär finnas 15 toaletter! 
Blekholmsterassen 15, t-bana T-Centralen
(men bäst är buss 1 eller 56), förköp 180 och i
dörren 200 kr, 22 år

Trädgården Pride
Gayklubben GUMM4N med Hanna

Ostrowski, DJ-paret Pjotr och Staffan
Lindberg plus Helena Sandström,
Isabelle Cruz Liljegren, Body,
Tommie X, Anna Uddeberg, Maya
Lourenzo, Nadja Chatti, SHigh (live),
& VBDFR bjuder in till Pride-firande på
Trädgården utomhus och inomhus.
Trädgården, Hammarby Slussväg 2, t-bana
Stanstull, 17.00-03.00, 17-20 gratis, 20-22:
50:-, 22-00: 100:- 00-03: 150:-
Wotever Pride Party: Hair!
Gay, straight, queer, trans, bi, drag,,,alla är
välkomna.Temat för festen är hår! Kom i
en snygg 1700-tals peruk eller fläta håret
under armarna.Allt går bra. QUke upp-
träder, Alexi Carpentari är på plats och
Inga Tvivels stora röst ekar över evene-
manget.
Bonden Bar, Bondegatan 1, t-bana
Medborgarplatsen, 20.00- sent, 18 år

Kolingsborg
Öppet i hela huset när Bernhard och
gänget bjuppar in till fredagsfecke. Dj:s är
Andreas Graveleij (stora golvet) Dj
Makkan & eventuell gäst-dj (Panorama)
Jonas Lindevik + eventuellt gäst-dj
(Basement)
Kolingsborg, gula gången, t-bana Slussen,
160kr, öppet 23.00-05.00, 20 år

Zipper
Extraöppet med sexige superdj:n Mickey
Friedmann som jockar bästa dansmusi-
ken och Alex Waller och Christer
Broman som bjuder på hits.
Zipper, St Eriksgatan 51, t-bana
Fridhemsplan, 23.00-05.00, 140 kr inkl gar-
derob, 18 år

Pride fetisch Club
Kom väldressad och lyd dresscoden upp-
manar SLM denna medlemskväll.
SLM,Wollmar Yxkullsgatan 18, t-bana
Mariatorget, 22.00-03.00, entré 50 kr från
22.00, 18 år

Mums Mums & P*fect: Deep in
Vogue - a night of vogueing & ball-
room culture!
Den stora voguekvällen med vogue extra-
vaganza från House of Wallenberg som
uppträder live med Skandinaviens främsta
voguecrew P*fect! Klassisk house och
historisk gaykultur. Strike a pose!
Marie Laveaus källare, Hornsgatan 66, t-bana
Mariatorget, 21.00-03.00, fri entré innan 22
sedan 120 kr

Lez is more! – tjejfest!
Lez is more! har slagit ihop sig med
TheGaynessInSweden från Göteborg samt
Tjejfesten Stockholm för en röjig tjejfest!
Platsen är nattklubben Willow på
Kammakargatan 22.
Dj är Nira Hindocha (London,
Köpenhamn,Tel Aviv, osv).Temat är färg-
glad/Pride, och en tandblekning värd
2995 kr ges till den som är mest färgglad!
Willow, Kammakargatan 22, t-bana
Rådmansgatan, 22.00-03.00, 180 kr, 18 år

FemmeQs Pridefest 30 +
Yes! Även i år blir det fest för trettiplustje-
jerna på Nalen. Räkna med bra drag när
Lottie & co bjuder in till denna uppskat-
tade pridetradition.
Nalen, Regeringsgatan 74, t-bana Hötorget,
21.00-03.00. Biljetter kan förköpas via
Nalen och Tickster. För mer info: femmeq.se

lördag 3 augusti
Girls Night Out!
För sjätte året i rad fixar Cleangroup en
stor tjejfest under Pride.Två stora dans-
golv med en superdj-uppställning:Yakira

Sista Root (Caliente), Romina Serey
(Caliente), Azar Nikbakht (Caliente),
Nira Hindocha (Lesbian Heaven),
Cherin Jumha (Lez is More), Dj Inca
och Majsan Keller (Mouse Club) Det
blir latin, pop, dancehall, hiphop, afrobeat,
salsa… you name it! Vid stängning stämp-
las man med Clean stämpeln vilket ger en
fri entré till Operaterrassen som är öppet
till 05.00.
Nalen (Regeringsgatan 74) t-bana Hötorget,
22.00-03.00, 160 kr (I dörren 220 kr) på
Torget i Gamla Stan och Champagne tältet i
Pride Park, 18 år

Zipper
Übersexiga superdj:n Mickey
Friedmann har flugits in och spelar med
Micke Hi i Black Room Mayhem och i
White Room spelar Alex Waller hits.
Zipper, St Eriksgatan 51, t-bana
Fridhemsplan, 23.00-05.00, 140 kr inkl gar-
derob, 18 år

Den stora efterfesten @Debaser
Medis

För tredje året i rad blir det fet fest på
Debaser Medis! The L-Words Daniela Sea
bjuder på ett queerigt sexigt dj-set och på
andra ställen i huset spelar Swedish Dyke
Vibes, Cissi Ramsby, Alexander
Erwik, & Laura Bacaj. Räkna med att
ett par namn tillkommer och att det blir
grymt röj hela natten efter den stora
paraddagen. Dessutom: konfettikanoner
och visuals från God Save The Queer!
Debaser Medis, t-bana Medborgarplatsen,
22.00-03.00, 20 år, 200 kr (tickster.se), och
i dörren 250 kr

Berns Pride & Pre-ejaculation
Berns firar Pride med en lineup av HBT-
profiler från olika delar av världen. Årets
fest innefattar Per QX och hans
Gutterslutgäng, discopionjären Daniel
Wang & Yam Bataller, elektroniska
popbandet Kate Boy och speciellt för
denna kväll öppnas Gallery 2.35:1 där
inga mindre än Staffan Lindberg och
Pjotr spelar med liveakterna Manhooker
och Snax.
Berns, Berzelii Park,T-bana Östermalmstorg.
Terrassen & Stora Salongen 22.00-04.00,
Gallery 2.35:1, 00.00-05.00, 23 år

Kolingsborg
Hela plejset är öppet och dj:s är Daniel
Olsson, Martin Blix samt Pamela.
Högst troligt att även Dasscot öppnas upp
den här kvällen.
Kolingsborg, gula gången, t-bana Slussen, 160
kr, öppet 23.00-05.00, 20 år

Sthlm Pride Closing Party by Clean
Barcelona-baserade dj:n Enrico
Arghentini kommer att förvandla det
stora golvet till ett magiskt house-party.
Med hjälp av Zak Ben, Gretchen och
Mathias Lundström blir det en kväll
med house, pop, schlager och disco. Sexiga
dansare från Barcelona och konfettibom-
ber väntas.
Operaterrassen (Karl XII:s Torg),T-Bana
Kungsträdgården, 23.00-05.00, 160 kr på
Torget i Gamla Stan och Champagne tältet i
Pride Park, 18 år

Pride Fetisch Club
En kanonparad firas givetvis med en stor
fetischfest för alla som är medlemmar!
SLM,Wollmar Yxkullsgatan 18, t-bana
Mariatorget, 22.00-03.00, entré 50 för med-
lemmar, 18 år

Mums Mums Dragrace 2013 - vem
blir Skandinaviens nästa dragqueen?
Start your engines! Förra årets dundersuc-
cé är tillbaka: transtävlingen Mums Mums
Dragrace! Med tävlingsmoment som ”cat-
walk” och ”lipsync for your life” utser en
celeber jury Skandinaviens nästa stora
dragqueen! Tävlingen är givetvis öppen
för alla könstillhörigheter.Anmälan sker
på plats och alla i drag går in gratis.
Marie Laveaus källare, Hornsgatan 66, t-bana
Mariatorget, 21.00-03.00, fri entré innan 22,
sedan 120 kr

Konstnärskollektivet på F12
Ambulerande fest som förespråkar konst ,
disco och  är raktigenom Queer!
F12, Fredsgatan 12,T-bana T-Centralen,
22.00-03.00, 18 år

söndag 4 augusti
Patricia
Självklart avslutas hela Prideveckan med
att man festar ur de sista dropparna på
Patricia! Partybåten nummer ett kör öppet
till 05.00.
Patricia, Stadsgårdskajen 152, 18.00-05.00,
100 kr, 20 år

Daniela Sea på ”Den Stora
Efterfesten” på lördagen

Loreen ses på torsdagens ”Worlds
Biggest Schlager afterparty”

Superhjälte-
Kenny är DJ på 
Mr Gay Sweden-
festen 

Festerna under Pride  13-07-18  23.25  Sida 70



S A T U R D A Y  0 3 R D  A U G U S T  2 2 . 0 0 - 0 4 . 0 0

C H E C K  W W W . B E R N S . S E  F O R  M O R E  I N F O R M A T I O N

B E R N S  P R I D E
A N D  P R E M A T U R E

E J A C U L A T I O N
STORA SALONGEN

 
PER QX/NIC FISHER/MS CRYSTAL MC/

A MAN TO PET/JOHN SIZZLE/KATE BOY LIVE
GALLERY 2.35:1

STAFFAN LINDBERG/PJOTR/ 
MANHOOKERLIVE

TERRASSEN

DANIEL WANG/YAM BATALLER/NADJA CHATTI 
HOSTED BY FUX & FRIENDS



Namn: Alexander
Ålder: 23 år
Qruiser namn: Widelline

Namn: Jack
Ålder: 19 år
Qruiser namn: 
johanssonjack

Namn: Kevin
Ålder: 18 år
Qruiser namn: 
kkevin

Namn: Kim
Ålder: 24 år
Qruiser namn: 
Keras

Namn: Daniel
Ålder: 20 år
Qruiser namn: 
LindmarksFinest
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Tvillingarna Tegan och Sara Quin
är 32 år och bor i Montréal (Sara) och
Vancouver (Tegan). Ni kan följa dem på 
Instagram: teganandsara

redagen den 2 augusti utses Mr Gay på Operaterassen under
Stockholm Pride-veckan. Under ledning av Jean Pierre Barda och
Hollwoodblondinen Mindy Bondaurant ska en av dessa nio killar

utses till Mr Gay 2013.
En färgstark jury utser vinnaren som ska representera Sverige i den stora

Europatävlingen Mr Gay Europe. Dessutom får en av killarna "folkets röst",
framröstad av QX och Qruisers medlemmar.

Under den stora festkvällen uppträder Molly Sandén och vi 
hoppas såklart att hennes BF Danny Saucedo gör henne sällskap.

Let The Best Man Win!

vem blir 
MR GAY SWEDEN 2013?

FOTO Daniel Norell HÅR Jonna (By Barda)l MAKE Donna

Namn: Dennis
Ålder: 19 år
Qruiser namn: 
gospelugglan

Namn: Eriq
Ålder: 20 år
Qruiser namn: 
Cuntface

Namn: Jasmin
Ålder: 26 år
Qruiser namn: T-90

Namn: Tommy
Ålder: 23 år
Qruiser namn: 
Alcide90

f
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Färdiglagat
till dörren

OLA LAURITZSON

WWW.GIBOXEN.SE 08-702 59 90

NU SÄNKER VI PRISET!

RECEPT & TRÄNINGSTIPS

LUNCH & MIDDAG

PENGARNA-TILLBAKA-GARANTI
DAGLIG COACHNING VIA MAIL

En mångsidig och balanserad kost i kombination med en hälsosam livsstil bidrar 
till en god hälsa. GI-boxen är en unik, näringsberäknad matserie skapad av kost-
experten Ola Lauritzson. Läs mer och beställ din GI-box på webben eller ring oss!

NU ENDAST:
1295 kr

FÖR TVÅ VECKOR 
MED GI-BOXEN

enna säsong släpper
Victorinox den ikoniska
Maverick-modellen i fyra

nya kulörta varianter. Den sportiga
designen är kvar men med förgyll-
da boetter och
urtavlor i blått,
brunt, grönt och
rött sätts en
betydligt kaxiga-
re ton. Ca. 4 500
kr kostar model-
len med gummi-
armband och 5
500 kr för deluxemodellen med
förgyllt stålarmband.

Jag gillar den gröna varianten
som känns sportig men fortfarande
klassisk och funkar så väl till job-
bostymen som till jeans och hoo-
die.

å Arkitektur- och Designcentrum visas till den 22 sept den
omtalade och internationellt hyllade utsällningen ”The
fashion world of Jean paul Gaultier”. Jag frågade Dennis

Bröchner, dragshowartistern och stylisten bakom Anton Ewald,
vad han tyckte om utällningen:

– JPG är en legend och en stor inspiration både på - och utan-
för - scenen! Alla måste se den!

d
tid för date

ohn Henric är ett snabbt
växande svenskt herr-
märke som grundades

2009 av John Henrik
Ekström och Nicklas
Norbergh.Varumärket har
vuxit snabbt hos de bästa skan-
dinaviska återförsäljarna och
har nu börjat etablera egna
Flagship Stores. John Henrics
sortiment innehåller skjortor
och tröjor i bomull och
kashmir. Designen fokuserar på
moderna klassiker med lyxig
och elegant touch, traditionell
hantverk, kvalitetstyger, bra
passform och komfort. Detaljer
och enkla snitt är ingredienser-
na i John Henric-looken. Jag
träffar John Henric en varm
dag på pr-byrån Red and
Square i Stockholm. John är
oklanderligt klädd i kritstreck-
ad, tunnare ullkostym och
detaljerna är där de ska.
Nyputsade skor, nonchalant
nedstoppad näsduk. snygg slips.

Det är med glöd och passion
jag får en kollektionsgenom-
gång och jag kommer på mig
själv med att ryckas med i
Johns driv och entusiasm. John
Henric gillar den så kallade

Go Get It-personligheten.
– Jag har alltid vart målin-

riktad, efter studierna i Lund
var det självklart att inte bara
satsa på Sverige utan ge sig ut i
Europa direkt.

Genom kombinationen av
avskalad tidlös elegans skapar
John Henric mode för män
som tycker om att vara sofisti-
kerade och som är nyfikna nog
att vara moderiktiga.

– If you want something -
go get it, Don't let anything or
anyone stand in the way of
your dreams.

En kaxig men rätt skön
inställning.

Killarna har jobbat hårt de
senaste åren och det har gett
resultat.

– Vi sov i samma säng och
åt samma mat, vi ville verkli-
gen det här, säger John.

Inspirationsresorna till
Milano och Como i
Lombardiet har gett John
Henrics höstkollektion en ita-
liensk edge vilket avspeglas på
de återkommande stilförebild-
erna: den brittiske gentleman-
nen och Wall Street-yuppien.

Vi avslutar intervjun med
att berömma varandras skor -
”tofsloafers” dagen till ära.

John Henrics Flagship Store i
Täby Centrum öppnar 9 augusti,
nu finns de i Emporia i Malmö,

på Södra Tullgatan 1 i Malmö och
på www.johnhenric.com samt 

hos ett 40-tal återförsäljare 
runt om i Sverige.

venska märket Stylein är
en numera rätt etablerad
aktör på den svenska

modescenen. Lättburet men utan
att ge avkall på passform eller
kvalité. Jag frågar Elin Nyström
Chefsdesigner och grundare hur
hennes bästa sommaroufit ser ut?   

– Min bästa sommaroutfit är
en lång Jerseyklänning från
Stylein som heter Think i svart.
Till detta har jag mina ATP-
skinnsandaler, min vita
Panamahatt ooch svarta YSL-
glasögon. I handen har jag oftast
en Martini Royaldrink.

s

”if you want
something, 

get it”

talienska skor är fantastiska. Hantverket, lädret, doften.
Det är något speciellt.

Tyvärr kostar det också som det smakar. Nu kommer
en fantastisk sko som faktiskt låter oss ha lite slantar kvar i
plånboken - Scarosso kommer till Sverige. Och en popbutik
planeras i stockholm i slutet på augusti.

www.scarosso.com
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garderob
niklas

med niklas berglind

john henric med italiensk edge

pridesnygg?

Scarosso till Sverige

i

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.

j

p

et mångfaldigt prisbe-
lönta mode- och livs-
stilsmagasinet

Stockholm New utgavs i tolv
nummer under åren 1992-
2002. Nu har det bästa mate-
rialet samlats i en stor coffee-
tablebok.Thielska Galleriet
visar dessutom delar av mate-
rialet under sommaren fram
till den 1 sept. Missa inte!

d
samling

gaultier darling...
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Färdiglagat
till dörren

OLA LAURITZSON

WWW.GIBOXEN.SE 08-702 59 90

NU SÄNKER VI PRISET!

RECEPT & TRÄNINGSTIPS

LUNCH & MIDDAG

PENGARNA-TILLBAKA-GARANTI
DAGLIG COACHNING VIA MAIL

En mångsidig och balanserad kost i kombination med en hälsosam livsstil bidrar 
till en god hälsa. GI-boxen är en unik, näringsberäknad matserie skapad av kost-
experten Ola Lauritzson. Läs mer och beställ din GI-box på webben eller ring oss!
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1295 kr
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fashion world of Jean paul Gaultier”. Jag frågade Dennis
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oklanderligt klädd i kritstreck-
ad, tunnare ullkostym och
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Nyputsade skor, nonchalant
nedstoppad näsduk. snygg slips.
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jag får en kollektionsgenom-
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var det självklart att inte bara
satsa på Sverige utan ge sig ut i
Europa direkt.

Genom kombinationen av
avskalad tidlös elegans skapar
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som tycker om att vara sofisti-
kerade och som är nyfikna nog
att vara moderiktiga.

– If you want something -
go get it, Don't let anything or
anyone stand in the way of
your dreams.

En kaxig men rätt skön
inställning.

Killarna har jobbat hårt de
senaste åren och det har gett
resultat.

– Vi sov i samma säng och
åt samma mat, vi ville verkli-
gen det här, säger John.

Inspirationsresorna till
Milano och Como i
Lombardiet har gett John
Henrics höstkollektion en ita-
liensk edge vilket avspeglas på
de återkommande stilförebild-
erna: den brittiske gentleman-
nen och Wall Street-yuppien.

Vi avslutar intervjun med
att berömma varandras skor -
”tofsloafers” dagen till ära.

John Henrics Flagship Store i
Täby Centrum öppnar 9 augusti,
nu finns de i Emporia i Malmö,

på Södra Tullgatan 1 i Malmö och
på www.johnhenric.com samt 

hos ett 40-tal återförsäljare 
runt om i Sverige.

venska märket Stylein är
en numera rätt etablerad
aktör på den svenska

modescenen. Lättburet men utan
att ge avkall på passform eller
kvalité. Jag frågar Elin Nyström
Chefsdesigner och grundare hur
hennes bästa sommaroufit ser ut?   

– Min bästa sommaroutfit är
en lång Jerseyklänning från
Stylein som heter Think i svart.
Till detta har jag mina ATP-
skinnsandaler, min vita
Panamahatt ooch svarta YSL-
glasögon. I handen har jag oftast
en Martini Royaldrink.

s

”if you want
something, 

get it”

talienska skor är fantastiska. Hantverket, lädret, doften.
Det är något speciellt.

Tyvärr kostar det också som det smakar. Nu kommer
en fantastisk sko som faktiskt låter oss ha lite slantar kvar i
plånboken - Scarosso kommer till Sverige. Och en popbutik
planeras i stockholm i slutet på augusti.

www.scarosso.com
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FÖRHANDSBOKA NYA 
ALBUMET REDAN NU OCH FÅ 
DET HEMSKICKAT SIGNERAT I 
SAMBAND MED RELEASE 21/8

NYTT ALBUM

FÖRSTA LÅGAN

Cody Simpson är den sexton-
årige snubben från Australiens 
guldkust som slagit stort i USA 

och blivit tweensens stora favorit. Efter 
att ha upptäckts via Youtube där den 
blondrufsige Simpson (såklart) sjöng 
Jason Mraz I´m Yours så flytttade han 
över till Los Angeles för att satsa på en 
musikkarriär. Vilket så klart gått som en 
dans om man kan sjunga, ser bra ut och 
dessutom förses med vettigt material.  
”Surfers Paradise” är hans andra platta 
och jag undrar om det någonsin gjorts 
en bättre soundtrack till en shoppingtur 

på amerikanska beachfavoriten Hollister. 
Om inte musikgenren Hollisterpop 
finns så tycker jag att vi enas om att den 
gör det nu. Vartenda spår på plattan 
känns nämligen som att det värkts fram 
på en kalifornisk strand med hjälp av 

havsbrisen, havets vågor och den sol-
varma sanden. Positivt, lättnynnat och 
ja, herregud, man får nästan en snygg 
bränna bara av att lyssna på Simpson. 
Och till skillnad från till exempel Bieber 
så verkar inte Simpson göra anspråk på 

att vara kaxigare än han ser ut. Utseende 
och musik går liksom hand i hand hela 
vägen, och jag köper honom rakt av som 
snubben på stranden som får alla sugrör-
stunna flickor att skrika i extas. Invänd-
ningen är väl att det mesta låter extremt 
likriktat vilket gör att ma lätt kan lyssna 
på skivan på repeat utan att veta att den 
har tagit slut om man har repeatknappet 
på iTunes intryckt. Lätt att jag tar fram 
”Surfers Paradise” om längtan till LA 
blir för stor i vinter. 

                                 Ronny Larsson
Ladda ned: 
If You Left Him For Me, La Da 
Dee & Pretty Brown Eyes

FOKUS
MUSIK

med stefan nilsson

QX SPELDOSA
1. House Of Wallenberg “Love 
Yourself Test Yourself”
Ingen gör 90-talsdoftande dan-
shouse (här med viktigt budskap) 
bättre än Wallenberg!

2. Ellie Goulding “Burn”
Det absolut bästa Ellie släppt – 
inklusive hiten med Calvin Harris.

3. Janelle Monáe “Dance Apoca-
lyptic”
Euforisk “Grease-stämning” är 
ledorden på We are Young-sånger-
skans nya. Grymt!

4. Nicole Sabouné “I Surrender”
Det ohotat bästa som kom ur flop-
pen The Voice i Sverige

5. Cady Groves “Forget You”
Somrig tjejpop när den är som 
allra, allra bäst.

6.  Samantha Jade “Firestarter”
Australiensiskan låter mer och 
mer som landets nya Kylie.

7. The Royal Concept “On Our 
Way”
Livsbejakande svensk som-
marindie av bästa sort.

8. Goldfrap “Drew”
Snyggt, symfoniskt och suggestivt.

9. Alex Metric & Jacques Lu Cont 
feat Malin “Safe with You”
Somrig dansmusik från Stuart 
Price & Co med Niki & The Dove-
Malin på sång.

10. Matt Cardle & Melanie C 
“Loving You”
Ex-Spice Girl möter X-Factory-
vinnare i radiovänlig duett..

    ...but shut the fuck up:
French Maid “Föck Me If I’m 
Rong”
Dansk snuskdumhet som är så 
dålig att den nästan, men bara 
nästan, blir catchy.

   Sammanställd av Ken Olausson

Härlig hollisterpop

“utseende och 
musik går hand 

i hand”

Backstreet Boys
In A World Like This

“Vi var alla fem ense om att 
skapa ett album där varje låt 
skulle kunna släppas som 
singel”, säger den återföre-
nade kvintetten. Well. Det 
lyckas ju sådär.  För vad är 
det för mesig mjukpop de 
spottar ur sig numera? Läger-
eldstrams som Madeleine och 
Try, eller bluespop som Trust Me kommer ALDRIG att göra list-
succé. Nä, bara en låt är singelmaterial och det är skönt schlager-
poppiga Permanent Stain. Feels Like Home kan också få godkänt, 
men resten? Backstreet boo!                                   Ronny Larsson

Selena Gomez
Stars Dance

När Biebers ex-kex droppade 
bandet The Scene och gick solo 
fick hon sin första topp10-
hit i USA med etnopoppiga 
Come And Get It. Plattan går 
i samma popdansiga stil, och 
hon har smidigt kopierat de 
mest utmärkande musika-
liska dragen från de största 
kvinnliga sångerskorna just nu, och gjort en låt från varje artist. 
Hejarklackiga Birthday andas Beyonce, Slow Down är Britneys 
I Wanna Go, och dupstepiga Like a Champion kunde ha varit en 
Rihanna-singel. Originellt? Nä. Bra och hittigt? Ja.  Ronny Larsson

Cody Simpson
”Surfers Paradise”
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Michael Douglas, Matt Damon, 
Rob Lowe

FOKUS
FILM

mitt liv med Liberace

Dokumentär med Julian As-
sange, Bradley Manning
Få har undgått kontroversen kring 
Julian Assange och 
hans WikiLeaks 
i den amerikan-
ska militärpolitiken. 
Oscarsbelönade Alex 
Gibneys dokumentär 
följer konsekvenserna av de läckta, 
hemliga dokumenten och hur As-

sange utvecklat ett följe av både an-
hängare och motståndare. Intressant 
film levererar spännande fakta men 
faller på regissörens omotiverade 
personliga attacker. Mest gripande är 

porträttet av fängslade, 
homosexuelle soldaten 
Bradley Manning men 
tyvärr målas han upp 
som fullständig martyr.
      
         Andreas Samuelson                

      

“Omotiverade 
personliga 
attacker”

VI LÄNGTAR!
Skumtimmen
QX-favoriten Lena Endre har huv-
udrollen i den här filmatiseringen 
av en av de mest lästa böckerna på 
senare år i Sverige.  Thrillern om 
pojken Jens som försvinner har en 
oerhört lovande trailer och Endre 
ser ut av leverera lika starkt som 
alltid. I slutet av september är det 
biopremiär på den här storyn av 
Johan Theorin.

VI köper hem!
Sexual Tension: Volatile
Sex små sexiga filmer på temat sex-
uell spänning mellan killar är den 
här månadens dvd-val. Alltifrån 
grabben som tänder på sin kusin i 
speedos, till killen som brutit ar-
marna och måste få hjälp i duschen 
av sin assistent. Kortfilmerna är 
faktiskt jävligt upphetsande och 
det är både porrigt och sensuellt på 
samma gång. 

We Steal secrets

L      iberace var inte bara en klassisk 
gayikon utan även en populär, 
amerikansk pianist känd för sina 

glittriga scenkostymer under sin stor-
hetstid på 1950- till 70-talet. Trots sin 
fjolliga uppenbarelse så kom han aldrig 
ut som homosexuell innan sin död även 
om det var ett välkänt faktum. Steven 
Soderbergh har filmat historien om 
kärleksaffären mellan honom och hans 
chaufför/assistent Scott (Matt Damon), 
och den stora överraskningen – och 
behållningen – är Michael Douglas som 
gör en strålande comeback i titelrollen. 
Det är ett inte helt väntat castingval 

men till skillnad från Sean Penn i 
Milk så känns Douglas förvånansvärt 
avslappnad och naturlig som flamboyant 
homo. Han fullständigt strålar och gör 
ett imponerande radarpar med alltid 
begåvade Damon. Tyvärr haltar den 
konventionella historien av ett ganska 

förutsägbart upplägg – den naiva bond-
pojkens upp- och nedgång i storstaden 
har vi sett otaliga gånger, senast i Soder-
berghs lättglömda Magic Mike. Mycket 
kan nog skyllas på att ointresset från 
Hollywood-producenter (tröttsamt nog 

på grund av gaytemat) resulterade i att 
den “bara” tv-visades i USA, och därför 
också gjordes med en snävare budget. 
Det är dock fortfarande ett spännande 
och sevärt stycke gayhistoria med 
relevanta sidoteman som öppna förhål-
landen, svartsjuka och droger. Och Rob 
Lowe som stelopererad plastikkirurg är 
en syn man inte bör missa.

                                                                                                       
Andreas Samuelson

“Douglas är 
naturlig som 
flamoboyant 

homo” 



w
w

w.
sv

en
sk

fi l
m

in
du

st
ri.

se

TORKA ALDRIG
TÅRAR UTAN
HANDSKAR

Jonas Gardell & Simon Kaijsers succé äntligen på DVD!

Köp den på qx.se/shop

”De lyckas förmedla både lycka och
lidande, både eufori och dödsskräck.”

SVENSKA DAGBLADET

”...en viktig, sorglig och
upprörande berättelse.”

GÖTEBORGS-POSTEN

”Träffsäker, välspelad, 
viktig, mångbottnad.”

AFTONBLADET

”...ett träffande och
välgjort tidsdokument.”

DAGENS NYHETER
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RONNYS TV

Scandal
Serien som alla 
mina polare sagt 
att jag kommer att 
älska bara jag börjar 
titta. Nu har jag 
börjat, and I love it. 
Kerry Washington & 
gänget är grymma i den här genom-
spännande politiska dramasåpan.

Den här månaden fluktar 
vi på Beyonce, Project 
Runway 11 och en ny se-
rie med en favoritbög. 

Arkiv X
I brist på bra tv jag 
börjat kolla igenom 
sci-fi-klassikern 
Arkiv X från start. 
Den har åldrats 
förvånansvärt bra, 
och den här typen av scifi-spänning 
finns inte på tv idag. Plus, det är en 
skön tvist att alla fall inte går att 
lösa.

Beyonce
Världens bästa scenartist bjuder 
på en färsk konsert                
                        27 juli, 22.35, SVT2

Project Runway säsong 11
Nu tävlar Heidis designerstjärnor-
na i lag, och gästar som domare 
gör bland annat Christian Siriano, 
Susan Sarandon, Bette Midler & 
Kristin Davis.

        3 augusti, 22.00, SVT2

The Americans
Keri “Felicity” Russell och Matthew 
“Bög-Kevin” Rhys spelar ryska 
KGB-agenter som låtsas vara ett 
amerikanskt par i den här färska 
hyllade serien från 2013.                            
                          Slutet av augusti, TV8

Serier med 
smålustig dialog
Mitt eviga hatobjekt 
Navy CIS har det, 
The Mentalist och 
Castle likaså. Jag 
verkligen tokhatar 
krimdramaserier 
med småskoj dialog där karaktärer 
småtjafsar med varandra. URK!

Aidan Gillen
I avsnitt ett av Queer 
as Folk satte han i 
rollen som kåtbocken 
Stuart  på nyss nämnda 
Charlie Hunnam. Idag 
gör han succé i USA i 
serien Game of Thrones 
som intrigerande Petyr 
“Littlefinger” Baelish.

Ray Donovan (Showtime)

Ray Donovan handlar om en “fixer”, 
en snubbe som Hollywoods skådisar, 
agenter och sportstjärnor går till när 
de vill ha hjälp med problem som inte 
kan lösas den vanliga vägen. Titelrol-
len spelas av Liev Schreiber och rol-
len som hans hårda lesbiska assistent 
Lena spelas av Katherine Moennig, 
(Shane i The L-Word) Seriens pilot 
var en succé i USA och jag tycker att 
första avsnittet levererar. Nu hoppas 
vi bara att vi får se mer av Lena, som i 
avsnitt ett känns lite som en blandn-
ing av The Good Wife-Kalinda och 
Lisbeth Salander.

Ryan Philippe
Under nittiotalet 
debuterade han som 
bögen Billy i såpan One 
Life To Live. Idag har 
han gjort sig ett namn 
i filmer som Crash, 
Gosford Park, Flags 
of Our Fathers och En 
djävulsk romans.

Charlie Hunnam
Han slog igenom som 
blonde twinken Na-
than i brittiska Queer 
as Folk. Idag är han 
världskänd som den 
straighte huvudrollsin-
nehavaren i hyllade 
motorcykelserien Sons 
of Anarchy. 

Hurra!

Rätt bra!

Bla-ha!

VILL SE I TABLÅN

3 tv-tider  
Augusti

Tv-trissen: Tre tv-bögar som gått vidare och fått större roller

Fyra nyanser av 
blont
S venska Hollywoodfruar har 

genomgått en härlig ansiktslyft-
ning och två 

fruar vinkar hejdå och 
två nya göra entré. 
Det är ut med Isabel 
Adrian och Margreta 
Svensson och hello and welcome to Siv 
Cotton och film- och teaterstjärnan 
Britt Ekland. Jag hoppas att detta kan 
bli en av de bästa säsongerna någonsin 

och tokgillar adderingen av Ekland (och 
Cotton låter som en katt med klös hon 

med). Nu hoppas jag även 
på utveckling av Maria, 
och inte bara en massa 
tofspyntande. Mindys 
inhopp förra säsongen 

skapade ju lite kul dynamik och räddade 
vår forna favoritfru från att försvinna i 
ett moln av jolmigt nonsens.                 
                         Nypremär i aug

“En av de bäs-
ta säsonger-
na nånsin?”
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Alkohol i samband  
med arbete ökar  

risken för olyckor.

Bad  Boy
by Jean-Luc Thunevin

Bordeaux
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Bad boy
Artnr 75170, 219 kr, Alc 13,5 % vol.
vinovativa.se/badboy
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Winemaker Jean-Luc Thunevin,

referred to as ”bad boy” in

a review by wine critic

Robert Parker, was inspired

to create this Bordeaux AOC.

190-0046 BBOY 105X315.indd   1 2013-03-12   14:08

Jag vill arbeta med vardagshjältar. 
Det kan vara någon som kämpar 
trots att livet känns tungt. Det kan 
vara någon med smärta. Det kan 
vara någon som behöver hjälp för 
att klara sin vardag.

Är du nyfi ken på Norrby
Assistans? Assistansberättigad? 
Anhörig? Assistent? Allt börjar 
med ett möte. Läs mer på min 
hemsida så bokar vi tid för en 
fi ka!

076 177 53 53  www.norrbyassistans.se

Jag vill arbeta med vardagshjältar. 

Norrby Assistans –
För olika. På lika villkor. 

Håkan Norrby, VD

Förtroende Öppenhet Samarbete



Torka aldrig  Tårar uTan 
handskar del 3 – ute nu!

Man får inte leva om sitt liv.
det är det som är själva grejen!

Se filmtrailern om 
Jonas Gardell på 

www.jonasgardell.se/trailer

osef Kohout dog i
mars 1994, 80 år gam-
mal utan att få ersätt-

ning från den Österrikiska sta-
ten för sin tid i koncentrations-
läger. En av anledningarna till
detta var att homosexualitet var
kriminellt i Österrike fram till
1971. De SS-män som tortera-
de honom och mördade tusen-
tals lägerfångar fick dock tillgo-
doräkna sig sin tid i koncentra-
tionslägret som pensions-
grundande.

Männen med rosa triangel
är Josef Kohouts berättelse
från koncentrationslägret,
nedtecknad av Hans
Neumann och utgiven
under pseudonymen Heinz
Heger.

Josef var en katolsk ung
wienare med en pojkvän som
var son till en nazipotentat. Det
beseglade Josefs öde. Han
ensam dömdes och skickades
först i fängelse, sedan till kon-
centrationsläger 1939. Där kom
han att förbli fram till våren
1945.

Männen med rosa triangel är
något så märkligt som en blad-
vändare från helvetet.
Detaljerna och gärningarna är
vidriga.Tilltalet alltigenom tro-
värdigt eftersom berättaren inte
skonar sig själv. Han vittnar om
sin egen vilja att överleva.Till
varje pris. Han vittnar om små
stänk av värme och godhet.
Och han vittnar om den onds-
ka som vi alla väjer för, men

som jag tänker att den inte är
så främmande ändå. Efter att ha
läst Jonas Gardells förord
upprepar jag att vi inte får
glömma vår egen samtids brott.
Vi får heller inte backa för eget
ansvar.

Det är nämligen allas vårt
ansvar att stå upp för mänskliga
rättigheter.Varje dag.
Och folkmord, hat och hets
börjar inte i gaskammaren. Det
börjar på skolgården, i hemmet,
på arbetsplatsen. Det fina är att
det är också där vi kan börja
agera. Där är där som den onda
spiralen kan vändas till något
helt annat.

Läs Männen med rosa tringel.
Vi har inte råd att låta bli.

”Männen med rosa
triangel är något
så märkligt som
en bladvändare
från helvetet”

j

böcker
ulrikas

”Männen med rosa triangel” av Heinz Heger
Översättning Anna Lindberg. Förord Jonas
Gardell. Efterord Kurt Krickler (Atlas)

Hjärta av jazz
Sara Lövestam
(Piratförlaget)

Varje ny bok av Sara Lövestam får hjärtat att klappa lite
extra.

Här är det Steffi som vittnar från högstadiets limbo.
Räddningen är jazzen och Povel. Och en liten farbror som heter
Alvar som talar hennes språk. Musik.

Hjärta av jazz är en roman som utspelar sig under Nalens
storhetstid, när Alvar var där och lirade, och i tonårens obarmhär-
tiga nutid.

Steffi är skolans slasktratt och blir kallad hora, lebb, råttfitta
och allt annat som ska signalera att hon ska vara mindre värd, så
att de populära kan vara mer värda.Till och med hennes syster hänger ut henne för att det inte ska
komma fram att det är HON som är flatan i familjen.

Hjärta av jazz är svår läsning för alla som tagit sig igenom skolåren i någon sorts bottenskikt –
och för dem som flutit ovanpå också, kan jag tänka. Karma, någon?

Jag vill tacka Piratförlaget som satsar på ett författarskap som Lövestams, som är så rikt på nyanser
och samtidigt har en agenda. Jag vill också tacka Sara Lövestam för den obändiga berättarglädjen, sti-
len och kärleken till ord och musik. Keep up the good work!

Absolut noll
Anna Fock
(Ersatz)

Bögar i bottenfruset Sankt
Petersburg.
Kriminellt brutal snut på gränsen till
nervsammanbrott.

Kärlek. Hat. Droger.Alkohol.
Ett klubbliv i marginalen mitt i

centrum. I ett land där homosexuell
kärlek är kriminell. Där staten bestraf-
far de som älskar och belönar dem som hatar.

Det är lätt att bli kär i Anna Focks prosa. Men det är karaktärerna
som består. Nikita.Aleksej.Vasilij.

Läs och njut av en samtidsroman av ett författarskap som lovar här-
lighet och galenskap.

-82-

”tack Sara Lövestam för
berättarglädjen”

”straffar de
som älskar.
Belönar de
som hatar”
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Tiina Rosenberg står för ett
av Stockholm Prides mest
minnesvärda invigningstal då

hon sa ”Den knutna näven är inte
bara ett kamptecken, den är också
ett…”, ja, vadå?
1.Vapen 
X.Tecken på dumhet 
2. Sexuellt redskap

Michelle Appelroos blir
Sveriges första Miss Gay,
Pay TV uppträder på i prin-

cip varenda scen och fest, Carin
Götblad invigningstalar och ett
bögfrieri under Allsång på Skansen,
vilket år pratar vi om?
1. 2005 
X. 2004 
2. 2010

”Det har helt enkelt gått lite
för fort”, sa Claes Nyberg
efter Pride 2009.Vem var

han?
1. Stockholm Prides ordförande som
kommenterade att festivalen gick 1,9
miljoner back 
X. Chauffören till QX paradekipage
som råkade ramma tre barnvagnar och
en cyklist under paraden genom
Stockholm 
2. Kocken i Torgets tält som serverat
Haloumiburgare under en hel dag och
glömt att lägga i själva Haloumin.

2000 uppträdde Teddybears
klädda som ett klassiskt
gayfavoritband, vilka då?

1.ABBA 
X. Barbados 
2.Village People

Nostalgikvällen 90´s var en
stor succé under två
Pridefestivalen i rad. Men

vem har aldrig gästat 90´s?
1.Vengaboys 
X. Paradisio 
2. Pandora

Under Europride 1998 visa-
des Elisabeth Ohlson
(Wallins) omtalade utställ-

ning Ecce Homo. Bilden Nattvarden
skildras med en falang av HBTQ-
communityt, vilken?
1. Dragqueens 
X. Fjollbögar 
2. Butchflator

Vilken känd svensk pro-
gramledare visade spontant
brösten på scenen under

Stockholm Pride 2002?
1.Agnetha Sjödin 
X. Sofia Wistam 
2. Kristin Kaspersen

Vad av följande har aldrig
fungerat som dogtag-pryl
under Stockholm Pride?

1. Slips 
X. Magväska 
2. Scarf

Innan Qruiser och Grindr
slagit igenom kunde man
1999 hitta sin dejt i

Pridepark genom att…?
1. Sätta upp en presentation på dej-
tingservicetavlan 
X. Speeddejta i Mandus-tältet 
2. Bära en tröja som såldes under festi-
valen med texten ” Dejta mig tamej-
fan!”

2000 gjorde Magnus
Carlsson Pride-succé
efter att ha kommit ut i

tidningen Zon. Men vad hade
Magnus på sig på omslaget till den
numera nedlagda gaytidningen? 
1. Chaps som blottade hans (oväntat)
håriga stjärt 
X. En Nallebjörnsjacka med öron 
2. En vit t-shirt med texten ”Passiv
såklart!”

Vilket känt svenskt homo
gjorde en bejublad entré
som Molitiva-sångerskan

Marija Serifovic under
Schlagerkvällen 2007?
1. Eva Dahlgren 
X. Lotta Bromé 
2. Christer Lindarw

Fredrik Reinfeldt invig-
ningstalade under
Stockholm Pride 2003,

vilket påstående stämmer med
hans framträdande?
1. Han avslutade talet genom att kyssa
Mark Levengood 
X. Han uttalade under hela sitt tal

ordet ”lesbiska” som ”leschbiska”, vil-
ket fick publiken att fnissa lite väl högt
emellanåt.
2. Han var inte Statsminister när talet
hölls 

Vem var så glad att vara
på Schlagerpride 2007
att hon, utan att publi-

ken bett om det, brände av sin låt
en extra gång?
1. Nanne Grönvall 
X. Regina Lund 
2. Kikki Danielsson

Vad är Pridebesökande
namnen Justin Utley,
Adam Tyler och

Anthony Callea exempel på?

1.Artister som (obegripligt nog) head-
linade festivalen 2011 
X. Porrstjärnor som hade en minst sagt
vågad liveshow i TipTop-tältet 2002 
2. Snygga killar som jobbade i
Mälarpaviljongen-tältet i Pridepark
sommaren 2005.

Året efter att hon deltog
i Idol intog hon scenen i
Pridepark och fick fla-

tornas (och alla andras jubel). Hur
stavar Mariette sitt artistnamn?
1. MaryJet 
X. Mari1 
2.Märyjätt

Varför grät Lasse
Berghagen under Pride
2006?

1. Han var så rörd över publikens upp-
skattning 
X. Han berördes så starkt av Strula
med Siris känslosamma tolkning av
Teddybjörnen Fredriksson 
2. Han blev kallad Långskånk av Leo
Berglund när han välte ut hennes röd-
vinsglas i Torget-tältet.

Vad är partybåten
Patricia kända för att
ordna varje torsdag

under Pride?
1. Speeddejting med Babsan 
X. En Ät-så-många-fajitas-du-orkar-
buffé 
2. Skumparty

Vem av följande har ald-
rig varit konferencier
med Jean-Pierre Barda

under en Mr Gay-fest?
1. Maria Montazami 
X. Carolina Gynning 
2. Lotta Bromé

Underklädesfesterna har
blivit mycket uppskatta-
de under Prideveckan,

vad heter gänget som startade
succékonceptet?
1. Bögjävlarna 
X. Flatmaffian 
2. Biidioterna

Moa Svan och Helena
Sandström har gjort
toksuccé under flertalet

Pride med föreställningen Kyss
min, ja, vadå?
1.Vulva 
X. Plysch 
2. Shane-i-L-word-affisch

Kim Kärnfalk kom stolt
ut (som bi) på QX
omslag till det stora

Pridenumret 2004. Hur illustrera-
des utkomsten på omslaget?
1. Hon klev ut ur en bil 
X. Hon var klädd i en gul-svart dräkt
och satt på en stor färgglad tygblomma  
2. Kims ansikte var photoshopat på en
bebis som förlöstes ur en kvinnas
sköte.

-84-

årets stora

PRIDE
QUIZ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

22

21

Utmana dina vänner i Årets Pride Quiz. Vad sa vem?
Och vem gjorde vad? 21 frågor om allt som hänt
under 15 år av Stockholm Pride. (Facit längst ner)

Rätta svaren:
1 2
2 1
3 1
4 2
5 X
6 1
7 X
8 X
9 1
10 X
11 X
12 2
13 X
14 1
15 1
16 1
17 2
18 2
19 1
20 X
21 1

Vapen? Porrstjärna? Speeddejting?

Quiz  13-07-19  16.44  Sida 84
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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
Koloni, Strandpormenaden 
61, Saltsjö-Duvnäs. Alla 
dagar 11-23.
strömparterren, Helge-
andsholmen, dagligen 11-21
Långa raden 
restaurang, Hotell 
Skeppsholmen. Gröna 
Gången 1, restaurang och 
bar. Mån-Fre 11.30-22, 
Lörd 12-22, Sönd 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 20-00, fre-lör 
22-02.  Läderbar för killar. 
Medlemsklubb. 
Zipper stHLM, 
Sankt Eriksgatan 51. 
T-Fridhemsplan Saturdays. 
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, Se qx.se/
gaymap för datum
club KG, Ljunggrens, 
Bruno Gallerian, 10/8, 
24/8, Tjejklubb.
Wish Wollmar Yxkullsg 
18, sista tors i månaden 
för kvinnor intresserade av 
fetish och S/M.
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10

12

1

15

13

14

03-2013

OBS!
PAR ÄR

VÄLKOMNA
PÅ MANHATTAN!

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

SCANDINAVIAN
LEATHER MEN

STOCKHOLM

29 JUL 19-00
31 - 3 AUG 22-03
4 AUG 19-00
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Björnpub, Pub och Fester 
se qx.se/gaymap
Glad Sommar, Norr 
Mälarstrand, kajplats 464 
Klubb onsdag - lördag

PRIDEPARTY
Se sidan 69 - 70
Tillfälliga festplatser
Nalen, Regeringsgatan 
Cafe Opera, 
Kungsträdgården
Berns, Berzelii Park
Pride Park, Östermalms IP
Debaser Media, 
Medborgarplatsen
Under Bron, Gamla 
Skansbron
Marie Lavueau, Hornsg. 66
Kulturhuset, Sergels Torg
Wilow, Kammakarg 22
K2, Götgatan 99
Bonden Bar, Bondeg. 1
F12, Fredsgatan 12

CAFé
Chokladkoppen, Stor  
torget 18, alla dagar 09-23. 
Annons sid 10
Chokolate & Pastry, 
Heleneborgsg. 19, Tis 
09-15, Ons-Lör 09-16, Sön 
10-16
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
Clarion Hotel Sign
Östra Järnvägsg. 35, (Norra 
Bantorget)08-676 98 00
www.clarionsign.se
Hotel Riddargatan, 
Riddargatan 14

profilhotels.se

SHOPPING
Smink & Peruksmakarn,  
Renstiernasgata 21.    
Läderverkstan, 
Rosenlundsgatan 30a, Mån-
fre 12-18. 

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.

32

17

33

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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ROSENDALSVÄGEN 9, STOCKHOLM
08 – 505 244 15 WWW.VILLAGODTHEM.SE
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www.clarionsign.se 08-676 98 00

URBAN PRIDE
PRIDE-ARMBAND =RABATT PÅ NOTAN 
PÅ NYTORGET, SICKLA & AF CHAPMAN HELA VECKAN!

PÅ NYTORGET KÖR HETA DJ FRIDE 
GRYMMA SETS, TORSDAG & FREDAG, HELA KVÄLLEN!

AF CHAPMAN KÖR HET FÖRFEST 
PÅ STANS SOLIGASTE DÄCK HELA VECKAN LÅNG!

SICKLA SERVERAR LYXIGA PLATÅER 
PRÖVA PÅ LITE FÖRORTSGLAMOUR, DE É NAJS!

H I S S A  F L A G G O R N A  N U  Ä R  D E T  S O M M A R  O C H  S N A R T

N Y T O R G E T  4  ( S Ö D E R )    H E S S E L M A N S  T O R G  12  ( S I C K L A )    
A F  C H A P M A N  ( S K E P P S H O L M E N )

 

10%
RABATT

29 JUL-
4 AUG

(SO-OSLO.NO)

UNDER PRIDE SERVERAR ALLA URBAN DELIS CRUISINGVÄNLIGA 
UTESERVERINGAR FANTASTISKA DRINKAR, BUBBEL, SKALDJUR, 
GRILLBRICKOR OCH BLÖTA PUSSAR. GRRRRR VI SES!

Nu finns vi även i 
Stockholm City

Strömparterren (mellan operan och slottet)
08-644 42 42 www. koloni.se
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mobile.qx.se/gaymap

Daily Updated Gay Guides to
Stokcholm and Pride:

• Latest Party Info
• Find your way to the hot spots
• Presented in:
English, German, Finnish
Danish, Norwegian and Swedish

Daily Updated Gay Guides
In six languages
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Stig Söderling Kartor & diagram

7

5
6

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

övriGt
rFSL/träffpunkt HaBit, Stora 

Badhusgatan 6. Café onsdagar 18-21, 

söndagar 17-20. 

EKHO Göteborg

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  

4

1

2

5

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

6

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

Kungsportsavenyn 6 · mornington.se/goteborg

mobile.qruiser.com

Turist eller 08?
Hitta pridedaten på
Qruiser, med ett klick!

www.qruiser.com
Skandinaviens största HBT-community 2

3

7
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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.

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  

VI HAR
ÖPPET ALLA DAGAR!

Södra Förstadsgatan 36
Tel 040 - 30 77 28
www.beebar.se

BEE KÖK & BAR

5
6

ÖVrIGT/OTHEr
rFSL-rådgivningen, Drottning. 
36. Mottagning Mån-tors 09-16,     
Fre 09-12. 040-611 99 50
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

S.Förstadsgatan 81, Tel 040-97 64 10

www.taboo.se

Nu är ombyggnaden klar med 
gloryholes, darkrooms och

annat som höjer stämningen.

NON STOP CRUISING
SPECIALPRIS LÖR-SÖN 

INTRÄDE 60 KR

4

4



Alkohol i samband 
med arbete ökar 

risken för olyckor.

Ibland kan det kännas som om det krävs superhjältekrafter för att  
orka stå för sin sexuella läggning eller könsidentitet på jobbet.  
Ska det  verkligen behöva vara så? 

Vi i fackförbundet Unionen jobbar för att våra medlemmar ska ha en arbets-
miljö fri från fördomar och diskriminering. Vi tycker det är en självklarhet 
att alla människor ska få älska den de vill och göra det öppet – också inför 
kollegorna på jobbet. 

Under hela Stockholm Pride finns vi i Pride Park.

QUEERVISNING

Tillsammans 
i nöd & lust
30/7–2/8 kl 13

Välkommen på en visning 

om idoldyrkan, manligt 

umgänge och synen på 

sexualitet i Karl XII:s armé. 

Fri entré för dig med festival-

pass veckobiljett.



ALEXANDRA, DET ÄR sommar
och fredag, vad gör du idag?

– Jag hänger med några vänner i det
fina vädret men ikväll blir det en lugn
hemmakväll.

Jobbar du?
– Nej, jag är nyinflyttad till Karlstad

så jag letar jobb just nu.
Var har du bott tidigare?
– Jag är från Sollefteå i norrland från

början. Men jag pluggade i Molkom
och blev kär i Värmland och flyttade hit
för en vecka sedan.

Vad var det med Värmland som
du blev kär i? 

– Naturen är så lik den jag är van
vid från Norrland. Och allt vatten och
alla parker, det är så himla fint här.

Vad pluggade du i Molkom?
– Till journalist.
Varför vill du bli journalist?
– För att jag älskar att skriva och få

möta människor. Drömmen är att få
jobba för en dagstidning eller någon
annan slags tidning. Oavsett om jag rap-
porterar nyheter eller skriver längre
reportage. Jag behöver uttrycka mig.

Du är 22 år, när kom du ut?
– Precis innan jag skulle börja på

gymnasiet. Jag var 16 år när jag började
berätta för vänner och familj.

Hur gick det då?
– Det togs emot jättebra. Jag har

alltid haft ett bra stöd från vänner och
familj i allt jag gör så jag var aldrig oro-
lig.

Så det var aldrig jobbigt att

inse att du gillar tjejer?
– Nej, inte så värst. På ett sätt har

jag alltid vetat det. Men visst är det lite
tufft att inse att man vill börja träffa tje-
jer på ett sätt som man kanske inte gjort
tidigare.

När insåg du det?
– När jag var 4-5 år kanske. Även

om man inte vet vad sex är så vet man
att man tänker i andra banor liksom.
Det är svårt att förklara (skrattar). Men
man bara vet!

Har du haft en flickvän?
– Jag har träffat några stycken men

jag har aldrig haft ett fast förhållande.
Hur är drömtjejen?
– Jag har inga speciella krav. Så

länge hon tycker om mig och tar mig
för den jag är.

Är det svårt att hitta kärleken i
Karlstad?

– Jag vet inte än. Jag har inte riktigt
utforskat den delen eftersom jag nyss
kommit hit. Men jag får se om någon
dyker upp.

Stämmer det att solen alltid
skiner i Karlstad?

– Haha, ja nästan alltid. Och nu
under sommaren är vädret fantastiskt.

Kommer du att bo kvar där
tror du?

– Ja, ett tag iallafall. Men man vet
aldrig, om något annat dyker upp så har
jag inte svårt att flytta på mig!

Vad gör du om 10 år?
– Då jobbar jag förhoppningsvis på

en stor tidning och gör det jag älskar,

vilket är att skriva. Jag har kanske en
egen familj och några barn. Men jag
hoppas mest av allt att jag är lycklig och
frisk.

Så du vill ha barn?
– Ja absolut. 2-3 stycken skulle vara

jättemysigt.
Har du funderat på hur?
– Jag har väl tänkt att jag skaffar

barn med en kompis kanske. Jag vill
väldigt gärna veta varifrån andra halvan
av barnet kommer liksom. Och gärna

ha någon slags relation med honom.
Vad gör du på fritiden?
– Då tränar jag en del, mest löp-

ning. Jag träffar också mycket vänner.
Läser mycket, allt ifrån böcker till blog-
gar.

Har du varit på Stockholm
Pride någon gång?

– Nej jag hade tänkt att det skulle
bli första gången i år.

Karlstad hade ju ett eget Pride i
år.Var det nåt du besökte?

– Ja jag var i parken på dagen och
besökte krogen med Pride-tema på
kvällen. Det var jätteglad stämning och
fint väder så kvällen blev jättelyckad.

Har du rest mycket?
– Ja det har jag gjort. Nu senast var

jag på Irland och arbetade i både

Dublin och Belfast. Sen har jag varit
mycket i Spanien, Frankrike, Bulgarien,
Grekland, Island, Kroatien och
Rumänien.

Vart skulle du helst vilja åka?
– Italien är väl ett sånt där drömre-

semål.Att bara suga in all kultur och få
äta och dricka gott.

Vilken var den senaste låten du
nynnade på?

– Haha, eftersom jag sjunger så är
det som en ständig jukebox i huvudet

på mig. Men Get lucky med Daft Punk
har jag nynnat på ett tag.

Läst nån bok nyligen?
– Ja, jag läste precis ut Det fördolda

av Hjorth/Rosenfeldt. En riktigt bra
bok.

Om man vill bjuda dig på nåt i
baren vad ska man beställa då?

– En kall. Öl då alltså (skrattar). Jag
är inte kräsen och få saker slår en kall öl
en varm sommardag.

Säg ett ord du använder ofta.
– ”Alltså” förekommer rätt ofta.
Hur kommer det sig tror du?
– Jag vet inte riktigt. Jag säger det

när jag inte riktigt vet vad jag ska säga.
Vilket inte är särskilt ofta (skrattar). Men
när det väl händer så kommer det ordet
bra till hands.

”Drömtjej? Jag har inga speciella krav”
Namn: Alexandra Heter på Qruiser: Alxandra Ålder: 22 Bor: Karlstad Yrke: Nyutexaminerad journalist Civilstånd: singel

”Jag har väl tänkt att jag skaffar
barn med en kompis kanske” 

-72-

en
person

av anders öhrman

-92-

En Person  13-07-18  23.13  Sida 72

       



BEACH 
      WEAR 

AC 

Elmanövrerad suffl ett 

Start&Stop 

Radio med CD Mp3-spelare 

Parkeringssensor 

7 krockkuddar 

Höjdjusterbar ratt

Eluppvärmda stolar 

Hill Holder 

ESP 

Dualdrive™ elektrisk servostyrning

* Pris gäller 500C Color Therapy 1.2 69 hk 5-vxl manuell. Ordinarie pris 155.990 kr. Erbjudandet gäller t o m 30 september 2013. Miljöklass Euro 5. 
 Bränsleförbrukning vid blandad körning 4,9 l/100 km. CO2-utsläpp 113 g/km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma.

FIAT 500C, JUST NU 135.990 KR*.
SAMMA PRIS MED ELLER UTAN TAK (SPARA 20.000 KR).

SE HELA VÅR- OCH SOMMARKOLLEKTIONEN HOS DIN FIAT-ÅTERFÖRSÄLJARE. fiat.se

Fiat Sverige
Följ oss på Facebook



EnkElslipadE
glasögon

1499:-
allt ingår

progrEssiva
glasögon

 2999:-
allt ingår

Byter du skor oftare än glasögon? kom in till oss i 
sådana fall. vi gör det både roligare och enklare för 
dig att uttrycka fler sidor av din personlighet med 
olika bågar. priset gör det möjligt. Hos smarteyes 
ingår allt, oavsett synfel. och du har över tusen 
stilar att välja bland. vi ses!

somliga kallar 
dEt glasögon. 
vi kallar dEt stil.

i våra fasta priser ingår alltid valfri båge, rep- och anti reflexbehandling och vid behov extra tunna glas. priset gäller  oavsett synfel. smarteyes.se

I efter-
dyning-

arna av Torka aldrig tårar…
kommer fler berättelser från
de mörka åren. Som när jour-
nalisten Annika Hagström i
sitt sommarprat i P1 berättade
om hur hon fick ordna en
alternativ begravning för sin
vän Jacob Dahlin, när släkten inte ville ha den där
galabegravningen som Dahlin redan planerat. Och hur
hon fick Carola att uppträda! Lyssna på Hagströms
program på sverigesradio.se/sommar. Nu längtar jag väl-
digt mycket efter att någon skriver den stora Jacob
Dahlin-biografin!

Orange is the new
Black på Netflix är

mumma för alla oss som 1.
Fortfarande saknar tv-serien
Kvinnofängelset. 2. Älskar
Kate Mulgrew (ni vet, kap-
ten Janeway i Star Trek:
Voyager). 3. Har längtat efter
en bisexuell tv-hjältinna. 4.
Har längtat efter fler flatroller
åt Natasha Lyonne sen But I’m a Cheerleader 5.Inte
har något emot att återuppleva grundintrigen från
Weeds en gång till (storögd vit medelklasskvinna ham-
nar mitt i kriminalitet och underklass). Orange… är
dessutom Netflix första riktiga fullträff bland deras
egenproducerade serier, och betydligt queerare än
någon USA-producerad serie sen…L-Word, typ.

Äntligen lite transvestitism
för barn! I den animerade tv-
serien Shezow får en kille
superkrafter när han tar på
sig en ring. Som bonus får
han också sminkat ansikte,
långt hår, högklackade stövlar
och en knallrosa superhjälte-
dräkt. Det var när Shezow
skulle börja visas i USA som
stockkonservativa amerikanska One Million Moms pro-
testerade mot vad de ansåg var hbtq-propaganda och
en uppluckring av könsrollerna. ”Snart kommer små
pojkar att säga: Jag vill vara en flicka så jag kan hjälpa
människor och rädda världen” skriver One Million
Moms i sitt upprop mot serien. Låter som ett dröm-
scenario om du frågar mig. Återstår att se vem som
kommer att visa Shezow på svensk tv.

ar det Bradley Mannings
tvivel kring sin könsidentitet
som ledde till att hen blev en

visselblåsare och läckte 700 000 konfi-
dentiella handlingar till Wikileaks? 

Var avslöjandena om den ameri-
kanska militärens övergrepp i Irak och
Afghanistan egentligen bara en följd av
en persons ”gender dysphoria”? Och
borde jag egentligen använda namnet
Breanna Manning istället för Bradley
när jag skriver den här krönikan?

Frågorna staplar sig efter att jag
sett dokumentären”Wikileaks – we
steal secrets” (svensk biopremär 23
augusti), en film som egentligen är
mest intressant som en könsidenti-
tetsthriller i realityformat. För i skild-
ringen av Wikileaks uppgång och fall

lägger filmregissören Alex Gibney
mycket krut på Mannings bryderier
kring om hen är man eller kvinna.

Enligt filmen är det just könsför-
virringen som är roten till Mannings
utanförskap på militärposteringen i
Irak. Känslan av isolering blir sedan
drivkraften till att Manning vänder sig
till Wikileaks. Och Mannings enorma
mängder hemligstämplade information
leder i sin tur till att Wikileaks får sitt
stora internationella genombrott 2010.

Mannings mer ideologiska motiv
till visselblåsandet – hens rättspatos
och övertygelsen om att det ameri-

kanska folket har rätt att veta på vilket
sätt krigen i Irak och Afghanistan
utkämpades – hamnar lite i skuggan
när Gibney ska porträttera den krisan-

de Manning. Lite väl mycket i bak-
grunden för en del kritiker,

som tycker att det fokuseras
för mycket på det privata,
och för lite på politik och
ideologi.

Själv kan jag inte låta bli
att fascineras av en historia

som blir mer och mer
orimlig ju mer detaljer

man får reda på. Ur
ett queerperspektiv
finns det gott om
ödesmättad ironi.
Komiska detaljer,

som att Manning
smugglade ut de

hemliga dokumenten
på en cd-romskiva

märkt ”Lady Gaga”.
Men, förstås, också tragis-
ka omständigheter. Som
när Manning, i ett miss-
riktat sökande efter regn-
bågssolidaritet, kontaktar
den öppet bisexuelle ex-
hackaren Adrian Lamo

och berättar om sina kontakter med
Wikileaks. Manning tror att han kan
anförtro sig till en av ”de sina” – men
Lamo går istället till myndigheterna.
Tron på hbtq-solidaritet visade sig vara
Bradley Mannings största misstag.

Det är i chattarna med Lamo som
Manning skriver om sin gender iden-
tity disorder – sin könsidentitetsstör-
ning. Bland annat skriver Manning att
hen kan acceptera att sitta i fängelse
under resten av livet för att ha läckt till
Wikileak, ja till och med bli avrättad
– men att hen inte står ut med tanken
på bli ökänd över hela världen som en
man.

Amerikanska transaktvister har
också hävdat att Manning borde kallas
Breanna i all rapportering kring fallet i
media – det namn som Manning öpp-
nade konton på YouTube och Twitter
i.Andra hävdar att det dras för snabba
slutsatser kring fragmentariska uppgif-
ter, och tycker att allt prat kring
Mannings sexualitet och könsidentitet
mest handlar om att försöka smutsa
ner hens namn.

Men fallet Manning är intressant
även ur ett principiellt perspektiv. När
militärtribunalen mot den 25-årige
Manning inleddes i början av juni
fanns det många som spekulerade
kring att försvaret skulle använda kön-
sidentitetstvivlen som en förmildrande
omständighet. Ett sätt att hävda att
Bradley Manning inte var fullt tillräk-
nelig när hen skickade informationen
till Wikileaks. Lyckligtvis blev det inte
så.Att vara osäker på sin könsidentitet
är här – för en gångs skull – en under-
ordnad fråga.

Förhandlingarna i krigstribunalen
har istället kretsat kring det de ska –
informationsfrihet. Möjligheten för
enskilda – även inom militären – att
även i framtiden kunna läcka informa-
tion kring missförhållanden till medier
utan att för den skull blir anklagade
för att ha hjälpt motståndare eller
exponerat amerikansk underrättelse-
personal för fienden. Oavsett om en är
transperson eller inte.

v

kulturpuggan: roger wilson

”Tron på hbtq-solidaritet visade sig
vara Mannings största misstag”

skamvrån
Bojkott har länge varit ett enkelt sätt att få uppmärksamhet.Ta bara One Million
Moms, en kristen aktivistsajt som driver kampanjer mot allt man anser kan vara skad-
ligt för barn. Det kan vara tecknade serier med homosexuella hjältar, reklamkampan-
jer med Ellen DeGeneres i eller att Oreos är olämpliga kakor eftersom de varit
Pridesponsor. För en uppvisning i kristen paranoia, läs mer på onemillionmoms.com

Redan legendarisk twitteraggression mot sveriges EM-lag i fotboll. Exakt vad sexuell lägg-
ning och sexarbete hade med fotbollsspelande att göra var mer oklart. Däremot kan man
väl slå fast att kombinationen fotboll och idiotiska män knappast är någon nyhet.

lyssna:

se:

-94-

”Ur ett queer-
perspektiv finns 
det gott om ödes-

mättad ironi”
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[Lesbisk hora]
månadens glosa:

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

guldstjärna:
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dig att uttrycka fler sidor av din personlighet med 
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stilar att välja bland. vi ses!

somliga kallar 
dEt glasögon. 
vi kallar dEt stil.

i våra fasta priser ingår alltid valfri båge, rep- och anti reflexbehandling och vid behov extra tunna glas. priset gäller  oavsett synfel. smarteyes.se
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kvarteret 
NorrlaNdsgataN/regeriNgsgataN

öppet  10 - 20
lör  10 - 18
söN  11 - 18
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