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Bevara
Sverige är ett land med stor mångfald.  
Vi måste bli bättre på att ta tillvara 
mångfalden – i samhället och i  
näringslivet.
 
PostkodLotteriet har därför startat 
satsningen Hela Sverige – För mång-
fald och tolerans. På vår hemsida 
mangfaldframgang.se kan du läsa  
om alla projekt vi stödjer. Bland  
annat delar vi ut 60 miljoner kronor  
till helt nya initiativ, som scouternas 
projekt Integration och framtidstro.
 
Vill du engagera dig? Dela med dig  
av dina egna tankar på Twitter under 
taggen #bevarasverige eller gå in på 
mangfaldframgang.se
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Ger fastare, mer återfuktad och ungdomligare hud.

Exuviance lanserar Age Reverse HydraFirm – en nattcreme som ger 
Din hud intensivt med fukt samtidigt som ålderstecken minimeras.

Exuviance - Det bästa från forskning och vetenskap. 

Det bästa från naturen. Det bästa för Din hud.

Se otvivelaktigt yngre ut med Exuviance Age Reverse, en högteknologisk hudvårdsserie bestående av avancerade 
produkter som kliniskt bevisat verkar på bred front mot alla ålderstecken. (Ger huden fukt, volym, minimerar och motverkar fina 
linjer och rynkor).  Exuviance Age Reverse är en dermatologiskt utvecklad hudvårdsserie framtagen av professorerna Dr. Van 
Scott och Dr. Yu. 

Age Reverse utgör en ny komplett hudvårdsserie, med mycket unika resultat och innehåller bland annat: NeoGlucosamineTM 
och Retinol, som stärker matrixen som omger kollagencellerna. Hudens underliggande struktur blir fyllig. Huden ser fastare ut. 
Rynkor och fina linjer minskas inifrån och ut. Dessutom ökar cellförnyelsen och ojämn pigmentering minskar. Peptider stimulerar 
kollagenbildningen. AHA och PHA stimulerar de kollagenproducerande cellerna. PHA stärker dessutom hudens skyddsbarriär.   
E vitamin samt Antioxidanter från chardonnaydruvan och granatäpple skyddar huden mot de dagliga miljöangreppen. Dessutom 
innehåller produkterna kamomill, ginseng, bärextrakt och hyaluronsyra (kroppens naturliga fuktbärare). Innehåller inga parabener!

EXUVIANCE AGE REVERSE

Ta kontroll över 

hudens åldrande med 

dermatologiskt utvecklade 

produkter, som har kliniskt 

bevisad effekt. 

Det förtjänar Du!
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QX har träffat tjejerna 
som medverkar i SVT’s 
realityserie ”Flator” 
som visas på nätet i vår.
sid. 20

Foto Peter knutson
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Level5 är ett nytt pop-
band som just nu har en
hit med låten My
Number One. Vi tar en
närmare titt på Johan,
Ervin, Martin och Viktor.

Sarah Dawn Finer spelar
just nu Sally Bowles i
Cabaret på Uppsala
Stadsteater. I april sänds
en dokumentär om hen-
nes väg in i rollen.

Lena Berglund är designer
och inredare.Vi träffar
henne på nyöppnade
NAP@opris som hon varit
med och inrett.

Marcus Juhlin är 22 år
och svensk mästare i
amerikansk fotboll.
Nu väljer han att berätta
för QX att han är homo-
sexuell.
– Jag är redo nu, säger
han. Och förhoppningsvis
kan jag hjälpa någon
annan genom att berätta
om mig själv.

Kärleksdramat Endless
Love har premiär i april.
QX Ronny Larsson har
sett filmen med hunkige
Alex Pettyfer i huvudrol-
len.

Den 25 mars har filmen
”Nånting måste gå sön-
der” premiär, en fri filma-
tisering av Eli Levéns bok
”Du är rötterna som sover
vid mina fötter och håller
jorden på plats”.

Stina är känd för sin betongkonst och hon tillverkar 
alltifrån skulpturala bänkar till ljusstakar i betong.

Att renovera lägenheten är på var persons agenda
just nu. Alla vill ha ett unikt hem.Vi har pratat
med Staffan som gjort om sitt hem från grunden.

ett badkar i vardags-
rummet

level5 gör 
listpop

Sarah på tV

lena berglund 

Stina är betongdrottning

marcus är svensk 
mästare

film

ester har gjort 
ny hyllad film

månadens omslag

MArcus Juhlin skrev
ett mail till QX och
ville ha hjälp att
lämna garderoben
en gång för alla.

alltid i QX

8. Ledare: Grattis alla flator
17. Krönika:Mian Lodalen
38. EGO med Stefan Nilsson
46. Musik: Helena Paparizou
50.TV: Sarah Dawn Finer
48. Film: Nånting måste gå sönder
52 Bok: Orange is the new black
60. En Person: Devine
62. Roger Wilson

Månadens citat

”Det lär väl bli som en Linda
Rosing-kurva, man börjar på topp
och sedan går det åt helvete.”

Matilda, en av de medverkande 
i ”Flator”.

s. 20

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

52

12

50

33

48

26

omslagsfotograf
Peter Knutson
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A2 FÅTÖLJ
FR 1 770 KR
Artur Lindqvist
Grythyttan Stålmöbler

LUXEMBOURG KARMSTOL
FR 2 380 KR
Fermob

H55 VILSTOL
4 790 KR
Björn Hultén
Skargaarden

PALISSAD VÄXTKÄRL
1 990 KR
Signe Persson-Melin
Byarums Bruk

SPAGHETTI SOLSTOL
FR 1 795 KR
Fiam

CHESTER FÅTÖLJ
FR 9 450 KR

Cane-Line

svenssons.se 
STOCKHOLM | MALMÖ | GÖTEBORG | LAMMHULT

HANDLA VIA TELEFON: 0472-487 00

Fri frakt vid köp över 1000 kr.

A2 FÅTÖLJ
FR 1 770 KR
Artur Lindqvist
Grythyttan Stålmöbler

Utsidan räknas. 
Också.

RESÖ STOL
FR 2 600 KR
Matilda Lindblom
Skargaarden

Kvalitet och tidlös design är inte 
förbehållet insidan av ditt hem. 

Det fi nns massor av vackra 
och tåliga utemöbler som 

kan ge dig många års glädje. 
Och en uteplats att vara stolt 

över. Besök oss i butik eller 
på svenssons.se och hitta 

just dina favoriter.

allå alla bögar, hur många flator känner ni egentligen? 
Nu ska det inte längre gå att säga att man inte känner några

flator. För den 24 april drar realityserien ”Flator” igång på SVT
Flow. Då får vi träffa Matilda, Jennie, Cindy, Charlotte, Rebecka och
Karolina och följa med i deras vardag under tio avsnitt á 12 till 15 minu-
ter.

QX Maria Makar har redan nu träffat dessa sex tjejer och pratat om
serien, hur det var att filmas hela dagarna och vad de bävar mest för. Och
till alla flator, grattis. Det här kan bli vårens stora snackis.

”Jag vill inte längre stå med garderoben öppen, redo att hoppa in
i den när jag behöver. Hjälp mig stänga skiten och ta klivet mot ett
bättre och roligare liv utan begränsningar!”

Så skrev Marcus Juhlin i ett mail till QX-redaktionen.
Marcus är 22 år och har redan hunnit bli svensk mästare i amerikansk

fotboll fyra gånger. Nu berättar han i en öppenhjärtig intervju att han är
homosexuell.

– Jag hoppas att jag kommer att få fortsätta spela i laget
och att de låter mig fortsätta som ungdomstränare nu när

jag kommit ut, jag kan inte tänka mig ett liv utan ame-
rikansk fotboll, säger Marcus till QX.

Idrott och homo är fortfarande en stor grej. Även
om Anton Hysén sparkat upp många dörrar och satt
fokus på ämnet så är det fortfarande ytterst få manliga
elitidrottare i Sverige som kommit ut.

Men nu sällar sig alltså även Marcus till den
exklusiva skaran. Du hittar intervjun på sid

26.

Och nu till något helt annat.
Igår fick jag ett mail från en man som undrade var han kunde få tag på

min bok ”Komma ut, berättelser från garderoben” som jag skrev för en
herrans massa år sedan. Han hade hört talas om den och blev lite nyfiken
på att läsa den men kunde inte hitta den nånstans. Jag mailade tillbaka och
sa att den var slut och att bokförlaget valt att inte trycka upp några fler,
men att jag kunde skicka honom ett ex.

Mannen svarade:

”Wow, vad glad jag blir, jag vill absolut ha den. Jag betalar
också, frakten är det minsta jag måste få betala.
Gratistidningen City i Malmö skrev om den i gårdagens tid-
ning och jag tyckte att den verkade riktigt intressant. Samtidigt
tyckte jag och min fru att den boken kan vara bra att låta bar-
nen läsa då de blir tonåringar för att förstå att alla kan älska
alla”.

Vilka föräldrar. Jag var glad hela dagen. Det är sånt
man får komma ihåg när man matas med nyheter om
sveriegdemokraternas framfart och ett allt hårdare kli-
mat.

Det finns värme, kärlek och fina människor där ute.
Ibland glömmer man det.

ingång

”Och till alla flator, grattis”

]
”Idrott och homo är 

fortfarande en stor grej”

h[
Anders Öhrman,
chefredaktör
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– Liv, rörelse och grafik

Jonas Persson
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Redaktör 
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Hej Redaktionen: beskriv ditt hem med tre ord!

fakta: tidningen qx 
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SVT’s dramaserie i 10 delar ”Tjockare
än vatten” är grymt bra. Bra story, bra skådisar
(särskilt Aliette Opheim) och bra manus!
Samtliga avsnitt finns på SVT Play. Missa inte!

JA! Modern Talking. Rick Astley. Kim
Wilde. Bananarama. Limahl. Samantha
Fox. Nik Kershaw. Den 26 april ska jag se
dem alla i Oslo på ”We love the 80’s!”

JA!Hade tusen ggr hellre sett Ace
Wilder som vinnare i Mello. Håll-
käften-pop-2014! Och så hade jag
kammat hem storvinst på oddset...

NEJ!

Ingång april 14  14-03-21  13.02  Sida 8
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januari i år sa Olof Näslund upp
sig från sitt jobb på gruppboendet
där han jobbat med handikappade

de senaste tio åren.
– Jag känner att jag vill göra nåt annat

dom sista åren innan pension, säger han.
Nu har han istället fått tid att ägna sig

åt en av sina stora passioner, målningen.
I sitt vardagsrum i lägenheten i
Stockholm har han ägnat dagarna åt att
måla.

– Jag släpar in bord och färger
till rummet, så vill jag ha balkong-
dörren öppen så jag får in frisk luft
och inte sitter och jobbar i lukten
från färgerna hela tiden. Det kan ju bli
lite kallt på vintern med öppen dörr men
då tar jag på mig raggsockor och en tjock
tröja.

Och så vill han ha musik på när han
målar så han kan sjunga med. Helst Lisa
Nilssons lite deppigare texter, Peter
Jöback funkar också bra.

Resultatet av vinterns målande kom-
mer man kunna se i slutet av april i
Stockholm då Olof ställer ut på Galleri
Bellman på Bellmansgatan.

– Det blir ca 25 tavlor i storlekar från

100 x 80 cm till 60 x 60.
Utställningen har han döpt till

Långstamt farväl efter Lisa Nilssons låt.
Undertiteln är ”möten och avsked män
emellan”.

Jag tycker det ser ut som det är
Zlatan som står i mitten av tavlan...

– Tycker du också det? Min son som
är tio år sa samma sak (skrattar).Va lustigt.

Men Zlatan har inte stått modell. Det
är Olof som står modell
i tavlorna. Han tar kort
på sig själv och sätter
sen ihop flera bilder till
en stor bild. Och ger

personerna en egen stil.
– Det blir ju min egen fantasi efter-

som jag sätter dom i olika miljöer från 
olika bilder, men det mesta handlar om
möten och avsked. Som livet självt.

Olof har tidigare bland annat drivit
hotellet Beach House i Marbella i
Spanien med sin tidigare pojkvän. Men
efter att de separerade flyttade han hem.
Här hemma har han hunnit jobba både
på IKEA och på Astrid Lindgrens sjuk-
hus, i blomsteraffär och i inredningsbuti-
ker.

– Och jag är fortfarande singel, säger
han och skrattar. Jag har knappt dejtat sen
jag kom hem. Jag var ute rätt mycket i
början av singellivet, men nu finns det ju
inga ställen att gå på i min ålder, man
känner sig ju som stålfarfar när man går
ut.

Han har skaffat en sida på Qruiser där
han kallar sig för ”best man”.

– Men det är kanske dags att byta till
”bättre begagnad” eller ”vintage” säger
han och skrattar.

Anders Öhrman

Galleri Bellman, 25-30 april.
Priserna ligger mellan 2000-4000 kr.

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

X omslag april 2004

pryddes av Leo, som ti-

digare hette Mia. Han

berättade hur man kommer på

att man är född i fel kropp och

hur man berättar för föräldrarna

att man är född i fel kön.Vi be-

rättade också om Loa som pre-

cis påbörjat sitt könsbyte. ”This

is me.Take it or leave it”,

fastslog han.

Vi var också nyfikna på hur

det funkar att vara kristdemo-

krat och bög. Erik Slottner, själv

homo och vice ordförande i

kristdemokraternas ungdoms-

förbund redde ut detta åt oss.

QX frilansare Roger Wilson be-

sökte ett svenskt fängelse för att

prata om hur det är att vara bög

innanför gallret. Mattias berätta-

de för Roger Wilson att han inte

längre vågar läsa QX av rädsla

för att bli upptäckt, och att han

inte fick ha besök i ”besökslä-

genheten” för att de ansvariga

avfärdade det som kompisbe-

sök… Vi besökte också gayho-

tellet Axel i Barcelona, såg det

lesbiska Boston, träffade Scissor

Sisters. Dessutom hade vi en

stor annons för påskfesten Wild

Wild Easter som hade ett dark-

room som gästades av porrfilm-

sprofilen Tag Eriksson…

q

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

”möten och
avsked män

emellan”

olof ställer ut sina män
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Alkohol kan 
skada din hälsa

S P A R K L I N G

VOGA WINES  –  PURE  I TALY  INS IDE  OUT ,  A  HOT  ADVICE  VOGA ON ICE . .
WWW.VOGAITAL IA .COM

99
KR/750 ml

39
KR/200 ml

Art. 89485
Alk. 12%

Beställ på Systembolaget.se 
eller i din Systembolagsbutik.
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HelkvällSthlm är en unik guidebok. Den tipsar 
om tio av Stockholms bästa cocktailbarer – 
och bjuder dig och en vän på valfria drinkar 
till halva priset. Den guidar dig också till 
stans främsta kulturbiografer – och ger dig en 
fribiljett på var och en, till valfri föreställning 
under ett år. 
Den kostar 260 kronor.

‘nuff said.

Om du inte köper 
den är du galen.

Gåslever och skådespel åt folket!

HelkvällSthlm Bar & 
Bio säljs i begränsad 

upplaga på www.
helkvallsthlm.se (fraktfritt) och 
DesignTorget från 1 maj. Och 
japp, du har bråttom. Den brukar 
ta slut fort.

Läs mer på helkvallsthlm.se
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vartetten Level5 lig-
ger just nu på listorna
med poppiga My

Number One, skriven av bland
annat Idol-vinnaren Kevin
Borg.Tillsammans med
nytända stjärnan Sarah
Tjulander levererar gruppen
klassisk boybandpop med
snygga refränger som för-
hoppningsvis ska ta dem ut i
världen. Level5 består av
Viktor Wallskog, Ervin
Dzaferovic, Martin Isberg
och Johan Larsson. Johan är
gruppens motor och manager,
och satte ihop gruppen till-
sammans med Victoria
Ekeberg (som jobbat fram
September).

Johan: Jag har alltid velat
starta en killgrupp med pop-
känsla, så jag och Victoria
började casta killar. Jag kände
Martin sedan innan, och
Ervin visste jag vem det var,
men Viktor var helt ny för
mig.

Under 2014 har gruppen
dessutom lite av en femte
medlem. Sarah Tjulander.
Hon kommer att fortsätta
jobba med killarna året ut, för
att gynna båda akternas star-

tande karriärer.
Johan: Det är ett ovanligt

grepp.Vi jobbar mycket med
sociala medier och hon jobbar
väldigt målmedvetet, så det
kändes som en perfekt match-
ning. Jag och Victoria ska
sedan jobba fram Sarah som
soloartist.

Level5 jobbar dessutom
hårt med olika sponsorsamar-
beten. Singha och Samsung
har de redan inlett samarbeten
med. Och som grädde på
moset är de numer också
underklädesmodeller. Bilden
ovan är tagen för Liias
Underwear.

Johan:Vi jobbade med
Make up-store och Mika, som
står bakom den kedjan, har ju
även ett underklädesmärke,
Liias Underwear och han ville
att vi skulle vara modeller för
hans märke. Så vi har gått vis-
ning och plåtats för dem.

Det sätter rätt hård
press på att se fit ut?

Viktor: Jag fick ta fronten
(skrattar).

Martin: Jag har jobbat
som modell i några år så jag
känner mig ganska bekväm.
Det är bara roligt att gå
modell.

Ervin:Att träna och hålla
sig sund ger ett längre liv.

Level5 levererar listpop
k

”idag har jag
ett fast för-
hållande med

en kille. Det är
som i alla 

riktiga kill-
grupper, alla

ska ha nån som
gillar killar”

Johan, Ervin,
Martin och
Viktor
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ererar listpop
Och det är viktigt att se bra ut
om man visar sig ute bland
folk såklart.

Så, varför ska QX skri-
va om er? Vad gör er
intressanta för oss?

Johan: Det är väl jag då....
Jag var tillsammans med en
tjej i nio år, och för några år
sedan blev jag tillsammans
med en liten latinokille. Och
idag har jag ett fast förhållande
med en kille. Det är som i alla
riktiga killgrupper, alla ska ha
nån som gillar killar (skrattar).

Att kalla er för ”boy-
band”, är det okej?

Martin: Ja, det tycker jag
popband/boyband är väl i
princip samma sak? 

Viktor:Vi är ju ett pop-
band först och främst, och vi
är ju inte boys.Vi är ju män.
Och jag är mest man av oss
alla (skrattar).

Johan:Vi gör ju inte syn-
kroniserad koreografi det
känns lite ute, lite B.Vi är inga

top notch dansare men det ser
snyggt ut på scenen.

Just nu ligger som sagt My
Number One ute, och har varit
uppe på iTunestoppen och
nosat. Men redan innan som-
maren är det tänkt att nästa
singel ska släppas.

Viktor: Nästa låt blir lite
klubbigare, vi satsar på att få ut
en riktig sommarplåga.

Drömmen för gruppen är

att jobba med utlandet, och
gärna den asiatiska marknaden.
Och vara med i
Melodifestivalen.

Johan:Vi gillar festivalen
och det är ju den bästa vägen
att gå i Sverige om man vill slå
igenom stort. Och det vill ju
ju.Vi är alla extremt taggade för
att ta Level5 till nästa nivå.

Level5 med
Sarah Tjulander
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Psykoterapi
Hans Hanner

leg. psykolog
med hbt-kompetens

08-611 51 22
för mer info se:

www.hanshanner.se

Ute
nu!

Boken bakom 
TV-succén
Piper Kermans hela historia

är QX förhandsvisade Yves Saint Laurent,
spelfilmen om den franske modelegenden
slöt Stockholms modeintresserade HBT-

maffia upp. Filmen berättar storyn om den
modeskaparens väg mot framgång och berättas
genom Yves livs kärlek Pierre Bergé.YSL är
bland annat känd för plagg som byxdressen, skep-
parkavajen och capen. Filmen går på SF:s biogra-
fer nu. Foto Maria Makar

n
förhandsvisning av YSL
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Exklusiva kök helt i trä  
– ett viktigt miljöval!

Kök: Gårdshorn

Rådmansgatan 35, Stockholm. Tel. 08-674 47 70. Mån-fred 10-18, lördag 11-15   
www.kungsaterkok.se

Kungsäter Exklusiv, ett kök med helmassiva stommar.
Man behöver inte vara expert för att förstå att ett kök i massivt trä håller 
en livstid. Vill man dessutom ha känslan och doften av en 22 mm massiv 
stomme i fur, så är valet enkelt.  
Välkommen till oss för ett kökssamtal.

FINA 
ERBJUDANDE 
I BUTIKEN.
Välkomna!



CABARET

UPPSALA>>>>
STADSTEATER
BILJ: 018-14 62 00 WWW.UPPSALASTADSTEATER.SE

AV FRED EBB & JOHN KANDER MED MANUS AV JOE MASTEROFF 
EFTER CHRISTOPHER ISHERWOODS BOK »FARVÄL TILL BERLIN«
REGI: RONNY DANIELSSON
KOREOGRAFI: ROGER LYBECK

>>I ROLLERNA BL  A SARAH DAWN FINER & BABBEN LARSSON

»En musikal som angår oss alla« DN

»ruskigt snyggt« SVT Kulturnyheterna

»Musikalisk urkraft« UNT

»en musikal med skrämmande 
många beröringspunkter i vår tid« Nummer.se

»scenkonst av bästa märke« Cora.se



år firar jag trettiofemårs-jubileum som
homo och nu slår det mig att jag har
varit homo längre än jag varit grönsak-

sätare. Men ännu längre har jag varit feminist
och allra längst antinazist. Jag var bara åtta

år när morsan lät mig se serien om
andra världskrigets motståndsrörelse
på teve. Ledmotivet till
”Människojakt” var Beethovens
femte symfoni, vilken jag redan
dagen efter premiäravsnittet

brådmoget efterfrågade vid
bibblans skivdisk. Med apel-
sinfärgade hörlurar som
täckte halva skallen drömde
jag om ett motstånd så
starkt att ingen människa
mer skulle berövas sin rätt
att tala fritt, tvångssepare-
ras från sin familj, tvingas

fly genom mörka skogar eller
sättas i arbetsläger. Som tonåring starta-

de jag FMN- förbundet mot nazister.Vi
var sex medlemmar. Fler än nazisterna. Mig
veterligen fanns bara en kärring och hen-
nes gubbe som lajvade omkring i höga
stövlar, axelband och brun kjol (inte gub-
ben) djupt inne i smålandsskogen. Några
år senare log jag över min första förening.
I slutet av sjuttiotalet var nazism något
som vi läste om i historieböckerna med
en rysning, men ideologin var passerad
till historiens smutsigaste bakgård. Nu
när alla visste kunde det knappast upp-
repas igen.

I skrivande stund släpper Expo års-
rapporten om den rasideologiska mil-
jöns aktiviteter.Alltså den propagan-

daspridning och kampförberedande
verksamhet som nazistiska rörelser

ägnar sig åt och ingen lär väl för-
vånas över att aktiviteten nu är
rekordhög. Minnet av attacken
mot en fredlig demonstration,
arrangerad av några tonårstjejer,
i Kärrtorp strax före jul är för
de flesta Stockholmare fortfa-
rande kristallklart. Oavsett om
vi var där eller inte.

Problemet är att proble-
met inte riktigt tas på all-
var. Slarvigt har nazistiska
räder framställts som bråk
mellan olika politiska
falanger och något som
inte angår oss andra van-
liga medborgare.

Statsministern markerar när hans eget favoritlags
ledare hoppar av efter hot men är obegripligt
tyst när kvinnliga skribenter hotas till livet.Att
han just nu är knäpptyst är inte bara märkligt
utan rent obehagligt. Dagen efter att jag tillsam-
mans med några hundra andra förfirat 8e mars i
den stora feministkärleksfesten på Södra teatern
lämnar sex vänner en manifestation i Malmö
för att gå på en feministfest liknande vår i
Stockholm. En timme senare förs de alla till
sjukhus efter att ha misshandlats svårt av nazis-
ter. En av dem med livshotande skador, han
opereras flera gånger och polisen betecknar
angreppet som ett mordförsök. Killen som i
flera dagar kämpar för sitt liv på intensiven
heter Showan. En fotbollsälskande antirasist,
feminist och hbtq-aktivist som bland annat star-
tat Fotbollsupportar mot homofobi.

Showan har sedan länge hängts ut på rasis-
tiska internetsidor och var ett välkänt ansikte.

Naturligtvis fanns det goda skäl för nazister att
försöka tysta just honom.

Jag upprepar: Showan är antirasist, feminist
och hbtq-aktivist.

Hatet mot feminister, antirasister och sådana
som oss hänger ihop.Aldrig har det varit så
smärtsamt tydligt som i attacken på Showan och
hans kamrater.

Men aldrig förr har heller så många slutit
upp i antirasistiska och antinazistiska demonstra-
tioner i Sverige. Hundratusentals människor
trotsade de isande vindarna och gick samman,
tog tillbaka gator och torg och visade solidari-
tet. Den massiva uppslutningen i Malmö var en
av de största antirasistiska manifestationer som
genomförts i Sverige. Protesterna gav eko också
långt utanför vårt lands gränser och få händelser
i Sverige har väckt så stort stöd på sociala medi-
er. Medan andra medier och makthavare hand-
fallet tittar på eller tittar bort svarar folket med
knutna nävar, peppande inlägg och smarta
debattinlägg. Det är inte bara hoppingivande
utan också livsviktigt för alla oss som vill leva i
ett samhälle med plats för alla. Där antidemo-
krater sprider våld, hot och hat ska vi möta upp
med sammanhållning och kärlek.

Kampen för ett likaberättigande sitter i
ryggmärgen hos oss som firar många år i hbtq-
rörelsen. Nu ska vi bara fatta att när nazister
drar kniv mot blattar och feminister så är den
knivsudden också riktad mot oss. Så lär av his-
torien, ut på gator och torg.Vissla i visselpipor,
skramla med alla nycklar du har och skrik så att
rasisterna får tinnitus: Inga nazister på våra
gator, fyll dem istället med transor, bögar och
flator.

Och kämpa Showan- vi behöver dig!

-17-
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”kämpa showan - 
vi behöver dig”

”Inga nazister på våra gator, 
fyll dem istället med transor, 

bögar och flator”
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EST. 2013

MÅNADENS MESTA MÅSTEN

april
sex saker vi älskar och en vi dissar

WUNDERBARA 
WURST 

Alla Eurovisionkombatanter är 
nu utsedda och Sanna får rätt tu� 

konkurrens på balladarenan. Läckrast 
är österrikiska dragpersonligheten som 
ställer upp med en Bond-ig superballad 

som heter Rise Like a Phoenix. Conchita 
har alltid heltäckande svart skägg och 

superkvinnliga out�ts. Helt klart 
en favvo i Köpenhamn!

NEJ 
TACK! 

Let́ s Dance. 
Inte ens Wunderkid Wahlgren räddar 

den här säsongen.

GAME OF THRONES SÄSONG 4!
Nya säsongen brakar igång den 7 april på HBO Nordic. All 
Men Must Die är taglinen för denna säsong och vi tvivlar 
icke. Är det någon serie som inte drar sig för att ta livet av 
huvudrolls�gurer är det denna. Spännande!

BRIGHT LIGHT BRIGHT LIGHT 
HJÄRTAR ELTON JOHN
Vi älskar redan electropoppiga britten Bright Light Bright Light, och när han nu 
teamar upp med lika homosexuella Elton John på nya vemodiga I Wish We Were 
Leaving så är vi i extas. Spana gärna in den supersnygga videon.

TOPPENBRA 
TRANSAN & 
JAG!
Den 31 mars 15.02 i P1 sänds den 
här �na dokumentären om Pelle 
Hedberg som bar på en hemlighet 
i 35 år innan han berättade den för 
Claes, sin bästa vän. Under en helkväll 
i Stockholmsnatten vågar han visa 
sig som Pelle/Pia fullt ut för Claes 
som även han denna kväll klätt sig i 
kvinnokläder. Missa inte!

ALRIGHT ATTITUDE!
Den brittiska gayblaskan bjuder i april på en intervju med 
den amerikanska fotbollsspelaren Robbie Rogers. Han drog 
sig tillbaka för att komma ut, men spelar nu som första 
öppna homo i MLS, USA:S högsta fotbollsliga. 

ANNIES BIG BOOK
Fotografen Annie Leibovitz är en  �atikon 
och vi är begeistrade över att hon släppt en 
co�eetablebook så ma�g att den behöver ett 
eget ställ! På 476 sidor får man se Leibovitz 
bästa bilder. Priset? 1750 pund (ca 19 700 kr)!
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AV maria makar FOTO peter knutson 
TACK TILL Radisson Blu Royal Viking OCH Stockholm Fisk 
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Sveriges 
L-word 
är häR

Äntligen är SVT:s nya realityserie Flator här. I tio avsnitt får vi följa
sex Stockholmsflator, med helt olika bakgrund och liv.
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Alkohol i samband med arbete
ökar risken för olyckor.

This is not 
 just a Rosé.

 It’s Mionetto.
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When Mionetto �lls your glass, 
it’s not just the fresh and fruity aroma 
of an inimitable Sparkling Rosé 
to conquer your taste.
And it’s not just its subtle peach 
blossom pink color, whose nuanced 
perlage plays with purple re�ections, 
to capture your gaze.
Because in your glass there’s all the 
expression of style and quality born in 
Italy in 1887 to fascinate the world.

Mionetto Spumante Rosé Extra Dry
Art no: 77002 - Alcohol level: 11,5% vol.
www.bestallmionetto.nu 

å väg upp till Radissons skybar
ber fotografen Peter Knutson
oss att hålla nere volymen, så

att vi inte stör hotellgästerna under
plåtningen i baren.Alla tittar på
Matilda Karlsson, uppklädd till tän-
derna med glittrig tight klänning och
ett galahalsband, och så röda läppar.
Alltid röda läppar. Hon är rätt vild,
eller inte rätt. Hon är nog den vildaste
jag träffat. Brukar stöta på henne ute i
vimlet och hon hånglar gärna med sin
heterokompis Ebba. Matilda flörtar så
ofta hon kan med heterotjejer.

– De är utsvultna, så det räcker
med en liten komplimang.

Alla vet att Matilda inte kan vara
tyst, så fotografen säger:

– Ni kan väl stå vid garderoben,
medans jag ställer upp blixten och rig-
gar, då blir ju ingen störd.

Vi ropar i mun på varandra:
– Nu när vi väl kommit ut ur gar-

deroben lär vi inte gå in i den igen.
Det är just det tjejerna vill få fram

i serien, att man ska vara stolt för den
man är.

– Jag är flygvärdinna och har nya
kollegor vid varje flygning, så jag får
komma ut varje dag. Jag börjar bli trött
på frågor som ”när kom du ut?” och
”hur har lesbiska sex?”, säger Matilda.

– Jag brukar ställa motfrågan ”när
kom du ut som hetero?”, säger
Rebecka.

31-åriga Rebecka Tudor är en
gift präst och kanske den mognaste av
tjejerna. I serien läggs stort fokus på
hennes längtan efter barn och att bilda
regnbågsfamilj.

Hennes fru beskriver hur de träffa-

-22-

des och säger att Rebeckas djupa röst
var omtalad i flatvärlden. En röst så
djup, att det låter som hon pratar med
sitt kön, lät det. Så varje gång Rebecka
ska säga något så börjar jag att tänka på
det.

Matilda är först ut ur hissen och
beställer en bärs, tätt följd av Cindy
Jensen. Jag tänker att det var tur att vi
valde att plåta tjejerna vid en bar.
Man förvånas över 32-åriga Cindys
närvaro och kaxighet. Hon kom ut
först som 29-åring och är den som har
utvecklats mest under resans gång.

– Jag har blivit mer självsäker och
sedan programmet har jag åkt till

Finland och dejtat.
Vad gjorde du där?
– Jag dejtade och grillade korv.
Var det inte möjligt innan pro-

grammet?
– Jag vågar mycket mer nu och har

accepterat att jag är gay. Det existerade
inte tidigare.

Karolina tittar på bilden som foto-
grafen tagit på tjejerna i baren.

– Min arm ser så stor ut! utropar
hon.

Jag säger att jag tycker att hon ska
vara stolt för sina muskulösa armar och
frågar var hon har rullskridskorna. 35-
åriga Karolina G Berglöf lever, andas
och drömmer om rollerderby och har
nästan alltid på sig rullskridskorna. I
serien kommer vi att få följa hennes
jakt på SM-guldet.

Matilda undrar varför jag ser så pil-
lemarisk ut och ler när jag tittar på
henne.

– Du ger mig samma blick som på
första dejten när man käkar strips och
mjukglass på Max. Med andra ord: ”är
du kär”?

Jag vet inte om jag varit på en
Maxdejt någon gång. Jag är knappt
vaken när nattklubbarna stänger vid
klockan tre. Jag har inte heller lyckats
med konststycket att få till en karusell-
dejt, vilket hon gjort en gång. Det var
inte så att dejten var som en berg- och
dalbana, utan hon bjöd faktiskt en tjej
på en åktur i en karusell på Pride.

Producenten Lina Åström räcker
över en öl till Matilda, när vi alla satt
oss för intervjun. Jag skrattar lite för
mig själv och tänker att den här tjejen
kan få tjejer till vad som helst.

Jag frågar vad det är Matilda söker
och hon säger att det är en relation
med en bra person.

– Det är egentligen väldigt basic,
kvinnan måste behandla alla bra. Är
hon dum mot en servitris går det bort.
Och sedan måste man ha fin ögonkon-
takt, säger hon och blinkar.

Vad kommer man att få se i
programmet?

– Man får se Matilda naken, bara
det gör det värt att titta, säger Karolina.

Hon och Matilda verkar älska att
näcka och föreslog en nakenplåtning.
De andra tjejerna var nog inte riktigt

lika pepp på det.
Karolinas andra förslag var att hon

skulle vara utklädd till enhörning, hon
älskar nämligen dem och har en hel
samling hemma. När temat istället blev
”fest” skickade hon massa outfitförslag
till mig på Facebook och tyckte att jag
skulle vara smakråd. Slutligen blev det
en läderkavaj med matchande jeans.
Snyggt!

22-åriga Jennie Larsson har lyck-
ats svida om, från klänning till en svart
läcker byxdress. Hon har bred tv-erfa-
renhet och vann Ung och bortskämd och
har varit med i panelen i 69 saker du
vill veta om sex. I Flator får vi följa
henne och hennes fästmös stormiga,
men kärleksfulla förhållande.Alla utom
Matilda har en relation i programmet.

Får man inte se sex och intri-
ger i programmet?

Rebecka:Vem vill ha det? Du?
Ja, säger jag.
Jennie: Jo, de filmar när man ligger

i sängen. Och när jag hånglar med en
tjej som inte är min fästmö.

Charlotte: Mycket intriger blir det
i alla fall.

Rebecka: Jag är nog mer den tryg-
ga.

Karolina: Och jag är nog rätt trå-
kig på den fronten.

Matilda: Med mig blir det sexuell
spänning, men inte drama. Jag är ute
efter ärlighet och omger mig bara med
mina bögisar och älsklingar. Fast nyli-
gen var det en tjej som fimpade sin
cigg på min arm.

Hur lik är den här serien L-
word?

– Det är inte manusstyrt och inte

”Jag är flygvärdinna och har nya 
kollegor vid varje flygning, så jag 

får komma ut varje dag”

P

”Jag hoppas att jag inte
får sparken nu. Det har
hänt mig tidigare, när

min läggning blir
offentlig”

Rebecka, Cindy 
och Jennie
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lika ytligt, säger 27-åriga Charlotte
Nordin.

I serien följer vi henne när hon
genomgår en ätstörningsbehandling, så
det är allt annat än ytligt. Hon dröm-
mer också att slå igenom som artist.

Varför är den här serien viktig?
Matilda: Jag vill att folk inte tar för

givet att jag är hetero, bara för att jag
gillar smink.

Karolina tittar på Rebecka och
rycker på axlarna. Hon har tydligen
inte samma erfarenhet.

Cindy: Ja, det gjorde bara folk
innan min sidecut.

Charlotte: Det är viktigt att visa att
man inte är sin läggning, utan att man
är som alla andra, som brottas med
olika problem, som ätstörningar till
exempel.

Rebecka: Och flatorna måste också
få ta plats i medierna.

Har ni inte tänkt dra nytta av
programmet för egen del?

– Jag hoppas synliggöra min musik,
säger Charlotte.

Resten skakar på huvudet.
Men får fler ragg då? I och för

sig är det ju bara du Matilda som
är singel…

– Sedan jag var 15 har jag hängt
ute på Stockholmskrogarna, med falsk-
legg. Jag bodde i Uppsala när jag var 15
och efter att krogen stängt och jag hade

besökt turktjorren …
Cindy skakar på huvudet. Hon har

turkiskt ursprung och ett av hennes mål
med programmet är att synliggöra flator
med annan bakgrund än svensk.

Matilda fortsätter:
– Så försökte jag att hitta någon

kvinna att sova hos, eftersom tågen slu-
tat gå. Fast jag var ju bara 15, så det
lyckades bara en gång av tio. Nu går jag
inte ut för att ragga, utan för att ha en
deluxe kväll.

Matilda sätter ordet deluxe framför
det mesta. Men hon är inte bara vild
och party, utan hon har även en mam-
mig och omhändertagande sida. Hon
ser till att alla som vill ha snus får snus.
En riktig snusmamma med andra ord.

Hur ställer ni er till att ni kom-
mer att bli igenkända?

Charlotte: Sjukt kul!

Rebecka: Så du tror att serien
kommer att bli så stor? frågar hon med
sin djupa röst.

Matilda: Det lär väl bli som en
Linda Rosing-kurva, man börjar på
topp och sedan går det åt helvete.

Jennie: Jag hoppas att jag inte får
sparken nu. Det har hänt mig tidigare,
när min läggning blir offentlig.

Tjejerna ska vidare till en middag,
innan pressplåtningen, och det står tre
taxibilar och väntar på dem, producen-
terna, presspersonerna och kvinnan
som kom på serieidén, Maria Östling.

Det är tur att det finns ett antal
personer på plats som kan hålla ordning
på tjejerna, för några sitter tydligen

kvar i baren. Så fort man vänder ryggen
till har Matilda hittat några att skoja
med, Jennie smugit iväg för att fixa sig
och Cindy för att ta en cigg.

När serien drar igång, den 24 april,
kommer vi att få lära känna prästen
Rebecka, partytjejen Matilda, rollerder-
bytjejen Karolina, sökaren Cindy, Jennie
som älskar sin fästmö men ändå gärna
gör henne svartsjuk och Charlotte som
försöker bli fri från sin ätstörning.

–Vi är så sjukt olika, men det jag
har lärt mig av de andra tjejerna är att
våga stå för den jag är. Innan var det
bara min flickvän som var gay, säger
Cindy.

-24-

”Det är viktigt att
visa att man inte
är sin läggning,
utan att man är
som alla andra,
som brottas med

olika problem, som
ätstörningar till

exempel”

Charlotte, Karolina och Matilda
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marcus är 
svensk 

mästare
Marcus Juhlin är 22 år och svensk mästare i amerikansk fotboll.
Nu väljer han att berätta för QX att han är homosexuell. 
– Jag är redo nu, säger han. Och förhoppningsvis kan jag hjälpa någon annan genom att berätta om mig själv.

an berättade för sin mamma
på nyårsafton för två år
sedan. Ett par timmar efter

tolvslaget när vännerna gått hem
från festen ringde han och väckte
sin mamma och berättade att han
gillar killar.

– Hon låg ju och sov och svara-
de typ ”hur menar du nu?”, säger
han på bred värmländska.

Marcus är uppväxt utanför
Karlstad med mamma, pappa och
två bröder. Han intresserade sig
tidigt för två idrotter - amerikansk
fotboll och dans.

– Jag dansade bugg och swing-
dans, säger han. Och jag var rätt
bra på det faktiskt och tog bland
annat brons i nordiska mästerska-
pen. Amerikansk fotboll började jag
med när jag var tolv år och det hål-
ler jag fortfarande på med. Jag kan
inte tänka mig ett liv utan ameri-
kansk fotboll.

Marcus spelar i Carlstad
Crusaders i den högsta divisionen i
Sverige. De har vunnit svenska mäs-
terskapen fyra år i rad.

– Vinner vi i år blir vi historiska,
säger han. Inget annat lag har vunnit
SM fem år i rad.

Han berättar om den fantastiska
sammanhållningen i laget.

– Båda mina bröder spelar i
laget och jag har mina bästa kompi-
sar i klubben.

Men för ett par år sedan insåg

Marcus att det var dags att göra
något åt de känslor han burit på sen
han var liten.

– Jag har känt på mig ända
sedan jag gick på mellanstadiet att
jag inte var som alla andra, säger
Marcus. Det är svårt att förklara,
men jag hade en sån där ”fråga
chans på”-flickvän i sjätte klass, men
det har aldrig känts rätt. Det var
roligare att hänga med mina kill-
kompisar än att pussas med henne
och hålla handen.Tjejer var tråkiga
och jag vet att jag tänkte ”jag kan

inte tillbringa ett helt liv med en
tjej” (skrattar)… Då var jag 12 år.

Marcus skrev ett mail till QX-
redaktionen före jul och berättade
att han var redo att ta steget ut, med
lite hjälp.

”Varför skriver jag då denna text till
er? Jo.. Jag vill att folk ska se att jag, pre-
cis som alla andra, är en människa. En
homosexuell människa som nu skiter i allt
jag tidigare tänkt och som nu vill kliva
fram som en stolt bög trots att jag tävlar
och tränar på högsta möjliga svenska nivå
i en av de manligare sporterna som finns.
Jag är redan den jag vill vara. Den jag all-
tid varit. Men jag vill inte längre stå med
garderoben öppen, redo att hoppa in i den

när jag behöver. Hjälp mig stänga skiten
och ta klivet ut mot ett bättre och roligare
liv utan begränsningar!”

Och så fick det bli.
Men Marcus hade redan börjat

berätta för vänner och familj och
några i laget.

– Ja, jag ringde ju till mamma
som berättade för pappa trots att jag
sa att hon skulle vänta med det.
Men hon kunde inte hålla sig. Pappa
och jag har inte pratat om det än,
men jag märker på honom att han
är mer kärleksfull och så idag. Och

både mamma och pappa tittade på
hela Gaygalan på TV i år och tyckte
den var superbra (skrattar). Mamma
är även inne på QX och läser artik-
lar och så.

Även Marcus bröder tycker att
det är superlugnt att ha en brorsa
som är homo.

– Den första killen jag berättade
för var min bästa kompis Christian,
han är en sån där kille som uppfat-
tas som en av de hårdaste killarna i
laget, han är rätt tuff och slåss en del
på planen och så, men han är ju
världens snällaste människa tycker
jag. Och jag har lyssnat mycket på
hans tjejproblem genom åren… Sen
en kväll efter krogen berättade jag

h

”Jag har känt på mig ända sedan jag gick på 
mellanstadiet att jag inte var som alla andra”

Marcus Juhlin
Ålder: 22 år
Bor: 2:a I centrala

Karlstad
Familj: Mor, far (som är

gifta) och två bröder (20
och 24 år)

Civilstånd: Singel
Yrke: Säljare på Elkedjan
Film jag kan rekom-

mendera: ”Django
Unchained”

Två låtar i ipoden: All
of me John Ledgend,
Broken Crown Mumford &
Sons.

TV-serie jag följer:
Orange is the new black
och How I met you mot-
her.

Mat jag gärna äter:
Bruna bönor med fläsk!

Han är snyggast i
världen: Jared Leto, Ryan
Reynolds 

Tre ord som beskriver
mig: Hängiven, omtänksam
och 
fruktansvärt snäll

Egenskap jag gillar
hos killar: Humor

Ett ord jag ofta
använder: Chillaxa

Heter på Qruiser:
trött
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Marcus Juhlin är 22 år och svensk mästare i amerikansk fotboll.
Nu väljer han att berätta för QX att han är homosexuell. 
– Jag är redo nu, säger han. Och förhoppningsvis kan jag hjälpa någon annan genom att berätta om mig själv.

an berättade för sin mamma
på nyårsafton för två år
sedan. Ett par timmar efter

tolvslaget när vännerna gått hem
från festen ringde han och väckte
sin mamma och berättade att han
gillar killar.

– Hon låg ju och sov och svara-
de typ ”hur menar du nu?”, säger
han på bred värmländska.

Marcus är uppväxt utanför
Karlstad med mamma, pappa och
två bröder. Han intresserade sig
tidigt för två idrotter - amerikansk
fotboll och dans.

– Jag dansade bugg och swing-
dans, säger han. Och jag var rätt
bra på det faktiskt och tog bland
annat brons i nordiska mästerska-
pen. Amerikansk fotboll började jag
med när jag var tolv år och det hål-
ler jag fortfarande på med. Jag kan
inte tänka mig ett liv utan ameri-
kansk fotboll.

Marcus spelar i Carlstad
Crusaders i den högsta divisionen i
Sverige. De har vunnit svenska mäs-
terskapen fyra år i rad.

– Vinner vi i år blir vi historiska,
säger han. Inget annat lag har vunnit
SM fem år i rad.

Han berättar om den fantastiska
sammanhållningen i laget.

– Båda mina bröder spelar i
laget och jag har mina bästa kompi-
sar i klubben.

Men för ett par år sedan insåg

Marcus att det var dags att göra
något åt de känslor han burit på sen
han var liten.

– Jag har känt på mig ända
sedan jag gick på mellanstadiet att
jag inte var som alla andra, säger
Marcus. Det är svårt att förklara,
men jag hade en sån där ”fråga
chans på”-flickvän i sjätte klass, men
det har aldrig känts rätt. Det var
roligare att hänga med mina kill-
kompisar än att pussas med henne
och hålla handen.Tjejer var tråkiga
och jag vet att jag tänkte ”jag kan

inte tillbringa ett helt liv med en
tjej” (skrattar)… Då var jag 12 år.

Marcus skrev ett mail till QX-
redaktionen före jul och berättade
att han var redo att ta steget ut, med
lite hjälp.

”Varför skriver jag då denna text till
er? Jo.. Jag vill att folk ska se att jag, pre-
cis som alla andra, är en människa. En
homosexuell människa som nu skiter i allt
jag tidigare tänkt och som nu vill kliva
fram som en stolt bög trots att jag tävlar
och tränar på högsta möjliga svenska nivå
i en av de manligare sporterna som finns.
Jag är redan den jag vill vara. Den jag all-
tid varit. Men jag vill inte längre stå med
garderoben öppen, redo att hoppa in i den

när jag behöver. Hjälp mig stänga skiten
och ta klivet ut mot ett bättre och roligare
liv utan begränsningar!”

Och så fick det bli.
Men Marcus hade redan börjat

berätta för vänner och familj och
några i laget.

– Ja, jag ringde ju till mamma
som berättade för pappa trots att jag
sa att hon skulle vänta med det.
Men hon kunde inte hålla sig. Pappa
och jag har inte pratat om det än,
men jag märker på honom att han
är mer kärleksfull och så idag. Och

både mamma och pappa tittade på
hela Gaygalan på TV i år och tyckte
den var superbra (skrattar). Mamma
är även inne på QX och läser artik-
lar och så.

Även Marcus bröder tycker att
det är superlugnt att ha en brorsa
som är homo.

– Den första killen jag berättade
för var min bästa kompis Christian,
han är en sån där kille som uppfat-
tas som en av de hårdaste killarna i
laget, han är rätt tuff och slåss en del
på planen och så, men han är ju
världens snällaste människa tycker
jag. Och jag har lyssnat mycket på
hans tjejproblem genom åren… Sen
en kväll efter krogen berättade jag
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”Jag har känt på mig ända sedan jag gick på 
mellanstadiet att jag inte var som alla andra”

Marcus Juhlin
Ålder: 22 år
Bor: 2:a I centrala

Karlstad
Familj: Mor, far (som är

gifta) och två bröder (20
och 24 år)

Civilstånd: Singel
Yrke: Säljare på Elkedjan
Film jag kan rekom-

mendera: ”Django
Unchained”

Två låtar i ipoden: All
of me John Ledgend,
Broken Crown Mumford &
Sons.

TV-serie jag följer:
Orange is the new black
och How I met you mot-
her.

Mat jag gärna äter:
Bruna bönor med fläsk!

Han är snyggast i
världen: Jared Leto, Ryan
Reynolds 

Tre ord som beskriver
mig: Hängiven, omtänksam
och 
fruktansvärt snäll

Egenskap jag gillar
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för Christian att jag är homo, men han
svarade bara ”ja, men det har jag redan
fattat”. Han var bara lite besviken på att
jag hade berättat för hans flickvän före
honom (skrattar).

– Och så undrade han vilka jag
legat med. Och när jag berättade det var
han mer ”Va? Han? Varför då?” (skrattar)

Marcus berättar att en annan kille i
laget ringde förra veckan till honom
när han fått höra att Marcus kommit ut.

– Han ringde och sa grattis och så
pratade vi lite om vad klubbens styrelse
skulle säga. Jag är ju även tränare och
coach för ungdomslaget och vi diskute-
rade lite ifall föräldrarna kommer tycka
att det är jobbigt att jag tränar deras
barn. Men då sa han bara ”det tror jag
inte blir några problem, isåfall får vi ta
den fajten tillsammans”. Det kändes bra.

Marcus berättar om sitt stora enga-
gemang i klubben. Ett tag tränade han
själv i A-laget samtidigt som han träna-
de U15, U17 och U19 och så var han
med och startade upp U11.

– Jag hade två träningar på måndag,
två på tisdag, två på onsdag, två på tors-
dag, en på fredag och match lördag och
match söndag… Och så jobbade jag på
dagarna.

Och allt är ideellt? 
– Nja, jag får medlemsavgiften

betald, säger Marcus.
I höstas utsågs Marcus till ”Årets

Ledare” iVärmland och belönades med
10 000 kr plus ytterligare 10 000 kr
som skulle gå till klubben.

– Många föräldrar hade tipsat om
mig och berättat om allt jag gör för
ungdomarna i klubben. Några uppskat-
tade bland annat att jag förra sommaren
bjöd hem alla ungdomarna på skolav-
slutningen på tacos och film istället för

att de skulle ut och supa.
– Jag fixar ju filmkväll hemma hos

mig minst en gång i månaden och kil-
larna brukar ju alltid klaga på min tv.
Åskan tog den för ett tag sedan så bil-
den har blivit lite knäpp, men nu köpte
jag en ny tv för pengarna jag fick så vi
kan ha bättre filmkvällar. Och så köpte
jag en dator så att vi kan se fotbollsmat-
cherna direkt på tv:n.

Marcus funderar en del på om det
kommer att bli nån skillnad i laget när
alla får veta.

– Men jag hoppas inte det. Det är
bra gubbar i laget. Jag pratade med en
annan kille i laget i lördags och han bad
om ursäkt för alla bögskämt han dragit
genom åren. Men herregud, det spelar
ingen roll tycker jag, om det är ett
skämt så är det ju kul, det vore ju värre
om de sa ”jävla bög”. Och jag gör ju
inte det här enbart för min egen skull.
Att jag kommer ut och berättar att jag
är homosexuell kanske kan underlätta
för någon annan inom idrotten som är
eller känner sig annorlunda.

– Inom amerikansk fotboll är vi
väldigt kärleksfulla, säger Marcus. För
några år sedan fick ungdomarna för sig
att vi skulle säga ”jag älskar dig” innan
vi drog ifrån träningen, det blev en kul
grej och vi kramas mycket och är
omtänksamma. Jag tror det är rätt van-
ligt inom sporten. Fast särskilt i vårt lag.

Vi har en speciell stämning i Carlstad
Crusaders.

Vad vill du göra i framtiden då?
– Idag jobbar jag som säljare, men

helst vill jag bli arkitekt. Det är min
dröm. Kanske måste jag flytta till
Stockholm eller Lund för att gå arki-
tektutbildningen på fem år. Men det
krävs enormt höga betyg för att komma
in och det känns svårt att lämna klub-
ben och kamraterna. Men ibland kän-
ner jag mig lite ensam här. Jag känner
inga homosar i min ålder. Karlstad är
litet på det sättet.

Annat var det när Marcus loggade
in på grindr när han kom till
Stockholm för QX-plåtningen.

– Ja, då hade jag genast fått 15-16
meddelanden. Det var lite kul, säger han
och flinar.

Är det viktigt att din framtida
pojkvän är idrottsintresserad?

– Nej inte direkt. Jag vill bara ha
någon som man kan ha mysigt och
trevligt med, och göra saker tillsammans
med. Men det är viktigt att han förstår
att jag tränar mycket och inte börjar
tjata om att man inte är hemma. Sen är
man ju lite halvytlig till en början och
vill ha nån som är snygg, men det vikti-
ga är att man kan prata med varandra
och ha en bra konversation. Jag tror jag
är bra på att lyssna för jag har suttit och
lyssnat på väldigt många kompisars pro-
blem genom åren och hållt det jag själv
vill säga inom mig… 

Fram till nu.
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”vi diskuterade lite
om föräldrarna 

kommer tycka att 
det är jobbigt 
att jag tränar 

deras barn”

”Trots att det nu gått två år
sedan jag kom ut för mina
bästa kompisar och min familj
har jag ändå inte modet att
offentliggöra detta. Jag vet inte
heller om det är rätt sätt att
göra det, om laget ens behöver
veta eller om det räcker att
folk ser det när jag presenterar
min första pojkvän. Jag vet
inte! Jag är fortfarande rädd för
att  komma ut för mina lagkam-
rater, spelare och deras föräld-
rar. De som är som en familj för
mig. Som alltid ställer upp och
där man aldrig känner sig
annorlunda eller konstig på
något sätt. Men vad kommer
de säga? Kommer jag behöva
lämna klubben? Kommer andra
lämna? Kommer de fortfarande
älska mig och se mig som den
personen jag är? Jag är trefal-
dig svensk mästare i ameri-
kansk fotboll, jag har tagit nor-
diskt guld i juniorlandslaget för
några år sedan och jag är nu
även tränare i svenska utveck-
lingslandslaget ungdom. Annars
en helt vanlig Svensson. Har
detta betydelse när det kom-
mer till hur folk kommer att
reagera? Min bästa kompis och
lagkamrat har jag redan berät-
tat för. Vi är och kommer alltid
vara bästa vänner. Jag skulle
nog ha det mycket svårare idag
om jag inte hade haft honom
med mig.”

Från brevet som
Marcus skrev
till QX:
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oll & Hill är ett amerikanskt
lampföretag som formgivit Modo,
en modern lampserie som bland

annat innehåller taklampor som kommer
att bli en klassiker bredvid alla italienare
och danskar.Finns i många storlekar och
utföranden men jag väljer takmodellen
med 15 lampor i rökfärgat. Enbart 5800
USD. Passa på när dollarn är låg.

r
pricken över i-et

las kommer stort efter mässingen.
Coolaste akvariet för guldfiskarna som
dessutom blir en fantastisk conversation

piece på matbordet heter Glasscape från
Aruliden.Varför ska fiskarna inte vara med och
umgås? 915 kr 

g
fish and chips

Även fåglar vill bo stylish nu på vårkan-
ten. Menu har designat Barcelona Bird
Pavilion som en liten blinkning till Mies

van der Rohes paviljong i Barca. 1700 kr men då
ingår även ett fågelbad utan jacuzzi.

a
byggare-bob

löm alla pelargoner för nu är det suck-
ulenter som gäller. Då menar jag inte din
väninna Hot Lips, utan växter som kan

magasinera vatten med tjocka köttiga blad och
stjälkar såsom kaktusar som tål att du glömmer att
vattna när du umgås med dina väninnor eller
reser. För dessa växter passar hyllan ADD Flower/
Box Stand antingen som rumsavdelare eller ute.
Från Lammhults för 8770 kr.

på ballen
eller inne

g

-30-
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en franska designduon Atypik har tagit
fram en  brevtyngd med en inkapslad
fjäder. Kanske för att påminna oss om

vikten och mödan att fånga en tanke i skrift? Ge
bort som present eller ställ den på din Iphone så
inte alla messen flyger bort… 349 kr från webbu-
tiken Anasanga.se 

d
brevtyngd

nother country är ett engelsk företag som gör solida ekmöbler i avskalad skan-
dinavisk design. Norrgavel goes british med andra ord. Förutom en vacker dag-
bädd och ett par fina pallar som en hipster kan vila i, finns även denna soffa

kallad One. Pris 3880...pund.
a
sitt still

erve Kahraman
har designat  vårens
glammigaste soff-

bord som kombinerar asymet-
risk form med olika marmor-
slag och och skapar en optisk
illusion. Diplopia heter bordet
och  betyder dubbelseende för
den som vill lära en ny glosa.
2760 pund från  företaget  AW13.
3D glas ingår ej.

m
MARBLE-OUS

ässing, mässing och åter mässing.
Tom Dixon har designat årets
måste ha te-set , Form, som till

och med  lipstick lesbians kan låta stå fram-
me. Ingår i Eclectic serien och innehåller
sex delar. Från ca 760kr/del.

m
tea time
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ena Berglund och jag ses på
nyöppnade NAP@opris som lig-
ger vägg i vägg med Bakfickan i

Café Operas hus. Lena anlitades av
ägartrion Nina, Anders och Pelle
(NAP) för att inreda restaurangen, och i
januari var det premiär. Lena berättar
om hur hon tänkt med allt från det
knallgröna sammetstyget på sofforna och
papegoja-tapeten i taket till färgen på
väggarna som plockar upp färgen från
kyrkfasaden mitt emot. Serverings-
bänken i mitten av rummet har hon
själv ritat.

– Jag ville skapa ett varmt vardags-
rum. Det har varit ett otroligt roligt pro-
jekt och ett tajt samarbete med ägarna.

– Sen kortade jag av bardisken så vi
fick plats med ett mindre bord i hörnet
där ett litet sällskap kan sitta eller om
man kommer hit och vill äta middag
själv nån kväll.

Lena Berglund jobbar som designer
och inredare. Hon har inrett allt från
toaletterna på gallerian Mood i
Stockholm till en park i Linköping. Just
nu jobbar hon tillsammans med Lotta
Voltaire med ett projekt i Västerås där
de ska öppna restaurang, café och butik
på 600 kvadratmeter mitt i stan.

– Det känns otroligt spännande och

det kommer att bli superbra, säger hon
entusiastiskt och bläddrar i mobilen för
att visa bilder från det som kommer att
heta Voltaire.

– Här har jag satt upp ett gäng
gamla dörrar som vi hittat från Indien,
De blir som ett skyltfönster bakom vår
kassadisk som klätt i indisk takplåt, säger
hon.

Jag tittar på mobilskärmen. Det ser
otroligt häftigt ut.

– Jag gillar att hitta
användningsområden till
saker som de inte är tänkta
för, säger Lena.Att gå
omkring på en skrot, på
Bauhaus, Ikea eller på
nån dyr auktion och leta
efter saker som jag kan
använda är underbart.

Till butiken i Västerås
har Lena till exempel
gjort lampor av olika kaf-
fekoppar som hon hittat i
diverse andrahandsbuti-
ker. Kopparna är gamla
och moderna, fula och
vackra, från tidigt 1900-
tal till nutid. Sen har hon
gjort om dem till kaffe-
koppsspottar.

– Det blir personligare då, säger hon
och berättar att hon byggt en taklampa
utan el (bara stearinljus) hemma hos sig
själv av delar av ett järnstålbord som hon
målat. Dessutom har hon designat serv-
rettringar av silverskedar och gör ljussta-
kar av gamla IKEA-ben som hon lim-
mat tyg på och hängt något gammalt
tjusigt örhänge på.

Hon säger att det händer att hon tar
på sig privata uppdrag men i
huvudsak blir det offentlig
miljö.

Lenas dröm är att
göra om ett helt hus. Helst
en byggnad.

– Ja, tänk att få i upp-
drag att göra om en bygg-
nad och få sätta ihop ett
team och jobba tillsam-
mans med att bygga ett
hotell med restaurang och
bar.Att få hålla i allt, från
lakanen i sängarna till
menyer i baren. Det är
verkligen en prinsessdröm,
säger hon.

Lena bor i en våning i
Vasastan i Stockholm med
sonen Daniel som hon
har delad vårdnad om.

– Efter skilsmässan från min förra
fru har jag fått förmånen att helt ändra
mitt beteende och växa framåt, säger
hon. Nu gör jag bara saker jag gillar och
mitt sociala liv är jätteviktigt för mig.

Förutom att vara med sonen Daniel
är det bästa hon vet att vara i sin verk-
stad.

– Det är som att sova för mig, säger
hon och skrattar. Det är där jag hittar
energin. Jag älskar att tillbringa tid i min
verkstad och såga, svetsa och hamra.

– Jag har tre laster i livet. Skor,
handväskor och verktyg, säger hon och
ler stort. Min syster skickade nyligen en
bild på en motorsåg från Louis Vuitton
(!) och den var helt galen. Kanske något
för väggen hemma… 

Det sägs att florister inte har
några egna blommor hemma. Hur
är det när man är designer och
inredare, är det superdesignat
hemma hos dig?

– Alltså, ju äldre man blir desto
mindre bryr man sig tror jag, men jag
vill ha det vackert omkring mig för jag
jobbar ju med design. Men det är som
med kläder och accessoarer, har jag råd
med en gucciväska är det jättekul, men
har jag inte det så går det lika bra med
en plastpåse.

Och på frågan om en framtida flick-
vän måste dela hennes intresse för inred-
ning och design svarar hon sanbbt.

– Nej, det viktigaste är att hon är
snäll, kul och självständig. Och att hon
älskar mig för den jag är.

Anders Öhrman

l

”Jag älskar
att till-

bringa tid i 
min verkstad”

”Mina laster är skor, 
handväskor och verktyg”
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Lena Berglund
Uppväxt: Göteborg
Civilstånd: Singel. Sonen Daniel och dottern Linn.
Yrke: Designer
Aktuell med: Restaurang, café, bageri och butik i
Västerås.
Tips när man ska inreda hemma: Våga färg!
Får inspiration av: Resor, människor, livet
Gillar tapeter från: Elitis.
Möbler från: Jag äskar Børge Mogensens fina
gamla skinnsoffor.
Favoritfärg: Grön
Favoritstad: Stockholm
Tre inredningsbutiker jag gillar: Stadsmissionen,
auktioner samt udda butiker både hemma och
utomlands som vågar vara egna
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å en Gotlandsgård från 1600-talet,
långt ute på vallmofälten och med
150 kossor som grannar bor formgi-

varen Stina.
– På våren är det lycka att se ut över

åkrarna, där kossorna går på bete.
Stina är känd för sin betongkonst och

hon tillverkar alltifrån skulpturala bänkar till
ljusstakar i betong.

– Materialet passar mitt temperament.
Betong stelnar fort och blir till sten på en
gång. Det är bra när man har dåligt tålamod.

Är inte grått ganska tråkigt?
– Det finns många vackra gråa toner och

man kan ju
även färga
betong, i rött,
gult eller lime-
färg. Men jag
tycker det är
fint med det
gråa i trädgår-
den, färgen för
ett samtal med bladverken.

Jag måste säga att du uttrycker dig
väldigt poetiskt.

– Ja, jag har en liten poetisk sida och jag
tänker mycket på materialmöten. Material har
sitt eget uttryck, med möjligheter och
begränsningar, säger hon på gotländska och
med inslag av en liten finsk touch.

Vad brinner du för i människomö-
ten?

– Tyvärr kommer man inte alltid ner i

människors innersta brunnar och får det där
uppriktiga samtalet. Man vill ju dela något i
den innersta sfären.

Har du någon speciell som du delar
allt med i den innersta sfären?

– Nej, jag är singel, ett längre förhållande
tog slut för två år sedan. Men det har väl bli-
vit något mellanspel sedan dess.

När hon var 18 år hängde hon på Timmy
och skaffade sin första tjej.

– Det var något alla visste om. Det var
inget konstigt med det och jag behövde inte
ens komma ut. Fast mamma sa att det skulle
gå över och hon drog en suck av lättnad när
jag gifte mig med en man. Fast sedan när vi
skiljde oss och jag berättade för min bror att
jag träffat en kvinna, la han på luren.

Uttrycker du dig annorlunda genom
konsten beroende på om du är tillsam-
mans med en man eller kvinna?

– Intressant fråga. Jag kanske har något
lesbiskt uttryck, fast jag tror inte att ens sexu-
ella identitet styr så mycket. Men jag vet inte.

Varför är konst och inredning vik-
tigt?

– Man mår bra om man har vackra saker
omkring sig och befinner sig i vackra miljöer.

Och det är väldigt vackert på Stinas gård i
Slite, där hennes verksamhet Skulptur-
fabriken, butik och visningsträdgård finns.

– Det är som en institution. Eller, nej, det
låter negativt. Ett imperium och Svenska
Dagbladet skrev en gång att jag är betongens
okrönta drottning.

Men eftersom hon har prisats som ”Årets
betongformgivare” 2012 och 2013, kan man
knappast påstå att hon är okrönt.

Maria Makar

p

Två år i rad har Stina Lindholm utnämnts till ”Årets betongformgivare”.

betongdrottningen

”Jag kanske har
något lesbiskt
uttryck, fast
jag tror inte

att ens sexuel-
la identitet

styr så mycket”
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Ge din hund samma 
trygghet hela livet

Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.
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tt renovera och sätta egen prägel
på sin lägenhet har blivit var per-
sons mission 2014.Alla vill bo

personligt och hitta lösningar som passar
den egna livsstilen. Lena Reistam,
mäklare och ägare av A Home 4U, ser en
tydlig trend i att lägenheter livsstilsanpas-
sas.

– Man satsar på praktiska lösningar
och renoverar som man själv vill ha det.
Att få sociala ytor är högt upp på listan.
Man flyttar gärna kök och vardagsrum
till samma yta, och vinner därmed kan-
ske ett sovrum genom ytan som frigörs.

Lena Reistam säljer ofta udda och
unika lägenheter, och har många gaykun-
der Och tydligen så är vi överlag intres-
serade av just lite annorlunda lösningar.

– Man vill ha något extra och har
också pengarna som kan se till att man
får det. Jag sålde en lägenhet till en kille
som bara hade en stor glasskiva mellan
duschen och sovrummet. Den lösningen
tilltalar inte alla men det var en kul lös-
ning som vissa kunder gillar.

En trend som Lena ser är att det vita
och rena försvinner, och att man satsar
mer på en industriell känsla. Murriga fär-
ger och tyngre material. Och just inom
den genren hamnar Staffan Pellviks
lägenhet. Lena Reistam säljer hans lägen-
het i mitten av april och är övertygad
om att köparen är en man.

– Det är en maskulin och egen
lägenhet och jag ser absolut en gaykille,
möjligtvis ett par, som köpare.
Staffan köpte sin lägenhet på Kocksgatan
på Södermalm för tio år sedan och tyck-
te den var trång och osmart planerad.
Han har sedan dess renoverat om den.
Varenda centimeter av 69 kvm är i prin-
cip omgjord. Han nämner ”Kalle Anka
på husvagnsemester” som en inspiration.

– Jag tycker om att hitta kompakta
lösningar, att använda samma yta till olika

ändamål. I köket har jag en säng som blir
ett köksbord, och badkaret med en skiva
över fungerar som extra säng, som sedan
kan bli ett matbord. Dessutom har jag
byggt ett loft ovanpå badrummet.

Staffans lägenhet var en tvåa som bli-
vit en trea.Ytvinst är viktigt för honom.

– Bor man i stan bor man ofta dyrt
på en liten yta. Det är otroligt vad man
kan få in om man jobbar med hela ytan.
Och ofta är det inte så dyrt att anlita en
möbelsnickare för att få ett skåp eller ett
bord i exakt material, storlek och färg.
Staffan har alltid haft möbelsnickeriin-
tresse, och jobbar med prisvärda material

och hittar saker i IKEA:s fyndhörna som
han anpassar till lägenheten.

– Stommen i köket är IKEA, medan
jag gjort luckorna i valnöt. Jag jobbar
mycket med kompositmaterialet Corian.

Han har renoverat allt för egen skull.
Där av det lite udda valet att ha badkaret
i en alkov i sovrummet. Bara en glasvägg
skiljer badkaret från skrivbordet.

– Jag vet att det ur ekonomisk syn-
punkt inte var smart att lägga badkaret i
vardagsrummet, men jag ville ha det så.
Och jag har faktiskt använt det mycket.
En annan kul detalj är att Staffan, som
inte gillar att städa, har tagit bort lister

och element, och lagt in vattenburen
golvvärme för att få rena ytor.

– Det viktiga är att bo in sig i  lägen-
heten och tänka igenom vad man vill
göra. Idéerna kommer inte över en natt.

Ronny Larsson

Staffans lägenhet säljs via
lena@ahome4u.se/www.ahome4u.se

a
staffan renoverade personligt

”Han nämner ‘Kalle Anka på husvagn-
semester’ som en inspiration” 
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Staffans fem bästa
renoveringstips

- Besök möbelmässan i Milano. Där
finns ALLT och hela stan lever upp. 9-16
april i år.

- Använd frostat glas i väggar och dör-
rar för att behålla ljus men ändå få
avskildhet.

- Maximera skåpförvaringsutrymmet
genom att platsbygga garderober från golv
till tak.

- Behöver du ett extra sovrum? Dela
på ett stort sovrum eller göra vardagsrum-
met till två sovrum. Flytta köket till en
vägg i vardagsrummet kan också ge ett
extra sovrum.

- Bygg in elkablar och rör i väggarna!
Ta bort element och gör golvvärme om du
kan. Det gör att det både blir snyggare
och mycket mer lättstädat. Lyssna inte på
elektrikern och rörmokaren när de säger
att det inte går, även om själva installatio-
nen blir dyrare och krångligare så är det
verkligen värt det i slutändan.

Renoveringsfrågor? kontakta gärna 
Staffan på pellvik@gmail.com

Staffan
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och renoverar som man själv vill ha det.
Att få sociala ytor är högt upp på listan.
Man flyttar gärna kök och vardagsrum
till samma yta, och vinner därmed kan-
ske ett sovrum genom ytan som frigörs.

Lena Reistam säljer ofta udda och
unika lägenheter, och har många gaykun-
der Och tydligen så är vi överlag intres-
serade av just lite annorlunda lösningar.

– Man vill ha något extra och har
också pengarna som kan se till att man
får det. Jag sålde en lägenhet till en kille
som bara hade en stor glasskiva mellan
duschen och sovrummet. Den lösningen
tilltalar inte alla men det var en kul lös-
ning som vissa kunder gillar.

En trend som Lena ser är att det vita
och rena försvinner, och att man satsar
mer på en industriell känsla. Murriga fär-
ger och tyngre material. Och just inom
den genren hamnar Staffan Pellviks
lägenhet. Lena Reistam säljer hans lägen-
het i mitten av april och är övertygad
om att köparen är en man.

– Det är en maskulin och egen
lägenhet och jag ser absolut en gaykille,
möjligtvis ett par, som köpare.
Staffan köpte sin lägenhet på Kocksgatan
på Södermalm för tio år sedan och tyck-
te den var trång och osmart planerad.
Han har sedan dess renoverat om den.
Varenda centimeter av 69 kvm är i prin-
cip omgjord. Han nämner ”Kalle Anka
på husvagnsemester” som en inspiration.

– Jag tycker om att hitta kompakta
lösningar, att använda samma yta till olika
ändamål. I köket har jag en säng som blir

ett köksbord, och badkaret med en skiva
över fungerar som extra säng, som sedan
kan bli ett matbord. Dessutom har jag
byggt ett loft ovanpå badrummet.

Staffans lägenhet var en tvåa som bli-
vit en trea.Ytvinst är viktigt för honom.

– Bor man i stan bor man ofta dyrt
på en liten yta. Det är otroligt vad man
kan få in om man jobbar med hela ytan.
Och ofta är det inte så dyrt att anlita en
möbelsnickare för att få ett skåp eller ett
bord i exakt material, storlek och färg.
Staffan har alltid haft möbelsnickeriin-
tresse, och jobbar med prisvärda material

och hittar saker i IKEA:s fyndhörna som
han anpassar till lägenheten.

– Stommen i köket är IKEA, medan
jag gjort luckorna i valnöt. Jag jobbar
mycket med kompositmaterialet Corian.

Han har renoverat allt för egen skull.
Där av det lite udda valet att ha badkaret
i en alkov i sovrummet. Bara en glasvägg
skiljer badkaret från skrivbordet.

– Jag vet att det ur ekonomisk syn-
punkt inte var smart att lägga badkaret i
badrummet, men jag ville ha det så. Och
jag har faktiskt använt det mycket.
En annan kul detalj är att Staffan, som

inte gillar att städa, har tagit bort lister
och element, och lagt in vattenburen
golvvärme för att få rena ytor.

– Det viktiga är att bo in sig i  lägen-
heten och tänka igenom vad man vill
göra. Idéerna kommer inte över en natt.

Ronny Larsson

Staffans lägenhet säljs via
lena@ahome4u.se/www.ahome4u.se

a
staffan renoverade personligt

”Han nämner ‘Kalle Anka på husvagn-
semester’ som en inspiration” 

FO
TO

 H
EN

R
IK

 N
ER

O

FO
TO

 H
EN

R
IK

 N
ER

O

FO
TO

 T
H

ER
ES

E 
B

FO
TO

 M
AS

H
A 

VA
VE

R
O

VA

Staffans fem bästa
renoveringstips

- Besök möbelmässan i Milano. Där
finns ALLT och hela stan lever upp. 9-16
april i år.

- Använd frostat glas i väggar och dör-
rar för att behålla ljus men ändå få
avskildhet.

- Maximera skåpförvaringsutrymmet
genom att platsbygga garderober från golv
till tak.

- Behöver du ett extra sovrum? Dela
på ett stort sovrum eller göra vardagsrum-
met till två sovrum. Flytta köket till en
vägg i vardagsrummet kan också ge ett
extra sovrum.

- Bygg in elkablar och rör i väggarna!
Ta bort element och gör golvvärme om du
kan. Det gör att det både blir snyggare
och mycket mer lättstädat. Lyssna inte på
elektrikern och rörmokaren när de säger
att det inte går, även om själva installatio-
nen blir dyrare och krångligare så är det
verkligen värt det i slutändan.

Renoveringsfrågor? kontakta gärna 
Staffan på pellvik@gmail.com

Staffan
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BoConcept presents
fusion by

SMALL 
MOMENTS
IN BIG 
CITY LIFE

VINN DEN NYA FÅTÖLJEN FUSION
Registrera dig för vårt nyhetsbrev före 2014-05-31 så kan du vinna 
den nya fåtöljen Fusion.

BoConcept Göteborg Halmstad Luleå studio Malmö Stockholm City www.boconcept.se

Ny fåtölj Fusion 
från 12.990:-

35438 SE_ANN 240x335.indd   1 21/03/14   12.28



ego
med stefan nilsson

Månadens 
gummi
Svenska Helena Carlsson gör smycken
av gummi. Mjukt och rått för både
killar och tjejer. Finns både som hals-
band och armband.

www.rubberdeco.se

Månadens 
tjockis
Kevin Murphy lanserar en ny hårvårds-
produkt som motverkar tunt hår och
håravfall. Med ingredienser som t.ex.
persilja och testosteron får du ett
ordentligt burr. Och en snygg scham-
poflaska.

www.kevinmurphy.com.au/

Månadens 
mums
Hej GB. Jag älskar din glass X-Pop. Jag
vet inte hur ni tänkte med bilden och
formen, men den är god. Det liksom
vattnas i munnen…

www.gb.se

Månadens 
snubbe
Svenska hårvårdsmärket Waterclouds
har tagit fram en ny serie med pro-
dukter för killar. När det kommer till
alkohol så vill man dricka det i baren
– inte ha det i håret. Snyggt och stiligt.
Serien kallas enkelt för ”The Dude”.

www.waterclouds.com Månadens husdjur 
Drömt om att få sitta på pojkvännens mops? Nu kan du få ett husdjur som kudde
med fotoprint. Sitt på Fido.

www.etsy.com/shop/shannonbroder

Månadens 
nej nej nej 
Trasiga kavajer eller ”patchwork”-
kavajer blev moderna nångång i början
på 00-talet. Oooooh… Det var länge
sen. Låt den trasiga kavajen förbli tra-
sig.

Månadens gym
Hög puls och svettiga meddelanden.Vi är alla konstant uppkopplade och inloggade
även på gymmet. Samsung Gear Fit kanske inte kan koppla upp mot Grindr, men du
kan kolla mejl och mäta pulsen samtidigt som du gör din crossfit.

www.samsung.se

-38-

Månadens ringar
Varje vardagsrum behöver en uppsättning gymnastikringar. Nu kan du köpa dina egna
på Granit för 249 kronor. Jag ska hänga i korset på lördag.

www.granit.se
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DÄR LJUSET 
OMFAMNAR

Sjunk ner i våra källor i den klara och friska vårluften. Låt dig omfamnas av ljuset och blicka 
ut över skärgården från vår stora terrass. Möt våren tillsammans med någon du tycker om. 
Övernattningspaket fr. 1450 kr/pers. Gäller bokning fram till 30/6 när du bokar innan 30/4.
Läs mer och boka på yasuragi.se
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1
örst. Det var inget fel på de tävlande bidragen.
Låtarna har blivit stora hits och rätt låt vann i
slutändan. Men. Årets Melodifestival är nåt man

gärna skulle vilja Undo. För efter förra årets segertåg
med tittarrekord och hyllningar så levererades en
skrattfri soppa, utan röd tråd och utan hjärta. Stackars
Nour och Anders fann varken kemi eller ett kul
manus, och av SVT:s löften om en Melodifestival med
en ”humor som skulle skava” blev det inget.

”Humor, vågat & vasst, och utan stora shownum-
mer”, beskrev innehållsproducenten Henrik Johnsson
årets programtanke när programledarparet presentera-
des. Men vad fan hände? Jag ser tillbaka på sex veckors
turné och kan inte komma på något riktigt kul eller
kittlande i programmen (förutom Tiffany Persson i
Andra Chansen, och lilla Sigrid). Men förutom det?
Var fanns det vassa? Det vågade? Och, det roliga? 

Jämför med 2012 och 2013: Ginas alla green-
roomsnack (Thorsten-skylten! Ayia Napa!), Helenas
Bergströms karaktärer (Schlager-Lasse!), Dannys (&
Ginas) sexiga och coola shownummer och Sarahs

Lynda Woodruff. De två åren hade ju allt!
Visst, stora shownummer skulle vi inte få se i år, det var
ju gjort tidigare år. Sant, och vettigt tänkt. Men varför
då ge oss dåliga shownummer
istället? 

Som det uselt röriga OS-
numret, ett lååångt Ledin-med-
ley, och den mest tama ABBA-
hyllningen vi sett i svensk tv.
Och som grädde på moset: Den
obegripliga duetten i finalen där Nour och
Anders sjöng You på svenska och tackade varandra för
turnén. Stor humor att de tackar varann för avslutad
turné när ingen annan gör det.

Det sorgligaste i allt är att SVT själva inte bemöter
floppen på ett vettigt sätt. ”Vi visste ju att vi skulle få
kritik nu när vi gör något annorlunda och jobbar med
komiker.”

Men hallå! Själva grejen var ju att ni INTE gjorde
just det. Hade Nour & Anders skapat galna karaktärer,
haft vassa mellanaktsnummer och haft en ”skavande”

ton så hade man i alla fall älskat eller hatat. Nu stank
allt kompromiss. Efter första programmet, som haltade,
men som i alla fall hade Anders & Nour i centrum, var

det som att produktionen konstaterat: ”Nour
& Anders funkar inte riktigt, fyll ut med
annat, in med Ledin, för han är ju folklig!
In med Sean Banan för det gillar ju kid-
sen! Fira ABBA ett par gånger! Och släng

in Charlotte Perrelli så mycket det går i
finalen så att schlagerfansen blir nöjda.”

Nej, årets programinnehåll var ett hopplöst misch-
masch av splittrade och lata idéer. Och skalar man bort
tävlingsbidragen, ser det mest ut som att den innehålls-
ansvarige har lyssnat för mycket på Ace och just verkat
vara varit Busy Doin Nothin. Så nu får SVT sätta sig
ner, se över vad som gick fel och fanimig bestämma sig
för att styra upp det här till nästa år. Och innan någon
ens hinner fråga om det är möjligt ska Christer
Björkman bestämt säga:

– Yes, we can.
Ronny Larsson

skyll inte på låtarna...

f
”Det sorgligaste 
i allt är att SVT
själva inte bemö-

ter floppen på
ett vettigt sätt”
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Melodifestivalen var i år blev mer kritiserad än någonsin.
QX sammanfattar traditionsenligt de sex veckorna med Melodifestivalen 2014
med en årlig tio-lista över sakerna vi minns.
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Vilket genombrott! Okända och otippade Ace
levererade årets stora pophit med sin Ligga-på-
soffan-anthem. Coolt, självklart och med ett

jävla driv visade Ace att hon var esset som kunde utma-
na Sanna om segern. Hennes genombrott bröt dessu-
tom en evig förbannelse över poptjejers lycka i Mello.

2 Tidigare år har man fått sovra bland de roligaste
ögonblicken under turnén. I år var det lätt, för
det fanns bara ett. Tiffany Perssons härjande i

greenroom under Andra Chansen var fullkomligt lysan-
de och vi frågar oss än en gång: HUR KUNDE 
TIFFANY BARA VARA MED I ETT PROGRAM? 

4Från segertippad till sistaplatsare blev resan för
fjolårets stora genombrott. Anton är en skön
snubbe som inte förtjänade en sista-plats i år.

Men. Han valde fel låt. Natural var aldrig i närheten av
den rökare som Begging var, och ville han vinna så skul-
le han valt en annan låt.

3

Årets program blev si och så men låtarna var rik-
tigt bra.Trots att finalen blev riktigt vass så kunde
man ändå med lätthet ha plockat in ett gäng låtar

som borde varit i Friends. JEMs Love Trigger, Stenmarcks
När änglarna går hem, Outtriggers Echo, och om vi bara
ser till låten, Alvaro Estrellas briljanta Bedroom.

8 Sanna 1:a, Alcazar 3:a, Linus 5:a och Oscar
Zia 8:a. I FINALEN! Fredrik Kempe skrev
fyra låtar, själv och ihop med andra, och alla

tog sig till final.Vi är så glada att den numera fyrfaldige
Mellomästaren fått upp lusten att leverera hits till Sveriges
största tv-program. Fredrik, du är vår Hero!

1Årets turné har varit händelserik och när ovan-
stående mening yttrats har ingen kunnat vara
säker på vad som komma skall. Skrällar som

Ellen och Ace knep finalplatser, och i finalen blev hela
röstningsredovisningen spännande. då Sanna tog Ace
med bara två poäng, kanske tidernas mest spännande!

9

Redan andra veckan chocksänkte spelbolagen
oddsen på totalvinnaren 2014. Det var när Sanna
sjungit sin Undo för första gången. Kombinationen

av modern ballad, svinsnyggt scennummer och Sannas
röst är ett segerrecept och vi siar om en fin placering i
Köpenhamn.

5 Den lilla YOHIO-beundraren var en underbart
söt liten present i årets festival. Hennes snack med
Nour var smarta, kul och annorlunda, och vi äls-

kade lilla Super-Sigrids sätt att leverera tungstukarrepli-
ker med finess. Lillgamla barnstjärnor kan locka fram det
värsta i en, men Little S vill man bara ha mer av.

7Peter Boström/Thomas G:sons Hurts-
inspirerade Hela Natten med Josef Johansson
var tveklöst en av de absolut bästa låtarna i år

och förtjänade ett bättre öde än en neslig sjätteplats i
Ö-vik. Höjningen och ögonblicket där kören kommer
in ger oss fortfarande gåshud.

6

0

Ace wilder Anton Ewald tiffany persson

sigridjosef johanssonsanna nielsen

låtarna vi har ett resultat fredrik kempe
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en 25 mars har
filmen Någonting
måste gå sönder

premiär, en fri filmatise-
ring av Eli Levéns bok
”Du är rötterna som
sover vid mina fötter
och håller jorden på
plats”. Det är en berättelse om hur
Sebastian möter Andreas. De inleder ett
stormigt förhållande fyllt av åtrå, dro-
ger, äventyr men också ett sökande
efter den en verkligen är.

– Jag älskar hur de två blir partners
i natten.Andreas har inte något val, han
saknar riktning i sin kärlek till
Sebastian, som egentligen vill vara
någon annan. De kämpar tillsammans
för att leva i någonting vackert, säger
Ester Martin Bergsmark.

Handlingen är förlagd till
Stockholm i nattligt ljus sommarskrud.
Huvudpersonen träffar Andreas vid en
pissoar. De fattar tycke för varandra,
men Andreas är tvehågsen eftersom han
inte känner sig bekväm i att plötsligt
befinna sig i någon slags relation med
en annan man.

– Jag vill att filmen ska nå ut mer
än mina tidigare verk. Det är ett starkt
drama men jag ville att det skulle tala
mer direkt till publiken, säger Ester
Martin Bergsmark.

Tidigare har han gjort filmen
Pojktanten som handlade om hur det
var att inte följa en könsnorm. Ester
Martin Bergsmark medverkade även i
det feministiska porrfilmsprojkektet
Dirty Diaries och han fick en guldbagge
för dokumentären Maggie vaknar på bal-
kongen. I Någonting måste gå sönder med-
verkar bland andra Nour El Refai och
Shima Niavarami. Huvudpersonen,
Sebastian/Ellie gestaltas av Saga
Becker från Ronneby. Hon hörde av
sig till regissören efter att ha läst om
filmprojektet på qx.se.

– Hon skaffade boken, plöjde den
på tre timmar och sa att hon kände
igen sig i den som transperson. När
hon provspelade kändes det för bra för
att vara sant. Hon var så ärlig och inte
en del av den självmedvetna klubbkul-
turen i Stockholm.

Hon har varit delaktig i skapandet
av referenser, bland annat i sexscenerna,
där Sebastians blick och begär gestaltas.
Andreas spelas av Iggy Malmborg.
Han är något av en rebell och ville bli
objektifierad i filmen. Ester Martin
Bergsmark säger att det är en ynnest att
kunna göra en film där man inte har
den traditionella manliga, heterosexuella
blicken utan vänder på begreppen.
Sebastian och Andreas relation byggs
upp stegvis, och plötsligt öppnar den

straighta killen sig och blir slickad i
röven av en bög som ser ut som en tjej.

– Jag ville ner mellan skinkorna på
ett fint sätt. Sebastian är en väldigt
sexuell person. Ibland ligger han för att
vända smärta till njutning, och blir dra-
gen i håret. Ibland har han trekant med
ett par killar efter en klubbkväll på
rutin.

Ester Martin Bergsmark ville göra
en Stockholmsskildring som kändes
sann och inte för polerad. Han har letat
inspelningsplatser hela livet. En av dem
är ”tjärnen” bakom kungens kurva där
Andreas och Sebastian badar i gryning-
en. Det är naturskönt och samtidigt
storstadsaktigt med betong och nav-

kapslar i bakgrunden.
– Det är väldigt mycket Stockholm,

samtidigt funkar det internationellt har
jag märkt. En kallade mig ”Trollkarlen
från Högdalen”, haha.

Någonting måste gå sönder valdes
som öppningsfilm på Göteborgs film-
festival och redan är den inbokad på
filmfestivaler bland annat i Istanbul,

Krakow, Köpenhamn, och Hanoi. Den
ska dessutom tävla under Tribeca film-
festival.

– Det känns lite märkligt, där kom-
mer jag träffa Robert De Niro, berät-
tar Ester Martin Bergsmark.

Redan har skådespelaren Ralph
Fiennes hyllat honom för filmens sex-
scener som är scener om att bli kär.
Produktionen av filmen är avslutad och
nu återstår det att följa den runt värden
där den visas. Ester Martin Bergsmark
bor i Berlin, men längtar till Sverige.

– Jag är tom, lycklig och lost.Vi får
se vad som händer.Tidigare har jag
stressat mot något nytt, nu ska jag ta
tillvara på tillvaron mer.

d

”Jag är nöjd med 
sexscenerna”

Ester Martin Bergsmark:

”Ibland har han
trekant med ett
par killar efter
en klubbkväll 

på rutin”

Romantiskt, urbant och somrigt. När Ester Martin Bergsmark gör sin första spelfilm blir det en orgie i
stockholmsdekadens och ömhet. Han berättar historien om Sebastian som egentligen vill vara Ellie.
Följ med på hens jakt efter kärlek och förståelse. Anders Backlund har pratat med regissören till en
av årets mest intressanta filmer.

AV anders backlund 
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2–24 april

Köp biljetter här: 
www.dansenshus.se

VUYANI DANCE THEATRE 
2+3 april

NIKI & THOKO 
10–12 april

DADA MASILO 
23+24 april

PANAIBRA CANDA 
8 april

PANAIBRA CANDA 
9 april

SOUSOU & MAHER 
KONSERT 
16 april

JOBURG–– 
 MAPUTO

Gå på 3  
föreställningar,  

betala bara  
för 2! U

Fåtal
platser  

kvar!

Prisbelönta koreografer, intensiva dansmöten, 
streetdance från Brazzaville, urban dans från 
Johannesburg, nyskapande danskollektiv och 
en relasekonsert med en av de största världs- 
musikgrupperna – välkommen till en hel månad 
med afrikanska förtecken.

Biljetter 031 708 71 00
www.stadsteatern.goteborg.se

Av DENNIS MAGNUSSON Regi DENNIS SANDIN Med KIKKI DANIELSSON, STIG ENGSTRÖM, FREDRIK EVERS, SVEN-ÅKE GUSTAVSSON, 
HAMPUS HALLBERG, CARINA M JOHANSSON, HENRIK KNUTSSON, CHRISTEL KÖRNER, LISA LINDGREN, GÖRAN RAGNERSTAM, ELIN SKARIN

Kapellmästare SÖREN SULO KARLSSON Musiker KATJA AHLSELL, ANDERS BLAD, DANIEL EKBORG, TOMMY LARSSON, BO STENHOLM 
Scenografi/video HENRIK EKBERG Kostym PATRICIA SVAJGER Mask KATRIN LIND, ANNA LILJA Ljus ULF ENGLUND 

Ljud JONATHAN ASSARSSON Koreografi GILDA STILLBÄCK Dramaturg MARC MATTHIESEN

”här iscensätts en schlagerverklighet där 

drömmar kan slå in” BT

”Det var länge sedan som  jag njöt så
av teaterhantverket i en nyskriven svensk pjäs” GT

”Tonträff som bär hela vägen” DN

”Kikki Danielsson  
rör sig självklart  
på teaterscenen” GP

”…karismatiska 
Lisa Lindgren …

Hon är en västsvensk 
Erin Brokovic…” Nummer

Spelas på Stora Scen
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en 25 mars har
filmen Någonting
måste gå sönder

premiär, en fri filmatise-
ring av Eli Levéns bok
”Du är rötterna som
sover vid mina fötter
och håller jorden på
plats”. Det är en berättelse om hur
Sebastian möter Andreas. De inleder ett
stormigt förhållande fyllt av åtrå, dro-
ger, äventyr men också ett sökande
efter den en verkligen är.

– Jag älskar hur de två blir partners
i natten.Andreas har inte något val, han
saknar riktning i sin kärlek till
Sebastian, som egentligen vill vara
någon annan. De kämpar tillsammans
för att leva i någonting vackert, säger
Ester Martin Bergsmark.

Handlingen är förlagd till
Stockholm i nattligt ljus sommarskrud.
Huvudpersonen träffar Andreas vid en
pissoar. De fattar tycke för varandra,
men Andreas är tvehågsen eftersom han
inte känner sig bekväm i att plötsligt
befinna sig i någon slags relation med
en annan man.

– Jag vill att filmen ska nå ut mer
än mina tidigare verk. Det är ett starkt
drama men jag ville att det skulle tala
mer direkt till publiken, säger Ester
Martin Bergsmark.

Tidigare har han gjort filmen
Pojktanten som handlade om hur det
var att inte följa en könsnorm. Ester
Martin Bergsmark medverkade även i
det feministiska porrfilmsprojkektet
Dirty Diaries och han fick en guldbagge
för dokumentären Maggie vaknar på bal-
kongen. I Någonting måste gå sönder med-
verkar bland andra Nour El Refai och
Shima Niavarami. Huvudpersonen,
Sebastian/Ellie gestaltas av Saga
Becker från Ronneby. Hon hörde av
sig till regissören efter att ha läst om
filmprojektet på qx.se.

– Hon skaffade boken, plöjde den
på tre timmar och sa att hon kände
igen sig i den som transperson. När
hon provspelade kändes det för bra för
att vara sant. Hon var så ärlig och inte
en del av den självmedvetna klubbkul-
turen i Stockholm.

Hon har varit delaktig i skapandet
av referenser, bland annat i sexscenerna,
där Sebastians blick och begär gestaltas.
Andreas spelas av Iggy Malmborg.
Han är något av en rebell och ville bli
objektifierad i filmen. Ester Martin
Bergsmark säger att det är en ynnest att
kunna göra en film där man inte har
den traditionella manliga, heterosexuella
blicken utan vänder på begreppen.
Sebastian och Andreas relation byggs
upp stegvis, och plötsligt öppnar den

straighta killen sig och blir slickad i
röven av en bög som ser ut som en tjej.

– Jag ville ner mellan skinkorna på
ett fint sätt. Sebastian är en väldigt
sexuell person. Ibland ligger han för att
vända smärta till njutning, och blir dra-
gen i håret. Ibland har han trekant med
ett par killar efter en klubbkväll på
rutin.

Ester Martin Bergsmark ville göra
en Stockholmsskildring som kändes
sann och inte för polerad. Han har letat
inspelningsplatser hela livet. En av dem
är ”tjärnen” bakom kungens kurva där
Andreas och Sebastian badar i gryning-
en. Det är naturskönt och samtidigt
storstadsaktigt med betong och nav-

kapslar i bakgrunden.
– Det är väldigt mycket Stockholm,

samtidigt funkar det internationellt har
jag märkt. En kallade mig ”Trollkarlen
från Högdalen”, haha.

Någonting måste gå sönder valdes
som öppningsfilm på Göteborgs film-
festival och redan är den inbokad på
filmfestivaler bland annat i Istanbul,

Krakow, Köpenhamn, och Hanoi. Den
ska dessutom tävla under Tribeca film-
festival.

– Det känns lite märkligt, där kom-
mer jag träffa Robert De Niro, berät-
tar Ester Martin Bergsmark.

Redan har skådespelaren Ralph
Fiennes hyllat honom för filmens sex-
scener som är scener om att bli kär.
Produktionen av filmen är avslutad och
nu återstår det att följa den runt värden
där den visas. Ester Martin Bergsmark
bor i Berlin, men längtar till Sverige.

– Jag är tom, lycklig och lost.Vi får
se vad som händer.Tidigare har jag
stressat mot något nytt, nu ska jag ta
tillvara på tillvaron mer.

d

”Jag är nöjd med 
sexscenerna”

Ester Martin Bergsmark:

”Ibland har han
trekant med ett
par killar efter
en klubbkväll 

på rutin”

Romantiskt, urbant och somrigt. När Ester Martin Bergsmark gör sin första spelfilm blir det en orgie i
stockholmsdekadens och ömhet. Han berättar historien om Sebastian som egentligen vill vara Ellie.
Följ med på hens jakt efter kärlek och förståelse. Anders Backlund har pratat med regissören till en
av årets mest intressanta filmer.

AV anders backlund 
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å mysiga Birkagatan 19 i
Stockholm finns en butik jag
varit nyfiken på länge."Rolf

and friends". Jag möts av Katarina
Rolf, ägare och designer, som med
händerna bokstavligt talat i ett lerfat
ber mig slå mig ned och titta på
hennes fantastiska smycken.
Katarina berättar med ett leende

om sin pappa som bankar
varje silvertacka för

hand i Skåne och jag
ser verkligen hant-
verket och kärle-
ken till formgiv-
ning och design.
Urkraften i något
som skapas för
hand på gammalt
traditionellt sätt.

Katarina berättar att hennes smyck-
en blivit väldigt uppskattade av gay-
publiken och jag kan se varför.
Kvalitét går hand i hand med miljö-
tänk och mer närproducerat. Ett
smartare val. Jag gillar verkligen hur
varje smycke är unikt och att man
kan beställa olika längder på bad-
karskedjan så att det passar till arm-
band eller halsband. Silvertackorna
är olika tjocka och olika stora. Ett
namn eller ett budskap, välj själv. Jag
tycker att alla som har möjlighet ska
gå förbi "Rolf and Friends" och insu-
pa atmosfären och om inte annat
bara för att träffa den urhärliga
Katarina.

Smyckena görs på beställning. 
Priser och öppetider: 

www.rolfandfriends.com 

änk den klassiska herr-
skon men tillsammans
med en runningsula. Det

är vårens hetaste trend på sko-
fronten.

Grymt dressad och sportig i
ett. Lika snygg till bankkosty-
men eller de avslappnande, slit-
na jeansen. Snyggast blir de när
de fått lite patina och man ski-
tat ned dem lite så lädret ser
använt ut. Jag gillar att det är ett
arbetat läder från Dalarna med
en gedigen hantverkstradition
och att produkten är svensk.
Fantastisk hybrid mellan löpars-
ko och herrlädersko.

www.gram.se

t

istorien om Eton startade 1928.Vita, klassiska skjortor och ganska
enkla snitt. Idag är Eton lika klassiska men mycket mer lekfulla.
Leopard är ju något varje modebög måste våga älska. Omfamna den

här godbiten i vår och ta upp kampen med alla pantertanter.
Cirkapris 1495 kr

-44-

garderob
niklas

med niklas berglind

upptäck rolf & Friends

hetast på
skofronten

något varje modebög
måste våga älska

p

h
ya jeans i vår utan
att slänga ut en
förmögenhet?

Weekday har tagit fram
en modell som heter
Friday. Snygga, raka, blå
jeans med snygg tvätt.
Enkelt och ursnyggt.

Pris 400kr

byxan 
friday

n

T-plagget på dam &
herrsidan i år är bom-
berjackan. Bögar &

flator, förena  eder, alla ska
ha en bomberjacka. Här ser
vi orginalet från klassiska
Alpha. Lika snyggt till
kostymbyxan som till favo-
ritjeansen med häng.

i

alla ska 
ha bomber-
jacka
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är du packar roséflas-
korna och ska ge dig
ut på cykel-picnic,

gör det med stil. Matcha din
cykel till resten av din outfit.
I år ser vi trendiga metallto-
ner som kopparkrom men
också bas som vitt och svart.

www.bikeid.se

n
stil
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FOKUS
MUSIK

med stefan nilsson

QX SPELDOSA
1. Sia “Chandelier”
Magni�k popmusik från den 
australiensiska låtskrivaren och 
Titanium-sångerskan.

2. Bright Light Bright Light & 
Elton John “I Wish We Were Leav-
ing”
Vårens bästa låt. Album nu i april.

3. Beatrice Eli “Girls”
Årets lesbiska anthem på dansgol-
ven?

4. Say Lou Lou “Everything We 
Touch”
När hade ett svenskt band en 
sådan här hög lägstanivå på sina 
singlar senast?

5. Margaret Berger “Scream”
Mer tung elektropop från nor-
skan. Denna gång skriven av Ace 
Wilder!

6. G*R*L “Ugly Heart”
Årets bästa tjejbands-pop hittills 
(inte för att konkurrensen varit 
mördande, men…)

7. Pink Pistols “Romeo”
Låten de borde gjort i Melodifes-
tivalen.

8.  Linnea Dale “High Hopes”
Mera snygg, norsk elektropop på 
listan. Vi kan inte få nog.

9. Ricky Martin feat. Jennifer 
Lopez & Wisin “Adrenalina”
Man vet vad man får när Martin & 
Lopez gör somrig latino-pop.

10. Ásgeir “Torrent”
Letar du nya namn till din 
spellista? Varför inte upptäcka en 
isländsk supersuccé?

    ...but shut the fuck up:
David Guetta “Shot Me Down”
Ledsen, men ingen behöver 
den här versionen. Ingen. Rota 
fram Chers original eller Nancy 
Sinatras underbara cover istället.
Sammanställd av Ken Olausson

Poppiga Paparizou

“plattans 
helhet 

imponerar”

Kylie minogue
Kiss Me Once

Popprinsessans tol�e stu-
dioalbum kommer inte gå till 
historien som det album som 
genererade �est hits i hennes 
karriär, men förmodligen som 
ett av hennes mest jämna. I allt 
från coola Pharrell Williams-
skrivna I was Gonna Cancel, 
via singelkandidaterna Feels So Good & Les Sex till snygga Sia 
Furler-pärlan Kiss Me Once, hörs ingredienser från Kylies hela 
karriär behagligt nedskakade i en enda sval danspop-drink anno 
2014. Tryggt, trevligt och njutbart – men också lite uddlöst och 
förväntat.                                                                             Ken Olausson

Mando Diao
Aelita

Hur följer man upp en gigantisk 
succé där man tillfälligt bytte 
ut sitt gamla sound och �ck 
tusentals nya fans? Man byter 
inriktning igen såklart! På 
Mando Diaos sjunde album är 
det engelska språket tillbaka, 
men både rocken och visorna 
är utbytta mot ett mer elektroniskt sound. I skivans bästa stunder 
ligger Gustaf Norén & Co sked med både Erasure, A-ha och Dep-
eche Mode men alltför sällan vågar man gå fullt ut med sin nya 
ljudbild. När man framöver vuxit in i soundet kan det dock bli epi
skt.                                                                                         Ken Olausson

Helena Paparizou
”One Life”

E�er en hedrande �ärdeplats i 
Melodifestivalen kommer nu Helena 
Paparizous e�erlängtade platta. En full-
längdare som varit på G ett bra tag, men 
bromsades upp när Survivor kom med i 
Melodifestivalen. Och det är med glädje 
jag kan meddela att plattans helhet im-
ponerar. Det är precis den typ av snygg 
och lättsmält uptempopop man hoppats 
att sköna Helena skulle spotta ur sig e�er 

fantastiska Survivor. 4 Another One är 
kaxigt refrängstark Mellopop, och Save 
Me (�is is an SOS), som redan har sing-

elsläppts, är gjuten på dansgolven. Och 
ett år då Eurovision Song Contest inte 
innehåller en enda klassisk europoppig 
låt känns låtar som Set Your Heart on 
Me, Dont Hold Back On Love och Crazy 
For Love extra välkomna i mina lurar.

Men det är den vackra midtempobal-
laden One Life som är min personliga 
favorit från plattan. En körstark pärla 
som växer för varje lyssning. Love it.

All pop behöver faktiskt inte vara 
nyskapande och sätta nya regler för hur 
ny musik ska låta. För mig räcker det att 
Paparizous pop är som balsam för själen 
på ett utsvultet eurovisionpopfan. 

          Ronny Larsson

One Life, 4 another One & 
Set Your Heart On Me 



F Ö L J  O S S  P Å  F A C E B O O K
W W W . A K . S E

Stockholm: Storängsvägen 10. Tel 08-614 54 00
Malmö: Regementsgatan 35. Tel 040-26 30 00
Göteborg: Guldhedstorget. Tel 031-16 65 65

NÄR TRÄNING 
INTE HJÄLPER
Vi hjälper dig att återfå formen!

Det kan vara svårt att själv bedöma vilka metoder som passar just dig. 
Våra plastikkirurger kan hjälpa dig att föreslå en individuell lösning för 
dina problemområden - där inte kost och träning räcker till.  

Akademikliniken är en av världens ledande privata kliniker för estetisk 
och rekonstruktiv plastikkirurgi. Välkommen!



Saga Becker. Iggy Malmborg, 
Shima Niavarani

FOKUS
FILM

Nånting måste gå sönder

Rik �icka och mindre bemedlad 
grabb blir kära, och föräldrarna sam-
tycker inte. Har man hört den storyn 
förut? Ja, absolut. Men 
den här nyinspelningen av 
den cheesiga åttiotalsrul-
len med samma namn och 
Brooke Shields i huvudrollen,  håller 
ändå måttet helt okej. Dels för att 
huvudrollsinnehavarna är trovärdiga  
i sina roller, men också för att storyn 
nu är mer lik originalromanen från 
1979. Erotisk besatthet, ung trevande 

kärlek och krav från omgivningen 
skapar en intressant story som funkar 
bra för vita duken. Filmen är absolut 

inget mästerverk, och 
det blir lite väl såpigt och 
sliskigt emellanåt. Men på 
det stora hela �nns det �er 

anledningar att se �lmen än för Alex 
Pettyfers alla avklädda scener. 
                                                  
                                        Ronny Larsson

                       

“Såpigt & 
sliskigt”

VI LÄNGTAR!
Interstellar
Knappt nåt har läckt ut om Chris-
topher “Inception” Nolans nya 
�lm Interstellar förutom att den 
handlar om ett gäng astronauter, 
parallella universum och tidsre-
sande. Men med skådisar som 
Anne Hathaway, Matthew McCo-
naughey, Jessica Chastain och Matt 
Damon så ser det väldigt lovande 
ut. Premiär 7 november.

Vi köper in
�e Last Match
Reiner och Yosvani är bästa polare 
och spelar fotboll ihop. Reiner har 
fru och barn och försörjer dem 
genom att sälja sig till äldre turis-
ter, medan Yosvani motvilligt är  
ihop med en tjej. En utekväll kysser 
killarna varandra och det blir 
början på en omöjlig och intensiv 
kärlekshistoria. Spansk-kubansk 
�lm från 2013.

Endless LOve

Ester Martin Bergmark som gav 
oss Pojktanten (2012) utmanar 
ännu en gång könsrollerna i sin 

nya �lm. Sebastian, eller Ellie som hon 
vill kallas, är ensam, självdestruktiv och 
transexuell. Hon längtar e�er acceptans 
och närhet, och stöter av en slump på 
Andreas under en Stockholmsnatt. De 
inleder en relation och �lmen har några 
av de mest nakna och sexuella scener 
som skådats i mannaminne. Men allt 
är inte frid och fröjd. Andreas kämpar 
med sin sexuallitet och utbrister både 
o�a och mycket att han inte alls är bög. 
Det hela kretsar kring Sebastians väg 
mot att bli den kvinna hon vill vara, 
och Andreas insikt kring att han gillar 
killar. Bergmark leker med könsrollerna 

och ifrågasätter vad som egentligen 
är normalt. Filmen inleds med en 
rödvinsfrukost i ett grisigt kök, och det 
är ungefär på det temat som det hela 
sedan fortsätter. Stockholms bögvärld 
målas �itigt upp som en smutsig plats 
där folk pendlar mellan golden showers 

och snabba sexträ�ar. Men samtidigt 
�nns det något �nt i den naturrealism 
som byggs upp, det är helt enkelt en 
ljuv depression. Att titta på Någonting 
måste gå sönder är lite som att sitta på 
en smutsig e�erfest, det händer inte så 
mycket och man väntar på något som 
aldrig kommer. Men trots den manode-
pressiva stämningen är det ändå ganska 

underhållande, och när allt är sagt och 
gjort så blir det aldrig tråkigt. Det är en 
ovanlig kärlekshistoria som ger normer 
och könsroller lång�ngret och hissar 
”hen-�aggan” högt i topp.            

         Philip Ottosson

“Bergmark
leker med 

könsrollerna” 

Alex Pettyfer, Gabriella Wilde 



Utmärkta gravenstein äpplen från  
Österlen. Alkoholfritt såklart!

Årets Skörd svensk äppelmust av gravenstein från 
skörden 2013, har en fruktig doft med tydlig karaktär 
av gula äpplen med inslag av vanilj och kryddor.

”God äppelmust är bland det godaste man kan få, särskilt när 
man av en eller annan anledning inte vill ha något alkohol-
haltigt.... de flesta är sortrena, ingen är dålig men det är ändå 
Kiviks Gravenstein som står ut både vad beträffar kvalitet och 
prisvärde.” 

– Anders Fagerström, Sydsvenskan.

Art nr: 99461  |  Pris: 39 kr  |  75 cl  |  Alkoholhalt: 0% 

www.kiviksmusteri.se

Nyhet på Systembolaget!



RONNYS TV

Berg & Meltzer i 
Amerika
Underbar feelgood 
roadtripserie med 
impulsiva Berg och 
betydligt harigare 
Meltzer. Varmt, in-
tressant och mycket 
roligt med två av Sveriges skönaste 
tv-brudar. Missa inte!

Den här månaden spanar 
vi in en kort gayklassiker, 
en ny saga och en ameri-
kansk hubot... 

Top Model Sverige
Fortsatt godkänd 
underhållning 
och greppet med 
killmodeller och vis-
ningar �era dagar i 
veckan funkar. Men 
Winberg är fortsatt 
blek och det blir lite urvattnat när 
deltagarna är så bleka. Castingen är 
ju a och o i såna här serier. 

LOVE
Ni har väl inte missat SVT:s 
kort�lmsserie Sex & makt? Hur-
somhelst så avslutas serien med 
superba gayfavoriten LOVE, med 
TATUH:s Adam Lundgren. Missa 
icke!                  7 april, 23.00, SVT1

Once upon a time in Wonderland
Spino� på Once upon a a time som 
handlar om Alice i Underlandet-
storyn. Lagom underhållande om 
man gillar sagor och fantasy.

     27 mars 20.00. Kanal 11

Almost Human
Sprillans nytt som utspelar sig 
2048 om en polis som får en ny 
partner i form av en “hubot”, en 
mänsklig robot. Påkostat och 
lagom spännande.           
                        3 april, 22.00, Kanal 5

Svenska Hollywood-
fruar
...ska tydligen 
komma tillbaka. 
Men geez, är vi inte 
trötta på mjäkiga 
Maria, vansin-
niga Gunilla och de 
andra nu? Byt ut hela casten eller 
lägg ner!

Aliette Opheim
Som Jonna i SVTS. 
grymt bra dramaserie 
Tjockare än vatten är 
Aliette magiskt bra. 
Hon leverera repliker 
med en trovärdighet 
man sällan ser inom 
svenskt drama. Ge na 
en huvudroll bums!

Crisis (NBC)

En skolklass med barn till Washing-
tons mäktigaste kidnappas under en 
klassresa. Ett av barnen är dessutom 
son till presidenten... Maktspel och 
desperata åtgärder följer i den här 
superfärska dramathrillern med 
Gillian Anderson, Dermot Mulroney 
och Rachael Taylor i huvudrollerna. 
Första avsnittet är grymt påkostat och 
snyggt och jag som är ett vansinnigt 
stort fan av Gillian Anderson (kolla 
in magiskt bra brittiska thrillerserien 
�e Fall) älskar att hon är tillbaka i en 
stor serie som faktiskt har potential 
att bli en hit.

Carl-Espen 
Den 32-årige sångaren 
hade aldrig stått på en 
scen innan han vann 
den norska �nalen och 
nu är favorittippad i 
Eurovision. Hans Silent 
Storm är dessutom 
skriven av hans les-
biska kusin. Gillar!

Benjamin Ingrosso
Den pågående säson-
gen av Let ś Dance 
hade varit STENDÖD 
om inte Pernillas 
son varit en sån jävla 
stjärna. Fan, vad coolt 
det är när han som 
16-åring bara kommer 
in och krossar. Heja!

Hurra!

Rätt bra!

Bla-ha!

VILL SE I TABLÅN

3 tv-tider  
April

Tv-trissen: Tre välförtjänta tv-genombrott i vår

Sarahs väg mot 
att bli sally

U nder påsken visar SVT en spril-
lans ny dokumentär om hur 
Sarah Dawn 

Finer intar rollen som 
Sally Bowles i Uppsala 
Stadsteaters uppsätt-
ning av klassikern 
Cabaret. Sarah tar bland annat del av 
den historia som den hyllade musikalen 
bygger på och beger sig till Berlin för att 
få svar och gå i den �ktiva karaktärens 

fotspår. Hon ser på sin egen judiska 
identitet och trä�ar andra skådespelare 

som spelat Sally både i 
Sverige och i Tyskland. Allt 
som allt ett mycket intres-
sant porträtt om en av våra 
stora svenska stjärnor.                                              

K Special: Sarah Dawn Finer som Sally 
Bowles, SVT2, 18 april, 20.00

“Sarah åker 
till Berlin 
för svar”
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RIVAL, STOCKHOLM
SPELAS MARS OCH APRIL

#javlapajas

69 UTSÅLDA SHOWER!
FÅTAL BILJETTER KVAR!

”GARDELL ÄR UPPRÄTTELSENS APOSTEL” QX

”GARDELLS PAMPIGASTE FÖRESTÄLLNING NÅGONSIN”DN

”PUBLIKEN VÄGRAR SLUTA APPLÅDERA”SvD

”GENIAL GARDELL”GT   ”UNDERHÅLLNINGSPERFEKTION”UNT

”BRILJANT”AB ”BLÄNDANDE GARDELL”EXP ”OEMOTSTÅNDLIG”GP

Biljetter: www.ticnet.se, 077-170 70 70 samt www.lifeline.se



erparten av oss QX-läsare kan
storyn och har sett teveserien
Orange is the New Black.

Unga Piper har en intensiv kärleks-
affär med den heta
smugglardrottning-
en, som flera år
senare tjallar på
henne för att få
lägre straff. Mogna
och etablerade
Piper åker in i kvinnofängelse och
intrigerna tar vid. Det är en av de bästa
teveserierna som går idag.

Det här är boken alltsammans byg-
ger på. Skriven av Piper Kerman her-
self och något helt annat än teveserien.
Som Kerman konstaterar i en intervju,
det som gör en bok läsvärd funkar inte
i en teveserie. Och en bra teveserie
(som bygger på konflikt, konflikt, kon-
flikt) skulle vara outhärdlig att läsa i
bokform.

I boken Orange is the New Black är

tempot långsammare, många
av karaktärerna känns igen
och Pipers egen röst är starkare
än i teveserien. Det är en still-

samt berättad historia
om ett liv bakom gal-
ler.Vi kommer närmre
fängelsevärldens rutiner
och små glädjeämnen.

Det starkaste med
boken är att den är obän-

digt och fullständigt lojal med kvin-
norna i USA:s fängelsesystem. Det är
en svidande vidräkning med ett system
som inte fungerar – för någon – men
som de svagaste får betala för. I genera-
tioner. Piper Kerman visar på ett vär-
digt och avskalat sätt hur arvssynden är
satt i bruk när sårbara grupper lämnas
åt sitt öde av ett samhälle som bygger
på roffarmentalitet.

Orange is the New Black är helt och
hållet läsvärd. Och snabbt går det!

”Det är en still-
samt berättad
historia om ett

liv bakom 
galler.” 

m

böcker
ulrikas

”Orange is the New Black: Mitt år i ett kvinnofängelse”
Av Piper Kerman
Översättning Jan Hultman och 
Annika H Löfvendahl 
(Norstedts)

E.M. Forster
Maurice
Översättning Maria Ekman
(Norstedts)

Maurice Hall möter kärleken i
Cambridge, den vackre Clive
Durham.Allt skulle vara underbart
om det inte vore för att Clive insiste-
rar på ett platonskt kärleksförhållan-
de. Så tillkännager Clive att han ska
gifta sig – med en kvinna.

Maurice tappar fotfästet, faller.
Han söker ”bot” för sin homosexua-
litet. Och det går ju inte. En dag
vänder allt. Maurice möter Clives
gårdskarl,Alec. Det finns hopp om
kärleken.

E.M. Forster skrev Maurice redan 1913, men gav instruktioner om att den inte
fick ges ut förrän efter hans död. Maurice, som publicerades första gången i början
av 1970-talet, kommer nu på svenska, hundra år efter att den skrevs.

Den är också filmatiserad av superduon Merchant Ivory. Läs boken. Se filmen.
Njut.

Helen Fielding
Bridget Jones. Mad about the Boy
Översättning Marianne Mattsson
(Forum)

Bridget Jones är tillbaka! Med samma
kamrater och samma dåliga omdöme.

Bridget har hunnit fylla femtio, få
barn och bli änka. Nu försöker vänkret-
sen få henne att ge sig ut i världen för att
dejta. Det blir strålande underhållning.

När vi sist träffade fröken Jones för
nära två decennier sen fanns knappt några
sociala medier. Dagens Bridget ska försö-
ka anpassa sig till den sköna nya världen –
och hon är livsfarlig. Fylle-sms:en allena
är värda en egen bok.

Fira in våren med Bridget. Hon är minst lika rolig som förr och
uttryck som skrattfest ligger farligt nära.

-52-

”Han söker ‘bot’
för sin homo-
sexualitet. Och
det går ju inte”

”Bridget Jones är
tillbaka! Med
samma kamrater
och samma dåliga
omdöme”

Böcker  14-03-21  09.34  Sida 52

      



Knakelibrak produktion presenterar

 SINGELN SOM VILLE BLI STOR
ÖREBRO -  Conventum - 4 April
MALMÖ -  Slagthuset -  5 April
STOCKHOLM - Rival  -  9 April
LINKÖPING -  Garden -  11  April

KÖP DINA BILJETTER PÅWWW.UNDERYTAN2014.COM

knakelibrakPRODUKTION

Öppettider 
mån-fre 10-19 
lör 10-18 
sön 12-17

www.akademibokhandeln.se
master.samuelsgatan@akademibokhandeln.se

Kvällar på Akademibokhandeln!
Mäster Samuelsgatan 28

Onsdag 2 april kl. 19.30              
En kväll om medicinhistoria med Nils Uddenberg, 
Torgny Svenberg och Dan Jibréus
 
Torsdag 3 april kl. 19.30              
Dansa på deadline. Varför skjuter vi så gärna upp 
saker till morgondagen?
 
Torsdag 24 april kl. 19.30           
Fransk Afton
 
Fri entré men föranmälan krävs till 
osa.city@akademibokhandeln.se

DANS PÅ  
LEKFULLASTE ALLVAR

Biljetter och mer information: 
www.skanesdansteater.se eller 040 - 20 85 00

Spelas 16/4 kl 19, 25/4 kl 19, 26/4 kl 18 (även med 
syntolkning), 27/4 kl 16, 29/4 kl 19, 2/5 kl 19, 3/5 kl 18.

Pris: 180 kr. Student eller upp till 26 år: 90 kr

På turné till Dansehallerne, Köpenhamn,  
Danmark, 9 och 10 maj kl 20.

VARNING FÖR INSTINKTIVT BETEENDE

KAN INNEHÅLLA SPÅR AV HUMOR

EJ LÄMPLIG FÖR LYDIGA

EN DANSKVÄLL DÅ VERKLIGHETEN  
INTE ÄR VAD DEN SER UT ATT VARA
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BAR/
RESTAURANT

Torget, Mälartorget 13, 
Gamla Stan. Öppet alla 
dagar 17-01. Gaybar och 
restaurang.
Bistro By Adam, 
Norrtullsg. 43,  Mån-tors 
07-22, Fre 07-00, Lör 
16-00. Sön 16-22.
Urban Deli, Nytorget 4, 
Mån-tis 08-23, ons-tors 
08-00, Fre-lör 08-01. Butik. 
delibar och skaldjursbar.
Urban Deli, Sickla 
Köpkvarter
Bistro Sjöstad, Ljusslingan 
17. Mat, café och vinotek. 
ti-to17-22, fr-lö 17-00
Razmahal, Torsgatan 27, 
vard 11-22, lö-sö 16-22
Zink Grill Biblioteksg. 5
Vard. 11:30-sent, Lörd 12 - 
sent, Sön 13 - sent
Babs kök & bar, Birger 
Jarlsg. 37  Restaurang &bar.
Koloni, Strandpormenaden 
61, Saltsjö-Duvnäs. fre-sönd 
11-23. Julbord i december
Side Track, Wollmar 
Yxkullsg 7, ons-lör från 
18.00. Gaybar & restaurang
Villa Godthem, 
Rosendalsv. 9 Djurgården
Må 11:30-22, Ti-Fre 11:30-
23, Lö 12-23, Sö 12-22

KLUBBAR/CLUBS
Candy,  le Bon Palais
Barnhusgatan 12
Öppet fredagar 22-03
SLM, Wollmar Yxkullsg 
18, ons 20-00, fre-lör 
22-02.  Läderbar för killar. 
Medlemsklubb. 
Posithiva Gruppen, 
Tjurbergsgatan 29, ons 
18-24, fre-lör 19-24. Bara 
för hiv-positiva män.
Wild Wednesday Glory,
huserar på BERNS, Galleri 
2.35:1 ons 23-03, 
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, Söder 
Maälarstrand Kajplats 19,  
sön 18-03. Mat, bar och 
klubb. 
MumsMums, Se qx.se/
gaymap för datum
club KG, Festarrangörer, se 
QX.se/gaymap för info
Wish Wollmar Yxkullsg 
18, sista tors i månaden 
för kvinnor intresserade av 
fetish och S/M.
Björnpub, Pub och Fester 
se qx.se/gaymap
Slakthuset, Slakthusg 6. 
Fre-lör 22-. Miss Inga sätter 
gay prägel på Packrummet.

CAFÉ

Chokladkoppen, Stor  
torget 18, alla dagar 09-23. 
Annons sid 10
Chokolate & Pastry, 

03-2013

OBS!
PAR ÄR

VÄLKOMNA
PÅ MANHATTAN!

FREE

www.slmstockholm.se
wollmar yxkullsgatan 18

wed

sat
fri

19-23

22-02
22-02

get down on:

byadam.se
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Heleneborgsg. 19, Tis 
09-15, Ons-Lör 09-16, Sön 
10-16
Lilla Caféet Fridhemspl. 
Drottningholmsv. 9, för 
öppetider www.lilla-cafet.se
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
Stiftelsen Noaks Ark, 
Eriksbergsgatan 46. Må-fre 
9-16. 

HOTELL 
Bar& Restaurang

Clarion Hotel Sign
Östra Järnvägsg. 35, (Norra 
Bantorget)08-676 98 00
www.clarionsign.se 
Clarion Collection Hotel 
Tapto  Jungfrug 57
tel: 08 664 50 00
Clarion Hotel 
Amaranten 
Kungsholmsgatan 31
tel: 08 692 52 00
Comfort Hotel 
Stockholm, Kungsbron 1
08-566 222 00
co.stockholm@choice.se
Freys Hotel, Bryggarg. 12
www.freyshotels.com
Hotell Skeppsholmen
Gröna gången 1,
Tel: 407 23 00 Mån-Fre 
11.30-22, Lörd 12-22, 
Sönd 12-21.
Nordic Light, Vasaplan 7, 
08-850563600
Stallmästargården, 
Norrtull. 08-6101300

SHOPPING
Christoffers Blommor,  
Södermannag. 21. Vardagar 
10-18, Lör-sön 11-16.
Hattbaren, Götgatan 39, 
Mån-fre 10-19, Lör 11-17, 
Sön 12-16
Smink & Perukmakarn,  
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 
12-07, sö 12-06 
H56, Hagag. 56. Sön-Tor 
12-04, Fre-lör 12-06.
       ÖVRIGT
Ungdomsmottagning
Observatoriegatan  20
08-508 32 740
www.stockholm.se/ung-
domsmottagning
DAILY UPDATED GAY 

GUIDE IN ENGLISH/
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ITALIAN STALLIONITALIAN STALLIONITALIAN STALLION
CIAO RAGAZZA & RAGAZZOS! TRÄFFA EN ÄKTA

...OCH ANDRA LÄCKERBITAR PÅ VÅRA ITALIENSKA VECKOR

NYTORGET 4 / HESSELMANSTORG 12   WWW.URBANDELI.ORG

25 MARS - 13 APRIL

www.nordicchoicehotels.se
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Vill du boka bord:
Tel: 08 – 31 13 33

Mail: tellmewhy786@hotmail.com

Väl mött och smaklig spis!
Erbjudandet gäller till sista maj.

RAZMAHAL
Indisk restaurang

RAZMAHAL och Khawaja Hussan
hälsar alla QX-/Qruiser-medlemmar
välkomna med 20% rabatt på huvudrätt.

Ny meny sedan årsskiftet med äkta
indisk mat (starkt/milt/sött). Möjlighet 
för stora sällskap och för att sitta avskilt.

20%
rabatt

QX/Qruiser 
medlem

GAY CLUB AT BERNS GALLERY 2.35:1 
WEDNESDAYS 23.00-03.00

 NO COVER - NO DRESSCODE - NO DRAMA
W W W . B E R N S . S E
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BAR/CLUB
Bee Kök och Bar,  Stora saluhal-
len, Kungstorget, Öppet varje dag 
från  11:30 fred: BusyBee i baren 
16-02, lörd: BarBee 23-03.
Gays In The City, Berså Bar
Kungsportspl. 1 Torsd. 22-03
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. 

Gayhälsan, Sahlgrenska, Gröna 

Stråket 16, vån 1. Mottagning helgfri 

måndag 16.30-18.00

HBTQ-mottagningen, 

Chapmansgatan 6. 031-7661922.

Mornington Hotel Stravaganza, 

Kungsportsavenyn 6. Personligt 

Boutiqehotell & Espressobar. 

at Home, gayvänligt B&B

www.athomebab.com/ 031-811 000

Kondomeriet, Lilla Drottningg. 1 

& Kyrkog. 46. Mån-fre 11-18:30 

Lör 11-17, Sista Sön i månad 12-16

Torpet Mon Hotel, Brudaremos-

sen 10, Delsjö, gayvänligt. 

Jens K. Drottningg. 30, klädbutik. 

Mån-fre 11-18, Lör 11-16.

  EROS
Nyhavn Shop, Lilla Drottninggatan 

3. Mån-Lör 10-22. Helg 12-22  

5

1

3

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

4

7

2

Nyheter i butik 
och på nätet!

www.JensK.se

Vi älskar  
annorlunda.
Mornington Stravaganza, Boutiquehotell  
och Espressobar på Avenyn i Göteborg.  
Stolt Samarbetspartner till West Pride 2014.

Kungsportsavenyn 6 · mornington.se/goteborg

Vi har öppet varje helgfri måndag 
kl 16.30-18.00, under terminerna, 

ibland måste mottagningen begränsas. 
  Vi finns på Hudkliniken, 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Gröna Stråket 16

Till Gayhälsan kan du komma om du 
vill testa dig för HIV eller andra 
sexuellt överförbara sjukdomar

Du kan också komma för samtal 
eller frågor om säkrare sex

Vi kan förmedla kontakt med 
kurator och psykolog

Du kan även söka på vanliga  
Könsmottagningen Sahlgrenska, 

Gröna Stråket 16 
  

En mottagning för män som har 
sex med män samt transpersoner

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

För aktuella öppettider och 
telefonnummer:
www.sahlgrenska.se/su/hud

Vi kan erbjuda HIV-test 
med snabbt svar

För tidsbokning ring 031-3423442

STAY GAY
www.athomebab.com

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



SAKNAR DU 
YRKESLIVS-
ERFARENHET?
BÖRJA PLUGGA.

På våra utbildningar kliver du rakt ut i arbetslivet redan första terminen. 
Det ger både akademisk kunskap och yrkeslivserfarenhet. 
En oslagbar kombination när du söker jobb. Hitta din arbets-
integrerade högskoleutbildning på hv.se

STUDERA I TROLLHÄTTAN – SÖK SENAST 15 APRIL
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BAR/CLUB
Wonk Amiralsgatan 23 

Lörd 23:30-05.   

Bee Bar, Södra Förstadsgatan 36. 

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

SLM Leather Club, Blekingsborgs-

gatan 3.  Klubbkväll lörd från 22. 

Specialfester se qx.se/gaymap

Bedtime Bar/Mäster Johansg. 1

Moccasin, Fersens väg 14

Restaurang och bar

Klubb Embla, RFSL fester, Se 

QX.se/Gaymap  

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

ÖVRIGT/OTHER
RFSL-Rådgivningen, Drottning. 
36. Mottagning Mån-tors 09-16,     

1

2

Rådgivningen SkåneEn verksamhet från:

CheckP nt
Skane

i

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

rfslskane.se/checkpoint

VI HAR
ÖPPET ALLA DAGAR!

Södra Förstadsgatan 36
Tel 040 - 30 77 28
www.beebar.se

BEE KÖK & BAR

4

5
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. 
Centrum för sexuell hälsa
Claesgatan 7, plan 3, vid 
Möllevången / Södervärn
            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

4

3

Frågor kring
hiv?

Vi finns här för dig!

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

Behöver du testa dig?
Har du frågor om säkrare sex? 
Behöver du bara prata med någon?

 Välkomna till oss på 
Centrum för sexuell hälsa!

Besök vår hemsida för mer information:
www.skane.se/sus/sexuellhalsa

6

7

BIRTHDAY
WEEKEND

25-26 APRIL

25
1989-2014



BILJETTER  
040–20 85 00, 0775–700 400    www.malmoopera.se
Producerad efter överenskommelse med Warner Bros. Theatre Ventures Inc och Turner Entertainment Co. Musikalen Zhivago uruppfördes på La Jolla 
Playhouse, San Diego, California. Presented by arrangement with Josef Weinberg Ltd.

EN NY MUSIKAL  
efter en roman av Boris Pasternak

TEXT  Michael Weller    
SÅNGTEXT  Michael Korie & Amy Power 

MUSIK   Lucy Simon    

REGI  Ronny Danielsson   
DIRIGENT  Joakim Hallin/Mats Rondin

Sanna Nielsen • Christopher Wollter • Philip Jalmelid

Premiär 29 augusti



VI SITTER PÅ ETT FIK i Solna centrums
köpcenter. En man kör förbi i racerhas-
tighet i sin rullstol och berömmer
Devines turkosa hår i förbifarten.

– Fast jag kan inte riktigt ta kom-
plimanger, för när jag var liten blev jag
mobbad. Så när någon kommer fram
till mig tror jag alltid att hon eller han
kommer att säga något dumt.

Jag märker att utseende är viktigt
för Devine. Hon säger att hon fundera-
de på att ställa in den här intervjun,
eftersom hon har en vagel i ögat. En
vagel som är obefintlig för mina ögon.

– I går kväll la jag en kamomill-
tepåse över ögat och sov med den. Men
det hjälpte inte.

Hur många tatueringar har du?
– Ungefär 50. Det är bara i ansiktet

och på fötterna som jag inte har några.
Då antar jag att du har en

intimtatuering också?
– Ja, på fittan står det xibalba, som

betyder ingången till helvetet. Den har
jag gjort själv! Om jag någon gång gif-
ter mig, så får min fru tatuera in satan
på fingrarna.Visst är jag rolig? Jag bru-
kar skratta åt mina egna skämt.

Hur kommer det sig att du
kallar dig ZombieCunt på
Qruiser?

– Jag älskar zombiefilmer och blod

och jag har en zombiepinuppa på
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Hon har också tatueringar med sina
syskons och sin mormors namn,Anjel.
Devine är uppvuxen hos sin mormor i
Råslätt i Jönköping.

– Hon är mitt allt och den enda
trygga punkten. Jag försöker hälsa på så
ofta jag kan, minst var tredje månad.

Vad är det som är så bra med
mormor?

– Mormor älskar mig villkorslöst
och har gjort allt för mig. Hon har fått
mycket skit, men ger ändå kärlek till-
baka. Och när hon grillar på sin kolo-
nilott, så bjuder hon alltid grannarna
på maten. När hon dör kommer jag
att bli helt förstörd, jag orkar inte ens
tänka på det.

Mormodern blev bortgift när hon
var 15 och fick sitt första barn när hon
var 16. När hon fick veta att hennes
barnbarn gillar tjejer ryckte hon på
axlarna och sa ”ta inte hem för många
bara, så att du blir vräkt”.

Hennes mamma reagerade på ett
helt annat sätt.

– Det blev hus i helvete.
Varför reagerade hon så starkt

tror du?
– Jag tror inte att det har att göra

med att hon är iranska, hon har ju flera

bögkompisar, men det kanske blev för
nära inpå. Sen har hon ju själv strulat
med brudar. Kanske handlar det om
svartsjuka?

Trots att Devine vågar mycket när
det gäller utseende, vågar hon inte rik-
tigt ragga på kvinnor som hon attrahe-
ras av, det har aldrig hänt säger hon.

Hur gick det till när du träffa-
de tjejen som du dejtar?

–Vi träffades först på Qruiser och
sedan hade jag en miljon chanser att
kyssa henne. Men jag vågade inte. Så
när vi var i stan och hade ätit ”frozen

yogurt”, det är lite av vår grej, stressade
vi till tunnelbanan och då fick jag en
hastig hejdå-puss. Jag blev så glad att jag
började skutta runt på perrongen.

Vad har du för vision för fram-
tiden?

– Jag hoppas bli en tatuerare som
folk kommer till just för att jag ritar så

bra. Jag vill också arbeta som feti-
schmodell. Jag älskar latex!

Devine har redan erfarenhet av
modellandet och det var något som
hon började med för att utmana sig
själv.

– Jag tyckte inte om att bli
fotad, så jag ville utmana mig själv.
Nu vågar jag och det går bra.

Devine får mycket uppmärksam-
het för sitt utseende, men många
tror också att hon är en kaxig brud
med hård yta. Hon är det motsatta.
– Jag är en riktig nörd som älskar

att sitta hemma och läsa serietidningar i
mina knästrumpor.

”Mormor älskar mig villkorslöst”
Namn: Devine Yaldeh På Qruiser: ZombieCunt Ålder: 22 Bor: Tensta, Stockholm Gör: Arbetar som florist och tatuerare 
Civilstånd: Jag hatar ordet civilstånd, men jag dejtar väl

”Jag hade en miljon chanser att kyssa
henne. Men jag vågade inte”

en
person

av maria makar
foto emanuel dahlberg
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ringa och boka tid för ett bedömningsbesök! Privat sjukvårdsförsäkring 
accepteras.

Läs mer om oss på www.scandinavianvc.se
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Jack Monroe är brittisk fattigdoms- och
mataktivist, journalist och författare. När hon

som urfattig singelmamma hade svårt för att få ekonomin
att gå ihop (hon fick sälja och lämna både hennes och
sonens ägodelar till pantbanken) fick hon idén till att
börja göra urbilliga recept för
dom som har ont om pengar.
Lesbisk politisk mataktivism –
så himla mycket mer angeläget
än alla dessa arga kockar och
dessertdokusåpor som vi
tvångsmatas med.. Läs mer på
hennes blogg
agirlcalledjack.com eller i kok-
boken A Girl Called Jack.

I min serie ”Lesbiska webbserier som ni borde
kolla in” har jag nu kommit till Easy Abby. En

romkom om Abbys lesbiska vedermödor – kombinatio-
nen komplicerade kvinnor och billigt vin kan visa sig
vara förödande. Och vem kän-
ner inte igen sig i taglinen:
”Every day she is learning
how to make love more diffic-
ult”? Just nu är säsong två
under inspelning – läs mer på
easyabby.com.

I svallvågorna efter Edward Snowden-affären har
Glenn Greenwald blivit en av fixstjärnorna inom den
nya anti-etablissemangsjournalistiken. Baserad i Brasilien
efter att hans man blivit trakasserad av passpolisen i
Storbritannien, och en av grun-
darna bakom det nya webbpro-
jektet The Intercept är han defini-
tivt en av de skarpaste knivarna i
lådan när det gäller kritiken mot
den amerikanska underrättelse-
tjänstens övervakningsprinciper.
Läs mer på firstlook.com/intercept

ag satt på den härliga 50-
årsfesten och konverserade
med min bordsdam.Vi hade

hunnit avverka jobb, geografisk
bakgrund och var nu mitt inne i att
prata om syskonrelationer.

”Jag är faktiskt lite orolig över
min bror”, koketterade jag. ”Han
har ju alltid varit min lillebror, men
nu börjar jag ju bli så gammal att
han också är till åren. Jag har precis
insett att han ju faktiskt är 38, och
inte har stadgat sig”.

Min bordsdam ler och utbrister:
”Men han är kanske homosexuell,
det kanske är därför!”

”Nej, nej”, säger jag. ”Det är
jag som är bögen och jag har
sambo. Han är min straighta bror”.
När jag tänkte tillbaka på konversa-

tionen blev jag lite illa till mods.
Håller den där bilden om homo-
sexuella män som eviga ungkarlar,
levandes utanför de parnormativa
dogmerna på att bli helt omodern?
Och hur kändes det egentligen när
min bror numera är relationsanar-
kisten, medan jag är den borgerliga
sambon i Stockholms innerstad?
Men det var innan jag insett den
fullständiga sanningen om mig själv
och den jag faktiskt blivit.
För bara några år sedan tror jag att
jag skrev krönikor där jag undrade

var den äldre generationen bögar
egentligen tagit vägen.Varför såg
man dem nästan aldrig ute på klub-
bar och barer? Idag hade jag inte

kunnat skriva den där kröni-
kan. Jag vet ju inte längre
vem som går på klubbar
och barer. Jag är ju mest
hemma hela tiden. Orka
liksom gå ut, trängas, få öl
spilld över sig, folk som

vrålar obegripligheter i
ens öra för att överrös-

ta musiken och sedan
gå hela nästa dag
med tinnitustjut i
öronen och sabba
en hel dag – i vissa
fall en hel vecka –

med att vara bakis.
Tacka vet jag teater.

Eller en god bok.
I somras träffade jag

en kompis från förr som
nyligen blivit singel.
Han förklarade sitt upp-
brott på ett sätt som
påminde om en affärs-
plan för ett företag. ”Jag

kunde inte se mig själv om fem år
levandes med den här killen, förkla-
rade han. Jag ville något annat.
Sedan vände han sig till mig och
frågade var jag såg mig själv om
fem år, vilka förändringar som jag
såg i livet.Tja, sa jag. Om fem år, då
har jag nog hund och kolonilott.
Sedan bytte vi ämne. På något sätt
verkade det inte som om mina
drömmar riktigt levde upp till hans
förväntningar.

Kanske hade han blivit mer
imponerad av sömnapnébettskenan
som jag fixerar mina käkar med
varenda kväll. Den som ger mig ett
intressant underbett när jag sover.
Lite som en bulldog, tänker jag
mig. Bettskenan utgör tillsammans
med blomsterhobbyn, entusiasmen
inför yoga, högarna av böcker som
inte får plats i de väggfasta hyllorna
och ett nymorgnat intresse för
varma plädar det sista beviset för att
transformationen i stort sett är full-
ständig nu.Till sist har det skett. Jag
är numera en fullfjädrad kulturpug-
ga. Det är som att jag inte insett
den fulla vidden av begreppet för-
rän nu.Att det ungefär är som att
vara en kulturtant, men lite mesiga-
re. Färre färglada sjalar, inga turba-
ner och kortare medellivslängd.

Stillheten och lugnet råder just
nu, och jag passar på att njuta så
gott det går. Medan det fortfarande
finns tid. För snart nog är det dags
för den annalkande femtioårskrisen,
när jag ska skaffa sportbil, färga min
grånande hjässa korpsvart, skaffa all-
deles för tajta byxor och ett med-
lemskap på SLM.

Men det får vänta, för först
tänkte jag sätta mig ner en liten
stund på balkongen och dricka en
kopp med Kvällsro-the och bara
njuta lite av den annalkande våren.
Kanske kan jag till och med få en
skymt av rådjuren som brukar hålla
till i buskaget utanför fönstret. Det
är vad jag kallar livskvalité.

j

kulturpuggan: roger wilson

”den annalkande femtioårskrisen”

kvarsittning: bögmoralister
Men alltså, det är väl jättebra att visa att det finns gays av alla sorter – men bögmoralister
blir jag lätt mätt på. Som när Irak-veteranen och öppna bögen James Whartons skriver
debattinlägg i senaste numret av tidskriften Winq om att brittiska puggor  måste sluta att
gå på saunor nu när man fått rätten att gifta sig. Fast det är klart, att säga live and let live
till en ex-militär kanske inte har någon verkan.

Fanatiskt fan till Veronica Mars – tv-serien som nu blivit film.
Visst är jag väl inte det enda regnbågsfärgade skumgodiset här
ute?

läs:

se:
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[Marshmallow]
månadens glosa:

Den 17 april är det dags för den nya klub-
ben Fist i Stockholm.Arrangörerna utlovar

fokus på bögkultur, bögsolidaritet och bögidentitet.
Bland annat blir det celebert besök av Tomas
Hemstad som DJ och videoprojektioner av Conny
Karlsson Lundgren.

Premiär 17 april.
Läs mer på fist.nu.

gör:

PRENUMERERA!
12 nummer av QX
direkt hem i brev-
lådan för 360 kr.
www.qx.se/shop
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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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Terapeuter och kärleksgurus är överens. Relationer behöver både 

trygghet och överraskningar för att hålla över tid. Så bryt de gamla 

hjulspåren och smit iväg på en romantisk kryssning med Viking 

Cinderella. 

Vi har förberett en lyxhytt med överraskningar, en ljuvlig spa- 

upplevelse och en skaldjursplatå som heter duga. Det kommer 

garanterat att göra susen!

Störst av allt är kärleken?
Nyhet! Cinderella 
Romantic Escape!
Från 1595:- per person

Kryssa Stockholm–Mariehamn, med 
del i Premium Promenade-hytt,  
en �aska mousserande vin, goodie-
bag, sparitual à la Kerstin Florian, 
skaldjursplatå alt trerättersmiddag 
och frukost med bubbel.  
Frånpriset gäller söndag–torsdag  
t o m 30/12  2014.  
Uppge produktkod SKROMA.

Boka på Vikingline.se eller ring  
08-452 40 00.
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