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600 bilder. 400 sidor. 2,6 kg.
Lagom till ABBAs 40-års jubileum
av Waterloo släpptes maffiga boken
”Abba The Photo Book”. en bok
fullspäckad med bilder och 
kul fakta. Läs mer om 
ABBA på sidan 40.
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QX tog ett närgånget
litet snack med damer-
na i DWV innan de
satte sig på planet mot
Sverige.

I  februari kom den fins-
ke olympiske simmaren
Ari-Pekka Liukkonen ut
som gay. Den 25-årige
idrottarens komma-ut-
story fick stor uppmärk-
samhet, inte bara i
Finland, utan även utom-
lands. QX Sami Montell
träffade nyligen Ari-
Pekka.

I maj är det dags för
Sanna Nielsen att för för-
sta gången representera
Sverige i Eurovision Song
Contest.

QX Schlagerprofiler
samlade svenska Pink
Pistols och finska Krista
för att bena ut hur det går
i Köpenhamn.

Med sina überkvinnliga
kläder, långt mörkt hår
och ett tätt svart skägg
kommer dragartisten
Conchita att bli namnet
på hela Europas läppar.

”Det handlar om att
komma ut, hela tiden.
Den kraften och den
känslan. Även om det
inte är lika stort som att
komma ut som gay så
kommer vi ut”.
QX har träffat Gustaf
och Björn från Mando
Diao.

Hur gör man för att för-
hållandet ska överleva var-
dagen? Finns det knep?
QX träffar tre par som
vet...

Lina och Lena åkte till Rio de Janeiro för att ge 
QX-flatorna en komplett tjejgayguide.

Sedan ett och ett halvt år invaderar 
drygt 200 flatorna olika 
Stockholmshotell.

hotell-
flatorna

nu kommer dWv
till sverige

finsk simmare 
kom ut

så går det i
köpenhamn

rio för flator

vinner conchita 
eurovision?

mando diao: 
”Vi är väldigt 
väldigt gay”

kärlek i 
vardagen

månadens omslag

mando diao består
numera av björn och
Gustaf. Här plåtas
de till omslaget 
med sex gaykillar. 

alltid i QX

6. Ledare: Rösta på vad du vill...
14. Krönika: Sara Lövestam
30. EGO med Stefan Nilsson
54. Film: Divergent
56.TV: Fredrik Eklund
58. Musik: Kent
60 Bok: Hitta hem
68. En Person: Sahar
70. Roger Wilson

Månadens citat

”Jag tror att många bögar är
rädda för att kalla en dejt för
en dejt, även fast det uppenbart
är en dejt man är på”

Nicklas, om att dejta.
s. 28
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et finns homo- och bisexuella i vårt land som röstar på
Sverigedemokraterna...

Hur är det möjligt? 
Det är som att en mörkhyad person skulle tycka att det där med apartheid

verkar vara en bra grej.
Ibland får man höra tröttsamt gnäll om att Sverigedemokraterna är missför-

stådda, att det är media som svartmålar dem.
Det är fel. Det gör de så bra själva.
Som partisekreteraren Björn Söder. Han är näst högst i partiet och har

jämfört homosexualitet med pedofili och kallat Pride
för perverst. Så här skrev han på sin egen blogg:

”Kulmen på årets perversiteter under Stockholm Pride
nåddes på lördagen då Pridaparaden ägde rum.”. ”Sjukliga
beteenden som skulle få vilken normalt funtad människa
som helst att känna avsky och få kväljningar är idag helt
normala beteenden, enligt massmedierna och våra politiker”, ”Vad är det som säger att

den s.k. normaliseringen slutar med att bi- homo- och transpersoner
skall normaliseras? Varför inte personer som begår tidelag (sex

med djur) eller pedofili?”, ”Sverige behöver en moralisk upp-
rustning för att åter kunna bli ett friskt och sunt samhälle.”

I ett friskt och sunt samhälle finns inga homo-
sar, eller?

Ska han få din röst? Är Björn killen som du som
homosexuell känner ska styra Sverige?

En annan härlig Sverigedemokrat är Willy
Christiansson, ordförande i Härryda, han

skriver på sin hemsida:
”Det finaste vi har är kärleken mellan

två kön. Den absoluta klimaxen är när den
kärleken sker i samförstånd och kanske då
utmynnar i ett planerat havandeskap. Då
skapas nya friska generationer, men du
kan inte skapa det genom avloppssex.”

Ska han få din röst? Är det en kille som du som homosexuell känner ska
styra Sverige?

Det här är bara ett fåtal av de citat som Sverigedemokrater hävt ur sig angå-
ende homosexuella och våra Pridefestivaler. Lägg därtill att partiet har sina rötter
i rasistiska partiet Bevara Sverige svenskt och har kopplingar till diverse nazistis-
ka partier, att ledamöter från partiet slåss med järnrör på stan och kallar kvinnor
för ”horor”…

Är det ett parti som ska få din röst? 
Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Då är det

extremt viktigt att vi alla går och röstar,
annars finns det en risk att rasistiska,
homo- och främlingfientliga partier får
allt större makt i Europa. Med tanke på
antihomolagarna i Ryssland och de allt
tuffare lagarna och attityderna gentemot

homo- och bisexuella i östeuropa känns det mer angeläget
än nånsin att vi ser till att de personer som ska styra Europa
är människor som faktiskt värnar om, och tror på, alla män-
niskors lika värde oavsett hudfärg, sexuell läggnig eller kön.

Jag bryr mig inte om vilket parti du röstar på. Rösta
rött, rösta blått, rösta till vänster eller åt höger eller på nåt i
mitten, men snälla du, lägg inte din röst på Sverige-
demokraterna. Det är som att skjuta dig själv i foten, såga
av den gren du sitter på och bita den hand som föder dig.

QX passar på att ha kärlekstema i det här numret.
Det känns rätt.

ingång

rösta på vad du vill, men...

]”det där med
apartheid verkar
vara en bra grej...”
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Ulrika Lahne
Marknad 

– Visa från Utanmyra Jan Johansson
Myteriet Deg Björn Eidsvåg & Lisa Nilsson

Little Lies Fleetwood Mac

Jonas Persson
Annons

– Du är allt Sonja Alden
So Close John McLaughlin

Love you I do Jennifer Hudson.

Peter Knutson
Fotograf 

– I will always love you Whitney Houston,
My heart will go on Celine Dion och
You’re the inspiration med Chicago.

Maria Makar
Frilans 

– De som skapas mellan två 
människor, får hjärtat att bulta 

och kroppen att skälva.

Ronny Larsson
Redaktör 

– Takidas Curly Sue, Katy Perrys The
One That Got Away och Hello

Saferide The Quiz.

Hej Redaktionen: de tre bästa kärlekslåtarna är...

fakta: tidningen qx 

I maj har The Normal Heart premiär på
HBO Nordic! Filmen om när aids kom till
New York baseras på boken av Larry Kramer. I
rollerna Julia Roberts och Matt Bomer.

2500 finnar har skri-
vit på ett upprop för att få
bort Tom of Finland på fri-
märke. Huuuur orkar man?

ja. nej! Att läsa Bobo Karlssons personliga
stadsskildringr är ren njutning. I Urban
Safari 2 tar han bl.a. med oss till städer som
Barcelona, San Francisco och Miami. Köp!

JA.
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latikonen Mian Lodalen och
medieforskaren Matilda Tudor
släpper nu en handbok i konsten

att bli lesbisk. En flatboost och en ögon-
öppnare för kvinnor som lever hetero-
sexuellt.

Matilda och Mian träffades första
gången för tio år sedan.

– Jag var på fest hos Mian och det var
flera kändisar där. Jag blev alldeles till mig
och så nervös att jag drack för mycket
och spydde ner hennes toalett, säger
Matilda.

Det var först tre år senare, när de åkte
till Riga pride, som de verkligen fann
varandra.

Nu är de aktuella med Liten handbok i
konsten att bli lesbisk.

–Vi har tröttnat på att höra vilka pro-
blem det finns med att vara lesbisk, så vi
har istället plockat fram alla härliga grejer
med det, säger Matilda.

– Ja, det här en hyllning till flateriet,
men också en peppbok för de kvinnor
som tröttnat på att leva ojämställt med
män. Nu kanske de vågar ta steget ut.
Gräset är faktiskt grönare på andra sidan,
säger Mian.

I boken får man också reda på hur
man tillverkar sin egen strap-on och hur
man har göttigt flatsex.

– Jag har ju för fan levt i 50 år och
legat lesbisk i 35. Men till och med jag
fick tips om nya sextekniker.Vilka? Det
avslöjar jag inte.

Vi kan också läsa intervjuer med flat-
profiler som Kakan Hermansson,
Nour El-Refai och Birgitta Stenberg.
Och man får reda på varför man vill att
ens dotter eller mormor ska bli lesbisk.

Ni har svidande kritik mot män
i er bok. Ni skriver bland annat att

de är våldsbenägna och
dåliga i sängen…

–Vi vet att de flesta
våldsbrott begås av män och
var femte heterokvinna får
sällan eller aldrig orgasm.
Studierna är entydiga – flator har bättre
sexliv. Män borde lära sig att ligga les-
biskt, säger Mian.

Går det verkligen att lära sig att
bli lesbisk?

– Oh ja! utropar Mian.
– Det handlar inte om att lära sig att

bli lesbisk, utan om att öppna upp, sexua-
liteten ligger oftast på en glidande skala,
säger Matilda.

Som så många andra gånger bryter
hon av med en lite mer eftertanksam och
analyserande kommentar.

– Det är bra, så där får du gärna göra

under våra gig, säger Mian
och vänder sig sedan till mig
och förklarar att de ska ut
och ”missionera” efter att
boken släppts den 27 maj.

Innan dess kommer de att
ha en releasefest som de döpt till
”Väckelsen”.

– Tanken med boken är ju att man
ska få ett religiöst uppvaknande när man
läser den, säger Matilda, som är gift med
en prästinna.

Och boken skrev de på en prästgård
på Dalarö.

– Grannarna undrade vad vi höll på
med, om vi tillverkade bomber, där
bakom gardinerna. Men det var värre än
så.Vi skrev lesbisk propaganda, en flatbi-
bel, säger Mian.

Maria Makar

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

et kärlekstema i QX även

för 10 år sedan - och

omslaget pryds av Jennie

och Malin som ska gifta sig i juni

(någon som vet om de fortfaran-

de är gifta?).

Mats Strandberg efterlyser i

sin krönika FLER sexchocker i

världen, inte FÄRRE och fö-

rundras över att Lena Ph:s dans

med ett mikrofonstativ kan ha

nån som helst sexchocksfaktor.

Lena Ph vann för övrigt Mel-

lon för 10 år sedan med ”Det

gör ont” och i QX majnummer

går vi, precis som i det här num-

ret, igenom de tävlande bidra-

gen. Ingen i juryn har vinnaren

Ukraina (Ruslana) på sin topp 5,

även om Edward af Sillén kom-

menterar låten med ett ”den här

kan bli farlig”.

Vi träffar tre stolta föräldrar

till homosexuella barn och pra-

tar om hur det känns när ens

barn kommer ut.

Filmen ”Monster” får högsta

betyg och vi ger Agnetha Fälts-

kogs ”My colouring book” en

trea.Apropå Agnetha så slår An-

ders och Arto upp portarna till

Mälarpaviljongen och säger till

QX att drömmen är att få Ag-

netha som gäst. En dröm som

redan slagit in kan vi avslöja...

d

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

”Män borde
lära sig 

att ligga
lesbiskt”

f
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Psykoterapi
Hans Hanner

leg. psykolog
med hbt-kompetens

08-611 51 22
för mer info se:

www.hanshanner.se
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melie Rahbek starta-
de hashtagen dykes-
withstrangeprofessions

efter att ha insett att hon som
flata var rätt ensam inom
nagelterapeutområdet.

– Nagelterapeut är nog ett
rätt ovanligt yrke bland flator.
Och inte många flator jag
känner som går till en heller.
Det är konstigt egentligen.
Flator borde ju vara väldigt
måna om sina naglar eftersom
vi ofta använder händerna
(skrattar).

– Jag hade lite svårt att
identifiera mig med bilden jag
har av det här yrket. Jag har
pluggats genus på universitet,
har katt och gillar queerfilm,
naglar är liksom inget man
förväntas intressera sig för
som flata. Men jag hoppas att
fler hakar på när de läser det
här.

Amelies nagelterapeutbana
började lite annorlunda. Hon
flyttade till Mexiko efter att
ha hittat sin ex-flickvän på

nätet, och exets mamma bru-
kade göra naglarna i olika sti-
lar varje dag.

– Det är lite mer vulgo
där.Allt som är litet nog att
sätta på en nagel det sätts där.
Och det tycker jag om. Jag
brukar klä mig cleant och
rent, men naglarna kör jag
gärna lite mer vulgo.
Efter tre månaders pluggande

så var Amelie diplomerad
nagelterapeut och tar nu emot
kunder i sin lilla studio på St
Paulsgatan i Stockholm. Hon
jobbar helst och oftast med
”nailart”, alltså utsmyckning
av naglarna.

– Men om någon kom-
mer in och vill ha fransk
manikyr så sväljer jag min
stolthet och säger okej. Fast ju
galnare desto bättre.

Har du manliga kun-
der?

– Ja, men inte så många.
Oftast handlar det bara om att
ta hand om nagelbanden,
nagelpattan och lägga ett
naturligt lack. Det tar ungefär
trettio minuter. Men jag har
faktiskt en kille som kommer
och gör lite galna saker med
glitter och så. Fler borde våga!
Jag har dessutom startat
hashtagen nailsforqueers, så

en flata bland nagelterapeuterna
a

”Flator borde 
ju vara väldigt

måna om 
sina naglar
eftersom vi

ofta använder
händerna

(skrattar).”
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och gör lite galna saker med
glitter och så. Fler borde våga!
Jag har dessutom startat
hashtagen nailsforqueers, så

en flata bland nagelterapeuterna
a

”Flator borde 
ju vara väldigt

måna om 
sina naglar
eftersom vi

ofta använder
händerna

(skrattar).”
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 nagelterapeuterna
fler får gärna tagga. Och jag
gör gärna drag-naglar!

Har du några konkreta
tips att ge oss som är
nagelnoviser?

– Klipp inte naglarna, utan
fila dem. Om man klipper
krossar man nagelfibrerna och
då skivar dem sig lättare. Olja
in och smörj händer och nag-
lar ofta. Och det är bra att ha
nagellack för det skyddar nag-
larna.

Vad tyckte du om
Emma Green Tregaros
nagelaktion under
Friidrotts-VM?

– Jag tyckte det var en jät-
tefin gest och jag tror att en
sån enkel sak väckte hopp.
Naglar gör ofta större intryck
än vad man tror.

Ronny Larsson
Amelie driver Those Ten på S:t

Paulsgatan 24, Stockholm
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februari kom den olym-
piske simmaren Ari-
Pekka Liukkonen ut

som gay i Helgsporten på fins-
ka YLE. Den 25-årige idrotta-
rens komma-ut-story fick stor
uppmärksamhet inte bara i
Finland, utan även utomlands.
QX Sami Montell träffade
nyligen Ari-Pekka.

Ari-Pekka minns grund-
skolesituationer då han attrahe-
rades av killar, men det var
först i gymnasiet som han insåg
att han är homo.

– När mina vänner talade
om tjejer så kände jag ett utan-
förskap.

Han berättar att det tog ett
tag att acceptera, och när han
gjort det så kändes allt lättare
att hålla inne, speciellt när
idrottskarriären började ta över.

Det fanns ju inga öppna
homosexuella idrottare i
Finland eller i simningsvärlden.

– Ordet gay associerades
utan undantag med
någon form av
negativitet eller
perversion. Det var
då bättre att försö-
ka dölja sin homosexualitet.

Men när simhopparen
Tom Daley kom ut i decem-
ber 2013 hade Ari-Pekka redan
kommit långt i sina tankar om
att komma ut. Det var snarare
den australienska simhopparen
Matthew Mitcham, som kom
ut 2008, som fick honom att
våga ta steget.

– Jag känner honom och
kunde diskutera frågan, och
fick stöd.

Ari-Pekka förhoppning är

att man inte behöver berätta i
framtiden. Och dyker frågan
upp så ska det inte vara några
problem att berätta eller korri-

gera heteroantagan-
den.

Har du stött
på några negati-
va reaktioner?

– Jag fick runt tusen med-
delanden via nätet. Ingen av
dessa meddelanden var nega-
tivt. De var uppmuntrande eller
från människor som ville dela
sin egen historia med mig..

Vad är ditt nästa mål
som idrottare?

– EM i Berlin i augusti och
på lång sikt en olympisk seger i
sommar-OS 2016 i Rio de
Janeiro!

elitsimmaren Ari Pekka kom ut

i

Ari-Pekka

”mitt mål
är seger i
OS i Rio ”

Här firas det
Pride i maj 
Norrköping 2-3 maj
norrkopingpride.se
Växjö 5-11 maj
www.vaxjöpride.se
Jönköping 15-18 maj
www.qomut.se
Eskilstuna 22-25 maj
www.springspride.se
Göteborg 28 maj-1 juni
westpride.se
Karlskrona 29 maj-1 juni
karlskronapride.se

Mer info på www.qx.se

iklas Riesbeck
gör just nu succé i
rollen som Lasse-

Maja i musikalen med
samma namn på Örebro
Länsteater. Musikalen har
hyllats stort hos kritiker:
”Kan tjuven som gillade att
gå i kjolar och svek de flesta,
vara underlag för en helaftons-
musikal? Javisst.”, ”en full-
fjädrad musikal.”, ”Niklas

Riesbeck är fenomenalt bra
som Lasse-Maja”och ”en
klar doft av Broadway”.

”Lasse-Maja - musika-
len” spelas till och med den
24 maj. Så, marsch pannka-
ka mot Örebro!

www.lansteatern.se

n

niklas hyllas
för sin lasse-
maja 

Niklas
Riesbeck

simmare ventil  14-04-24  21.17  Sida 10
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allå, bögen! Ja,
just du, som
precis var på väg

att bläddra förbi kröni-
kan som visst är skriven
av någon flata. Jag
tänkte att du för
omväxlings skull
skulle läsa den.

För ett par veck-
or sedan var jag
inbjuden att föreläsa
för en liten hbt-
förening i västsve-
rige. Jag föreläser
ett par gånger i
månaden, och bru-
kar alltid försöka

göra mig en bild av
målgruppen. Är det

mest pensionärer? Då
kommer de att förstå

mina Nalen-referenser
när jag pratar om fjärde
romanen. Är det ivriga
ungdomar med skriv-
drömmar? Då ska jag
berätta om när jag för
första gången försökte bli
publicerad. I heterosam-
manhang har kanske
hälften av åhörarna koll på
vem jag är, resterande behö-
ver en presentation innan jag
drar igång.

Men det här var en hbt-
sammankomst. Jag frågade

arrangören om hon trodde att de
flesta kände till vem jag var.

”Flatorna gör det definitivt”, svarade
hon, ”men det brukar mest komma
män, och de kan nog behöva en pre-
sentation.” Så jag planerade en.

När jag kom fram var det bara
tjejer där. ”Killarna är nog på väg”,
sade arrangörerna och spanade ut
genom fönstret. ”De kommer nog.”

Det kom mer folk, men
inte en enda bög.Av

(cis)männen i föreningen
var det en (1) närva-

rande, och han var
hetero. Min närvaro

hade effektivt filtrerat bort samtliga
bögar ur församlingen, och de kvar-
varande såg förvirrat och förvånat på
varandra.

Jag har funderat på det där ett par
dagar nu. Inte på varför min närvaro
inte attraherar samtliga medlemmar
av mänskligheten, men på varför vi
inte tror att vi angår varandra. Från
mitt håll verkar det framför allt som
om det är bögarna som inte vill ha
med flator att göra, men jag vet ju
inte … kanske sitter det bögar på
andra sidan och grubblar över varför
flatorna inte gillar er.Antagligen gör
det det, med tanke på att flator gene-
rellt är mänsklighetens coolaste falang
(obs ni kanske tror att jag överdriver
men jag gör inte det.).

Därför tänkte jag härmed presen-

tera BÖGENS GUIDE TILL FLA-
TORNA.Varning för grova generali-
seringar.

1. Det finns flator överallt, och de
känner sig oftast besläktade med
bögar. Se dig omkring på skärgårds-
båten, busshållplatsen, gräsmattan.Ta
gärna kontakt genom vanliga frågor
som ”vet du när tåget stannar i
Katrineholm”, och låt gärna en regn-
bågsattiralj skymta fram så att vi är
säkra på att du är en bög som vill
bonda, och inte en heteroman som
vill ragga. Jag ska inte tala för alla
flator, men min gaydar funkar bäst på
tjejer.

2. Många flator har, i likhet med
många heterotjejer, livmödrar.Till
skillnad från heterotjejerna, är flator
ofta öppna för att dela föräldraskap
med en riktigt bra bögpolare. Om de
hittar en.

3.Två ord: Pride House.
4. Många killar, både homosexu-

ella och heterosexuella, tror ofta att
de behöver underhålla tjejer som de
pratar med. I själva verket stämmer
det bara på vissa tjejer, och nästan
aldrig på flator. Om du är ovan vid
att prata med tjejer, går det verkligen
jättebra att bara lyssna. Efter en stund
kommer du att förstå din flata, och
förståelse är en skön och fluffig sak
för alla människor.

5.Tips: Blanda bögar och flator
på schlagerkvällen. Ni kanske inte vet
det, men vi har också tipspromenad,
dresscode, konfetti, pre-karaoke,
schlagercharader och krav på absolut
tystnad under framförandet av bidra-
gen.Vi kan också hela texten till
Augustin.

6. Ett par varningar på förekom-
men anledning: Flator gillar i allmän-
het inte att man pratar om deras
könsorgan som äckliga, eller använ-
der dem i offersituationer i skämt.
Det påminner för mycket om resten
av världen. Flator gillar inte heller att
få armbågar i ansiktet, och tyvärr är
många av våra ansikten i perfekt
armbågshöjd för män (särskilt vid
ölförsäljningen på pride och under
schlagerkvällen). En jättebra start på
vänskapen är att låta flatan på en och
femtio stå framför dig vid pride-sce-
nen. Eller bredvid, om du också är en
och femtio.

Tack för din uppmärksamhet. Nu
får du återgå till att titta på män i
bara överkroppar. Du vet, de där som
flatorna ivrigt bläddrar förbi för att
komma till boktipsen och Mian
Lodalen.

”En jättebra start på vänskapen är
att låta flatan på en och femtio stå

framför dig vid pride-scenen”

KRÖNIKA: SARA LÖVESTAM SARA@QX.SE

bögarnas guide 
till flatorna
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Namn: Aaron
Ålder: 26
Bor: Stockholm
Längd & vikt: 170 cm & 66 kg.
Heter på Qruiser: JustAaron
Singel: Ja.
Den kroppsdelen är jag mest nöjd
med: Ögonen.
Det sover jag i: Naken.
Han är världens sexigaste man:
David Boreanaz.
Det får igång mig: Tighta gymkläder.
Då är jag som sexigast: På gymmet.
Jag naken med ett ord: Porrig.
Ge eller ta: Ge. Men kanske ta
ibland.
Har haft sex med fler än 
en person samtidigt: Ja.
Kalsongtyp jag föredrar: 
Tighta boxerbriefs
Då såg jag porr 
senast: I morse.
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Namn: Aaron
Ålder: 26
Bor: Stockholm
Längd & vikt: 170 cm & 66 kg.
Heter på Qruiser: JustAaron
Singel: Ja.
Den kroppsdelen är jag mest nöjd
med: Ögonen.
Det sover jag i: Naken.
Han är världens sexigaste man:
David Boreanaz.
Det får igång mig: Tighta gymkläder.
Då är jag som sexigast: På gymmet.
Jag naken med ett ord: Porrig.
Ge eller ta: Ge. Men kanske ta
ibland.
Har haft sex med fler än 
en person samtidigt: Ja.
Kalsongtyp jag föredrar: 
Tighta boxerbriefs
Då såg jag porr 
senast: I morse.

Qruiserkillen  14-04-24  20.55  Sida 16

    







AV Maria makar FOTO Philip ottosson 

hotell-
flatorna
Sedan ett och ett halvt år invaderar flatorna olika Stockholmshotell. 
”Kvällarna är ett sätt att hämta näring”, säger Beatriz Lopez, en av hotellbossarna. 

hotell-
flatorna

et var två veckor efter att flatkrogen Roxy
stängde, den fjärde januari 2013, som Nina
Svedberg, Camilla Wessman och Beatriz

Lopez manade alla flator att samlas på hotell Clarion
vid Skanstull i Stockholm. Kvällen blev en hit och
sedan dess anordnas ett häng var tredje fredag.

I dag ses vi på Rival, ett av hotellen som kontinu-
erligt invaderas. Söderbönorna har cruisat in på sina
cyklar, Camilla lät sin nya cab stå hemma och veteran-
moppen har ännu inte blivit tillräckligt sommarfin för
att användas. Nina tog en av sina fem cyklar.
Men inte den dyraste, för den står nämligen
parkerad i hennes vardagsrum och används
bara vid speciella tillfällen.

Det fina med hotellhängen är att de som
sällan går ut tar sig dit. Och målgruppen är
lite äldre.

– Här slipper man känna sig som en mor-
mor eller farmor. Och det är luftigt och gott
om space, säger Bea.

– Ja, det är på tiden att vi tar plats i
offentligheten, säger Nina.

Vad är det bästa med hotellhängen?
– Att man får hämta näring och alltid träf-

far någon man tycker om, säger Bea.

– Att det är fokus på pratvänligt mingel. Det har
lett till många oväntade möten, säger Camilla och
minns när hon efterfestat med snubbar som suttit i
baren och samtalat med urologer som varit på konfe-
rens, samtidigt som hängen.

Vi har ju kärlekstema i det här numret. Kan
man finna kärlek på hotellhängen?

– Åh kärlekstema! utropar tjejerna i mun på
varandra.

– Ja, det är flera som har träffats här, säger Bea.

–

Kärlek är ju också omtanke om varandra.Vi är en stor
hotellhängsfamilj.Vi kanske borde starta en love-sekt,
där vi tillber Bea, som får vara överste prästinna, säger
Camilla.

– Skriv inte det, vädjar Nina.
Den senaste tiden har hotellhängen lockat

uppemot 200 flator. I framtiden kanske vi får
se ett utvidgat häng, där också dans blir ett
inslag.

– Skriv att man gärna får komma själv och
att det bara är att fråga om man undrar något.
Särskilt om man är över 40 och bor på söder,
säger Nina.

– Vi borde skaffa rabatt på rummen, så man
kan checka-in efter en helkväll. ”Get a room”
liksom, skämtar Camilla.

Nästa hotellhäng är fredag den 2 maj 
på Hotel Rival 20.00-03.00

”Här slipper man 
känna sig som en mormor

eller farmor”d

”Skriv att man gärna 
får komma själv”

Beatriz, Camilla och Nina
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isa och Sara, båda
29 år, träffades för
tre år sedan. De

gick i samma klass på
lärarlinjen och under en

Barcelonaresa hettade det till.
– Vi var på gayklubb och

började hångla. Först tänkte
vi att det bara var en
engångsgrej. Men sedan blev
det mer hångel dagarna
efter.Vi kunde helt enkelt
inte sluta. Ibland finns kär-
leken närmare än man
tror, säger Sara.

Vad är kärlek?
Sara: När man tycker

om någon vänskapligt,
sexuellt, känslomässigt och
intellektuellt. Det känns
som om man skulle
kunna göra vad som helst
för den personen.

Lisa: När det känns
100 procent rätt att vara
i den andres närhet. Så
känner jag för Sara.
Hon har hjärtat på
utsidan och utstrålar
sådan värme.

Hur håller ni kär-
leken vid liv?

Lisa: Jag behöver
inte anstränga mig,
för jag älskar Sara
starkt. Men det är
ändå viktigt att lyssna

på varand-
ra, vara ärlig
och kommuni-
cera.

Sara: Ibland
kan man ha pisspe-
rioder, när man har
mycket på jobbet eller i
plugget, och det kan ju
påverka relationen. Men i
dessa stunder är det viktigt
att stanna upp och se sin
flickvän, berätta hur myck-
et man tycker om henne
och ge komplimanger.

Hur undviker ni var-
dagsbråken?

Sara: Jag tror att det är
bra att bråka lite grann och
rensa luften. Det är bättre att
säga vad man tycker än att
gå och sura.

Vad gör ni för att hitta
vardagsglädjen?

Sara:Vi brukar avsätta tid
för varandra minst en gång i
veckan. Då lägger vi ifrån oss
telefonerna och gör något kul
– äter middag, hänger i natu-
ren eller reser.

Vad gör resor med kärle-
ken?

Lisa:Vi kom väldigt nära
varandra på vår tremånaders
Sydamerika-resa, då fattade
vi att vi pallade umgås 24
timmar om dygnet.

kärlek i 
vardagen
kärlek i 
vardagen

Hur gör man för att förhållandet ska 
överleva vardagen? Finns det knep? 
QX träffar tre par som vet...

AV maria makar & Anders Öhrman 
FOTO peter knutson 

”Det är bättre att säga vad
man tycker än att gå och sura”

lisa&Sara

Lisa (t.v.) och Sara 

l
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är träffades ni första
gången?

Fredrik:Vi träffades
via QX i mars 2007.

Vem började
skriva till vem?

Fredrik: Det var
jag som började skriva
till Wille.

Var det kärlek vid
första ögonkastet?

Wille: Jajamensan.
Var sågs ni på dejt?
Fredrik: Vi lyssnade

på Eurovisionlåtar hemma
hos Wille. Han hade precis
fått en CD med nya låtarna
och envisades att vi skulle
lyssna igenom dem.

Varför passar ni ihop?
Wille:Vi delar intressen, allt

från att äta och dricka gott till att
läsa dagstidningar och prata sam-
hällsfrågor liksom att följa senaste
TV-serierna och resa.

Hur ofta säger ni jag äls-
kar dig?

Fredrik:Varje dag!
Är ni gifta om ett år?
Fredrik: Det vet man aldrig.
Vad är det längsta ni varit

ifrån varandra sedan ni blev
ihop?

Wille:Högst en vecka.
Hur fort blev ni sambos?
Fredrik: Efter två månader.
Många verkar rädda för

”vardagen” i ett förhållande,
hur känner ni?

Wille:Vi gillar vardagen! Det
bästa är ju att gå och lägga sig
och vakna tillsammans, kommen-
tera högt tidningsartiklar när vi
lägger oss, ge en morgonpuss,
höra av oss under dagen utan att
behöva säga något särskilt...

Hur undviker man att
vardagen blir en fälla…?

Fredrik: Genom att utmana
oss och hitta på roliga och nya
saker. Gärna gå på vår favoritre-
staurang,Tolv.Vi gillar italienaren
Enzos och Prinz som serverar
stans bästa korvar.

Vad ser ni mest fram
emot i sommar?

Fredrik:Att vara lediga och
varva ned och umgås med vänner
och familj.

N

”på första dejten
lyssnade vi på

Eurovisionlåtar
hemma hos Wille”

fredrik&Wille

Fredrik (t.v.) och Wille hemma i köket
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är träffades ni första gången?
Jesper: (Skrattar) På en pissoar på en natt-

klubb i Köpenhamn. Det låter ju lite tacky men
det hela var väldigt oskyldigt. Jag satt i en soffa utan-
för pissoiren och såg Kim gå in, trevlig tänkte jag och

gick efter.Väl klar så visade det sig att vattenkranen
för handtvätten inte fungerade vilket Kim såg att
jag tyckte var lite ofräscht. Han visade mig till
en annan toalett där det fanns en fungerande
vattenkran. Sen hängde vi resten av natten.
Det är drygt åtta år sedan...

Var det kärlek vid första ögonkastet?
Jesper: Njae… Första ögonkastet var nog

mer lust än kärlek. Men det hann bli föräls-
kelse inom 24 timmar.

Varför passar ni ihop?
Kim:Vi är både lika och olika, vi

kompletterar varandra men delar samma
intressen.Vi har roligt tillsammans, grälar
väldigt lite och har väldigt få krav på
varandra.

Hur ofta säger ni jag älskar dig?
– Faktiskt nästan varje dag.
Hur fort flyttade ni ihop?
Jesper: Efter sex månader av skype

och pendlande flyttade Kim upp till mig.
Ni är förlovade, är ni gifta om ett år?
Kim: Om vi får råd med festen!
Vad är det längsta ni varit ifrån

varandra sedan ni blev ihop?
Jesper:Två veckor när jag var i

Brasilien. Det är nog det längsta.
Många verkar rädda för ”vardagen” i ett

förhållande, hur känner ni för den?
Kim: Nä, man måste försöka göra vardagen

speciell också. Får vår del springer vardagarna
bort.Vi har så mycket jobb, träning, husfix, hund-
rastning och sånt. Men vi försöker göra det tillsam-
mans.

Hur undviker ni att vardagen blir en tråkfäl-
la…?

Kim: Att göra vardagliga saker tillsammans
istället för att dela upp sig.

Vad ser ni mest fram emot i som-
mar?

Jesper: Solen och värmen! Men
också härligt umgänge med vänner
och gott vin och god mat på sköna
ställen.
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Jesper & Kim

”Vi träffades På en 
pissoar på en nattklubb 
i Köpenhamn. Det låter

ju lite tacky men...”

Jesper & Kim

”Vi träffades På en 
pissoar på en nattklubb 
i Köpenhamn. Det låter

ju lite tacky men...”

Jesper och Kim med hunden 
Oscar 6,5 år...
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erätta Eduardo, hur kom era
”Singelmingel” till?

–Vi gick rätt länge och irrite-
rade oss på sociala medier. Det gav inte
något, det var svårt att få kontakt hur
mycket vi än ansträngde oss. Då poppade
en nygammal idé upp om att vi borde
mötas på riktigt i något forum där alla ska
känna sig välkomna och prioritera de
som är där framför de man chattar med
på sociala medier.

Var och när träffas ni?
–Vi håller till på Bistro By Adam

på Norrtullsgatan och tanken är att
vi ska ha återkommande träffar där
den andra fredagen varje månad.

Hur har uppslutningen varit?
– Första gången var det en fantastisk

uppslutning med singelbögar i blandade
åldrar och från olika delar av Sverige.
Men så var det ju också på alla hjärtans
dag… Därefter har det varit drygt 100
bögar där per tillfälle vilket vi tycker är
riktigt fint och det visar att träffarna är
uppskattade. Dessutom får vi en hel del
mail från hela Norden från singlar som
undrar när och var vi ska ses nästa gång.

Kommer ni att hoppa runt på
olika ställen?

–Vi vill ju skapa känslan av att man är
typ ”hemma hos någon” för att det ska
kännas mindre jobbigt för folk att börja
prata med varandra därför har vi valt att
träffats på samma ställe för igenkännings-
faktorns skull. Planen är dock att vi ska
hitta på andra roliga saker som inte bara
innefattar barhäng utan även andra aktivi-
teter.

Vet ni om några par funnit
varandra på era kvällar?

– Jag vet inte om några blivit
ett par under själva kvällarna, men
det fina är ju att man genom att
lära känna nya människor även lär

man känna ännu fler i andra sammanhang
och bland alla de där ”bonuskompisarna”
bör man väl finna sin prins hoppas vi.
Man går kanske inte därifrån med en ring
på fingret men däremot fortsätter kvällen
för många då de går vidare ut i natten
tillsammans.

Både du och Jonas är singlar, vad
händer om ni träffar nån?

–Vi har ingått en pakt att ingen av
oss får bli ”avsinglad” innan den andra,
men om det skulle bli så misstänker jag
att den personen som först blir avsinglad
skulle tappa lite intresse för det här.Vi får

ta den sorgen då...
Är det enbart singlar på era kväl-

lar?
– Det är för singlar med deras bästa

singelvänner.Alla är välkomna så länge
man är där för att umgås och vara trevlig.
Vi har ju det det där med ”attitydshatten”
som innebär att man ska vara trevlig. Går
man dit med en dissande attityd kommer

man aldrig att få trevligt ovasett om man
är singel eller inte.

När är nästa singelmingel?
– Det är osäkert, vi vill göra något lite

annorlunda än att bara dricka cava eller öl
i en källare. Men boka in fredag den 16
maj. Jag lovar att vi hittat på nåt tills dess.

-26-

b
Jonas Norén och Eduardo Afonso tröttnade på ändlöst chattande och drog igång singelträffar för bögar.

Jonas och Eduardo tar saken i egna händer:

Fixar singelmingel för gaykillar

å Gaygalan för några år sedan
vann Efva Attling pris i kate-
gorin ”Årets Butik”. I tacktalet

berättade hon att det är så mycket kär-
lek i hennes butik då par som ska gifta
sig eller förlova sig besöker henne.
Och det är många HBT-personer som
skaffat sina bröllopsringar hos Efva.
Storsäljaren är den klassiska släta ring-
en, men vi hittade lite
mer originella och
coola ringar på Efvas
hemsida, eller vad sägs
om ”Fuck off ”-ringen
och ”Wild at heart”?

yra frågor till prästen Lars Gårdfeldt
om att gifta sig.
1. Måste man ha ringar när man

gifter sig? 
– Nej, man behöver inte ha ringar, åtmin-

stone inte i kyrkan. Men jag har hittills inte
mött något par som avstått.

2. Får man bara gifta sig en gång i
kyrkan med samma person eller kan ett
par gifta sig mer än en gång?

– Man kan gifta sig två gånger, dvs ha en
bröllopsceremoni först i t.ex. USA sen i
Sverige. Men då är det endast den första cere-
monin som är juridiskt giltig. Den andra cere-
monin blir vad man kallar förnyelselöften.
Istället för att fråga: ”tager du denne Daniel
Westling nu till din make...” kan vigselförrätta-
ren fråga: ”står du fast vid det löfte du avgivit
att du vill ha Daniel Westling till din make och
älska honom i nöd och lust”.

3. Hur lång tid tar en hinderspröving?
– Det brukar ta någon vecka att ordna

hindersprövning. Om man vill att en vigsel ska
vara giltig i Sverige måste man ha en utförd
hindersprövning.

4. Kan man gifta i Las Vegas spontant?
– Olika delstater i USA har olika regler för

vigslar, kolla upp i förväg vilka dokument de
kräver i Las Vegas.Vigselkapellen, såväl kyrkliga
som borgerliga kan vara ganska
uppbokade, därför kan det vara
god idé att boka i förväg, här-
ifrån Sverige.

måste man ha 
ringar när man 
gifter sig?

wild at heart
eller Fuck off?

f

P

”Jag älskar
dig”

8% säger ”Jag älskar dig” till
sin partner en gång om året
eller mer sällan...

Källa: Dagens fråga på qx.se

mellan två personer av samma kön kan      
ingås i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland,

Belgien, Nederländerna, Spanien, Brasilien, Kanada, Sydafrika, Portugal,
Island, Argentina, Uruguay, Nya Zeeland och Frankrike samt i delstater-
na Massachusetts, Connecticut, Iowa, New Hampshire, Maryland,
Maine, Washington, New York, Vermont, Kalifornien, Delaware, Rhode
Island och Minnesota i USA. 

ÄKTENSKAP 575
par ingick samkönat
äktenskap i Sverige

under 2013 

Drop in-vigslar på West Pride
Under West Pride i Göteborg erbjuds det
drop in-vigslar i Regnbågsparken
(Bältesspännarparken) lördagen den 31 maj
kl. 14.00 - 18.00. (Glöm ej hinderprövningen)

kärlekssida  14-04-25  17.20  Sida 26

       





-28-

Dejting är kärlek, men det är också en djungel av torra fikor, sex-häng och alldeles för höga förväntningar. QX har lagt
dejtandet under förstoringsglas och pratat med fyra personer om varför de egentligen dejtar. ”.

så dejtar vi

rida Widerberg är 21 år och bor i Stockholm. Enligt henne är dejtande lite
av ett tvåeggat svärd, speciellt om man blir kär i någon som inte känner
samma sak tillbaka.

– Har man fått känslor för personen man dejtar och hon inte känner samma sak
så blir man sårad, och det kan paja måendet under en längre tid, så det är tråkigt att
det kan påverka så mycket.

Frida Widerberg dejtar för att hitta den rätta personen, någon som hon passar
ihop med, och det kan vara svårt. Det är lite av ett konststycke att hitta någon som
går in på samma frekvens som en själv, dessutom ska flera andra saker kännas rätt.

– Förväntningarna är att vi ska klicka och att kemin ska
vara på topp. Så är det ju självklart inte alltid. Men det bru-
kar kännas i kroppen när man hittat rätt och man är på rik-
tigt bra humör. Man tänker oftast på personen man dejtade
hela tiden efteråt och vill höra av sig direkt.

Vad man gör på en dejt behöver inte alltid spela så stor
roll. Det viktiga är snarare personen man träffar. ”Inget sex på första dejten” och
andra regler är inte så viktiga för Frida Widerberg, hon tycker att man ska göra det
som känns bäst för en själv och situationen.

– Att prata hela tiden för att undvika pinsam tystnad är dumt, det finns värre
saker än obekväm tystnad, typ personer som bara pratar strunt för att fylla ut den.
Det är svårt att hitta kärleken, men när den väl hittas så är det värt alla flopparna.

ia Cederlund är 26 år och bor i Stockholm. Hon är helt klar med en sak,
hon dejtar för att få ett ligg.

– Om det är en uttalad dejt jag är på, är jag ärligt talat mest ute efter sex,
jag är inte direkt ute efter en livspartner just nu. Jag vill ligga helt enkelt. Men det
betyder inte att jag ändå inte är pirrig och nervös, att dejta är både fantastiskt och
jobbigt.

En dejt innebär mat och en promenad, men Xia har fortfarande ingen aning
om vem som ska stå för notan när ”homosar” dejtar. Hon minns sin absolut bästa
dejt, och då fick maten kallna.

– Vi hann bara innanför dörren innan vi hamnade i
sängen, och sedan fick vi äta maten kall efteråt. Jag vet
inte om det egentligen var en dejt, det blev ett ligg istäl-
let, men eftersom vi ändå åt efteråt så inbillar jag mig att
det var en dejt, en bra dejt. Jag har mer än gärna sex på
första dejten, jag vill faktiskt inte bli ihop med någon
som inte alls vet vad de håller på med mellan lakanen. Så länge man använder kon-
dom, om det finns en kuk inblandad, så ser jag inget som helst problem med det.

Men det finns somliga saker som man absolut inte ska ta sig för på en dejt, Xia
är orubblig på denna punkt.

– Man ska inte skryta. Jag hatar när personer skryter om sitt jobb eller pengar på
en dejt. Det är bra att du har det bra, men tryck inte upp det i ansiktet på mig.

atrik Carlsson är 24 år och är strax klar med sina universitetsstudier i
Växjö. Han är en äkta romantiker, en dejt för honom är inget annat än en
chans att hitta kärleken.

– Mina förväntningar är höga, eftersom man oftast chattat ett tag och skrivit
många meddelanden. Det gäller att lyckas koppla ihop personen framför sig med
de konversationer som man har haft. Det blir alltid så
mycket bättre att prata öga mot öga.

Det är en diger balansgång när man dejtar, enligt
Patrik ska man varken vara för på, eller för passiv. Det
gäller att visa intresse fast ändå lägga rem på sig själv.

– Att dejta kan vara som en berg- och dalbana
med känslorna. Man går omkring och tänker alldeles
för mycket kring ”han tycker om mig?” eller ”han tycker inte om mig?" Men den
totala upplevelsen är ju spännande och rolig!

Sex på första dejten är enligt Patrik ett stort nej, och han medger att det kan
kännas som en köttmarknad därute. Men han förblir överväldigande positivt
inställd.

– Jag hoppas att kärleken finns därute, så länge jag tror på kärleken, så länge
finns det hopp att hitta den.

icklas Centring är 21 år och kommer från Malmö. Han vill falla som en
fura och dejtar för att hitta kärleken. Men han är inte naiv, han vet att många
mest letar efter sex.

– Det är en köttmarknad, men den är kryddad med lite kärlek. Plötsligt lyckas
man tugga på ett pepparkorn och hela munnen får sig en liten chock.

Att gå på bio är enligt Nicklas det absolut sämsta
man kan göra på en dejt, omöjligt att prata och lära
känna varandra. Om mat däremot är inblandat på något
vis är han nöjd. Han minns dock en fika som inte gick
hela vägen.

– Vi beställde in varsin kaffe och börjar lite stelt att
småsnacka. Dessvärre kom vi aldrig förbi den där stela zonen. Och plötsligt välte han
ut min kaffekopp över mig. Det blev aldrig någon andra dejt.

Enligt Nicklas är hela dejtingformatet rätt krystat. Man ska lära känna någon så
naturligt och spontant som möjligt på minimal tid. Det tar väldigt mycket energi, och
dessutom tror han att just bögar har en annorlunda syn på vad en dejt egentligen är.

– Jag tror att många bögar är rädda för att kalla en dejt för en dejt, även fast det
uppenbart är en dejt man är på. Om en kille frågar mig om jag vill med hem och
kolla på film så kan det lika gärna betyda: ”Hej vill du hem och knulla till ljudet av
en film i bakgrunden”.
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Qruisernick:
Fridawiie

AV philip ottosson
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ego
med stefan nilsson

Månadens 
vintage
Jag kanske inte vill gå på date med din
mamma, men du får gärna ha hennes
frisyr…  Norstedts ger i vår ut boken
Vintagefrisyrer av Emma Wingh,
Martina Ankarfyr och Sarah Sund.
Snusnäsdukar och luggar – nu kör vi.

www.norstedts.se

Månadens 
hår
Pureology introducerar nya serien
Strength Cure som reparerar skadat
och färgbehandlat hår. Serien är extra
krämig och innehåller Astaxanthin som
hjälper läkningen av håret.

www.pureology.se

Månadens 
blomma
Sommarens absoluta måste är att skaffa
ett blommigt plagg. Givenchy var för-
modligen först men nu hakar alla
andra modehus på med blommig
herrsommar. Här från vårt eget H&M.

www.hm.com

Månadens 
ysl
Jag har förstått det som att Yves Saint
Laurents liv skildras i tre olika filmer i
år… Årets bästa YSL-satsning är nog
ändå sportparfymen L’homme Sport.

www.loreal.com

Månadens bricka 
Konstfackstudenten Paul-Robin Sjöström har precis ställt ut med ett gäng svenskar i
Milano. Hans bricka ska diskutera relationen mellan mannen, domestik och det under-
ordnade i att bära fram mat eller dryck.

http://www.konstfack.se/milano/2014/Paul-Robin-Sjostrom.html

Månadens 
nej nej nej 
Svart kostym är nästan alltid rätt om
du vill klä upp dig lite. Flott. Men tänk
för guds skull på detaljerna. Inga slips-
nålar, och inga fula märkesbälten.
Loggor är fult.

Månadens vårpryl
Imponera på grannarna nu i vår?? Skaffa en tam gräsmatte-haj. Nääää… Det är bara en
lampa. Men rolig och absolut nåt för mitt landställe. Kanske skrämmer bort homofober
och rådjur?

-30-

Månadens sport
Okej, jag är inte så sportig. Sant. Men jag kan absolut tänka mig ett par strumpor ur
kollektionen som är framtagen mellan Happy Socks och franska Paris Saint Germain.
Får man med Zlatan i strumppåsen??

www.happysocks.se
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AV ronny larsson

n vecka efter Melodifestivalfinalen hölls den
norska finalen. 31-årige storfavoriten Carl-
Espen Thorbjornsen vann stort med avskala-

de pianoballaden Silent Storm och är nu en av
favoriterna att vinna hela Eurovision. Bakom låten
stor norska artisten och låtskrivaren (tillika Carl-
Espens kusin) Josefin Winther, som är öppet lesbisk
och lever i London med sin Kimberly.
Klart vi är nyfikna på Josefin!

Hur skrevs Silent Storm?
– Jag har länge vetat att Carl-Espen har en vacker

och unik röst, och att har burit på en dröm om att
sjunga för människor. Jag tänkte länge på vad som
skulle vara rätt för honom låtmässigt och kom
fram till två saker: Rösten skulle vara
”naken” och i fokus i ljudbilden. Och
texten måste vara uppriktig och
ärlig. Så jag satte mig och funde-
rade, vem är han och hur upple-
ver jag honom? Sen skrev jag
Silent Storm, den är min tolk-
ning av honom och den
skrevs på en kväll.

Tänkte du någon gång
framföra låten själv?

– Nej, aldrig. Det är
Carl-Espens låt och historia.

Han har aldrig stått på
en scen förut, varför trodde
du så mycket på honom?

– Jag var övertygad om
att det han gjorde på scenen
var äkta och viktigt för
honom så skulle det skina ige-
nom. Men jag har varit orolig
hela vägen, var upplägget för
krävande? Men jag och hans
manager har hållit koll på hela
processen. Han är en modig man
som vågar blotta sig så här.Vi har
vuxit upp ihop, han har sjungit på
flera av mina låtar och är mig väldigt
lojal.

Din egen musik beskrivs som en
mix av PJ Harvey och Patti Smith,
stämmer det?

– Det är lite roligt för det har jag
hört från flera håll, att PJ skulle vara en
inspiration. Men när det skrevs visste jag
knappt vilka de var. Jag kan höra vissa
likheter men jag tror att det som gör att
folk vill jämföra oss är att vi är starka
kvinnor vid sidan av populärkulturen som
många kan relatera till. Jag släpper en ny
singel till sommaren.

Du bor i London nu?
– Ja, jag flyttade hit för kärleken,

Kimberly bor ju här. Och jag trivs
eftersom det är en sådan metropol,
alla människor ryms här.

Har du alltid varit öppen med att
du är gay?

– Ja, sedan jag blev kär som 13-åring.
Jag har aldrig haft några negativa erfarenheter
eller reaktioner på det. Så jag känner mig väldigt privi-

legierad som haft det så bra. Jag är
en känslomänniska och det är viktigt
för mig att vara öppen med vem jag
är. Jag tror också det gör det lättare
för människor att visa intresse för mig
som artist om jag är öppen med vem jag är. .

Hur träffade du Kimberly och vad fick dig att
falla för henne?

– Hon jobbade på tv-programmet The Voice, och
jag var en av deltagarna. Hon hörde av sig efter att jag
hade åkt ut och så snart vi träffades kändes det rätt.
Jag var friare, tryggare och det kändes faktiskt som att

komma hem. Han är vacker, ambitiös, smart, klok,
omtänksam, sexig och varm, Men det jag mest

beundrar henne för är den männi-
ska hon är.Varje dag tänker jag
”Wow, att hon är min”.

Vad tror du om Silent
Storms chanser i Eurovision,
den tippas hamna i toppen...?

– Å, det vet jag inte. Jag
är så glad för allt som hänt
så här långt. Men det är
kul att få så mycket posi-
tiv uppmärksamhet. Om
Carl-Espen klarar av att
stå på scenen och

sjunga Silent Storm
medan han är i
kontakt med sina
känslor så kom-
mer många att
beröras. Det är
den största
segern för mig.

Är det
lämpligt att
Ryssland deltar i
Eurovision med
tanke på de ryska
anti-gay-lagarna?

– Det där är
svårt och jag har

självklart en innerlig
önskan om att Ryssland ska

respektera mänskliga rättighe-
ter. Jag blir väldigt ledsen av att
se människor lida för att de inte
kan leva som de vill. Så frågan
är hur vi kan förbättra situatio-
nen? Ofta sänder det ett bättre
budskap att vara inkluderande
än exkluderade, men ibland fun-
kar det inte heller. Det är svårt.

Har du hört svenska Undo
med Sanna Nielsen, vad tycker
du?

– Det är en väldigt bra låt.
Bra jobbat!

Och vilken är din stora
favorit i Eurovisions-

sammanhang?
– Eh, Euphoria. Såklart! (skrat-

tar).

Josefin - 
en Eurovision-
vinnare?

e

”det är viktigt för
mig att vara öppen

med vem jag är”

Carl-Espen 
Thorbjornsen
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Sågårdeti
eurovisionsongcontest

i Köpenhamn
I maj är det dags för Sanna Nielsen att för första gången representera Sverige i Eurovision Song Contest.
QX Schlagerprofiler samlade svenska Pink Pistols och finska Krista för att bena ut hur det går i Köpenhamn.

i fortsätter QX-traditionen att
samla en panel att tycka till om
årets ESC-låtar även i detta maj-

nummer. Det här året tog vi
Schlagerprofiler med oss Melodi-
festivalsfavoriterna Pink Pistols och
ESC-darlingen Krista, som stod för fjo-
lårets homokupp då hon avslutade det
finska Eurovision-bidraget Ding Dong
med en flatkyss inför 100 miljoner titta-
re.Vi drack bubbel och kollade igenom
alla 37 bidrag som möts i Köpenhamn

och röstade fram ett finalstartfält och
fick därefter fram en topp10-lista som
ni ser här intill.Vi var rörande överens
om att det i år inte finns några super-

tydliga vinnarkandidater så som
Loreen, Alexander Rybak och
Emmelie de Forest, vilket gör årets
tävling till en av de mest spännande på
flera år. Svenska Sanna och hennes
Undo har därmed absolut en god chans
att vara med och slåss om segern i år.
Årets panel tror att hennes främsta kon-
kurrenter är österrikiska dragstjärnan
Conchita och danska Bruno Mars-
kopian Basim. Den 6 maj är Sverige
med i kvalet och den 8 maj kvalar

Conchita och den 10 maj står finalen i
den danska huvudstaden. Håll utkik på
blog.qx.se/schlagerprofilerna för allt om
årets tävling.Vi åker redan den 2 maj
och lovar att rapportera, tippa, intervjua
och fota så mycket vi bara kan.
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Här är juryns Topp 10:

”Årets panel tror
att sannas främsta

konkurrent är
österrikiska 
dragstjärnan

Conchita”

Ken

ronny

dennis

conny

micke

matias

Bäst: Holland.. Nä
Italien! Nä.. Sverige.
Sämst: Vitryssland. 

Bäst: Helt klart
österrikiska fröken
Wurst!
Sämst: Den lettiska
ostkakan...

Bäst: Österrike
Sämst: Litauen
måste vara sämst.

Bäst: Danmark
Sämst: Så många att
jag inte kan välja…

Bäst: Frankrike, en
grym poplåt.
Sämst: Ryssland. 

Bäst: Conchita Wurst
Sämst: ”Space cake”
låten – var det
Lettland?

Bäst: Efter Sverige,
Danmark.
Sämst: Georgien,
självgod folkjazz.

Övre raden:

Nedre raden:
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Micke: Rösten är ju som en 16-årig Carola, fast
med bra engelska. Krista: Sanna sjunger fantas-
tiskt och är mycket säker. Det går bra. Ronny:

Årets bästa låt. Jag ryser fortfarande när Sanna tar i, och
fan om vi inte slutar i toppen i år. Dennis: Sanna består
av 180 cm total kontroll, talang & säkerhet.. och "Undo"
är stark!

2 Krista: Italiens svar på Pink. En rocktjej med
skönt sound. Fattar inte vad låten handlar om,
men som tur gör det inget eftersom italienska

språket låter så vackert ändå. Ken: Italien gör ännu en
gång helt rätt och skickar en cool sångerska med en bra
låt. Dennis: Bellissimo! Conny: Cool, och språket passar
låten.

4Matias: Conhita Wurst, condragulations, du är
BÄST! Vinn! Micke: Som en mix av Ola Salo
och Conny Bäckström.Tror att den vinner allt!

Krista: Conchita sjunger som en Gud. Go girl! Ken: En
bra Bond-låt, en stark röst och ett utseende ingen glöm-
mer kan vara receptet för vinst. Dennis: Älskar, men är
det för att hon har skägg & heter Wurst?

3

Micke: Nääää. Gör Jordy comeback? Krista: Jag
gillar det! Sjukt kul! Ken: Plockar man bort det
jobbiga och tokroliga, så finns här en grym poplåt

med stark Stromae-vibb som gör mig glad även efter 50
lyssningar. Dennis:Vill genast odla moustache & dansa på
Candy! Ronny: Sångaren är ju yum och låten kul på ett
otramsigt sätt. Conny: Roligast i år, men ingen höjdare.

8 Matias: Jag är riktigt svag för Spaniens balla-
der, 12 poäng! Micke:Tycker den låter
mycket lik Elisabeth Andreassens I Evighet.

Dennis: Otroligt snygg röst, en galen houseversion på
denna ASAP tack! Conny: Mycket mycket fin låt.
Ronny: Nja, den känns mest som en ”fanwank”, dvs en
låt som bara eurofansen går igång på.

1Micke: Inte så kul tyvärr… Sorry Krista…
Krista: Eftersom ding dong inte fungerade förra
året så kör vi på rock i år... igen... Haha! Riktig

arena rock! Ken: Ungt gäng som lyssnat mer än en gång
på Keane och Coldplay. Bra! Dennis: Snygg låt & sty-
ling men tråkigt.AJ!! Krista släpp min wigg! Ronny:
Nja. Inte min påse…

9

Matias:Tjing på Grekland, får mig att ”Rise
Up”! Ronny: Opa! Superhet grabbtrea med
en floorfiller som känns som en stor hit och

jag är säker på att den slutar på topp10. Dennis: Ja
du Garzon..Låtens titel, ”Rise up”, var ju verkligen
passande på dessa valpar. Conny: Jag vill bara dansa
(med dom här killarna)

5 Micke: Mumford & Son / Lady Antebellum?!
Som en tågresa genom Norrland. Krista: Sing-a-
long, glad folkmusik...Varför är den här i vår

topp? Jag röstade inte på det här! Ken: Maltas eget
Mumford & Sons öppnar semi två med en trallvänlig låt
som lär ta öriket högt upp i resultatlistan. Conny:
Lyssnar gärna men vill inte se… 

7Matias: Fin låt, vill lyssna på den sena sommark-
vällar i skärgården. Micke: Den enda låten jag
vill lyssna på efter Eurovision. Ken: En av mina

favoriter, en oas av lugn, harmonisk country som känns
som tre minuter Way Out West. Dennis: Johnny Depp
&Vanessa Paradis om man kisar. Så bra! Conny: Får
mitt Dixie Chicks-hjärta att pumpa lite xtra!

6

0

sverige österrike italien

maltanederländernagrekland

frankrike finland spanien

danmark

Matias: Kan inte sluta sjunga
med, vinner Danmark igen kan-
ske? Micke: Enda låten som alla
började lägga stämmor på! Den
dansen måste jag lära mig!
Krista: Basim levererar good
feeling, min favorit! Ken: Sticker
ut och känns, kanske därför,
märkligt modern. Om inte
Danmark haft hemmaplan hade
jag trott på vinstchans. Ronny:
Favvo! Glädje, klisterrefräng och
bra röst. Danmark levererar en

vinnare IGEN! Dennis: Basim, Jeg elsker dig! (og røde
pølser) Conny: Älskar den här Bruno Mars dängan!
Störig på ett bra sätt! Snyggt!

1
ESC2014  14-04-25  16.27  Sida 37

   



en 8 maj, i den andra semifinalen av Eurovision
Song Contest dyker Conchita Wurst upp. Hon
tävlar för sitt hemland Österrike med pampiga

balladen Rise Like a Phoenix och ses av många som
en favorit. Med sina überkvinnliga kläder, långt mörkt
hår och ett tätt svart skägg kommer dragartisten
Conchita att bli namnet på hela Europas läppar.
Bakom Conchita Wurst står 25-årige Tom Neuwirth,
som slog igenom som sig själv i en stora tv-sänd
talangjakt. 2011 skapade han Conchita.

Hur skulle du beskriva Conchita?
– Hon är en påhittad figur, en dragartist, men sam-

tidigt för verklig för att bara existera i fantasin.
Är det Tom eller Conchita som kommer till

Eurovision?
– Båda. Men Tom kommer inte att

lämna hotellrummet (skrattar).
Kan man sätta en sexuell etikett

på Conchita eller Tom?
- Man kan i alla fall försöka

(skrattar). Conchita är, mestadels,
straight och Tom är gay.

Conchita skapades som en
reaktion på vad Tom upplevde i
tonåren, berätta!

– Jag tror att alla förstår
vad jag menar när jag säger att
tonåren är tuffa. Och det var
de för Tom. Diskriminering
och mobbing var en del av
vardagen och jag bestämde
mig för att detta måste
upphöra. Så med min
skäggiga dam vill jag visa
att du kan uppnå allt du
vill, oavsett hur du ser ut
och var du kommer ifrån.
Är du bara sann mot dig
själv, lever ditt liv som du
vill och inte skadar
någon så kan inget stop-
pa dig.

Har det funkat för
dig?

– Ja. Jag får så
mycket respons via
Facebook, både från
unga och gamla.
Många säger att jag
fått dem att tänka
om och se saker på
ett annat sätt.

Hur har Conchita
tagits emot i Österri-
ke?

– En del gillar
henne och en del inte
alls. Men det är så det
är.

Hur fick Conchita
sitt namn?

– Jag har många
vänner med kubanskt
ursprung och älskar
Latinamerika och
Spanien, så jag bad
mina vänner om ett
hett latinonamn. Och
så blev det!

Har du hört
någon av de andra
låtarna som ska tävla?

– Ja, och jag älskar
Armenien! Italien är
fantastisk, och Polen har
en otroligt bra låt. Och den
svenska låten med Sanna är
som en saga, mycket vacker. Det

är som en låt från en Disneysaga!
Vad kan du säga om vad du ska ha på dig

i Eurovision?
– Jag vet inte! Men jag lovar att det kom-

mer att glittra!
Det har skvallrats om att Conchita ska raka

av sig skägget till  Eurovision, stämmer det?
– Sorry, det kommer inte hända.

I många av de deltagande länderna
diskrimineras HBT-personer och
Ryssland har infört stränga anti-gayla-
gar.Tror du Conchitas medverkan i

Eurovision kan förändra något?
– Åh, det hoppas jag verkligen. Det

sker saker ute i Europa som inte alls borde få
existera och jag ska göra mitt bästa för att få
till en förändring. Jag hoppas att alla tävlande

artister känner så, för tillsammans tillhör vi
samma Eurovision-familj och i den

här familjen är tolerans och accep-
tans grundpelare.

Borde Ryssland stoppas från
att medverka i Eurovision på
grund av vad som sker där?

– Nej, det tycker jag inte.
Det är inte artisternas fel att
de här dumma lagarna
existerar och vi kan heller
inte skylla på det ryska
folket. Intolerans och
hat finns överallt, oav-
sett vilket land vi talar
om. Alla länder har
rätt att delta.

Men hade du åkt
till Moskva för att
tävla om Eurovision

arrangerats där?
– Bra fråga. Men ja,

det tror jag att jag hade
gjort. För jag tror att min närvaro
visar att sådana som jag finns och
vi är starkare än hatet. Jag skulle
absolut supporta ”mitt folk” så
mycket jag bara kunde på plats.

Armeniens artist Aram MP3
gjorde sig lustig över din med-
verkan och sa dessutom att han
var ”tvungen” att dela scen
med dig.Vad säger du om det?

– Så han kommer inte att
gifta sig med mig? Fan! (skrattar).

Vet du, jag tar inte vad han tycker
om mig så allvarligt. Han trodde
dessutom att jag var en transper-
son, vilket jag inte är. Men bra att
du frågar för det här vill jag reda
ut: ”Aram, lyssna nu älskling: Jag är
en hårt arbetande Queen på scenen
och en lat kille när jag är hemma.
Det kommer ingen att förändra på
och om du har problem att fatta det
så är du välkommen att ta ett
snack med mig. Och angående
dina homofobiska kommentarer,

allvarligt, låt oss ta ett snack.
Förresten, jag älskar din låt”.

Vad är ditt största mål
med att tävla i Eurovision?

– Att känna mig stolt
över mitt framträdande och
sjunga själen ur mig för
mina fans. Det ska bli en ära
att inta scenen den 8 maj.

Ronny Larsson

d
vinner conchita?

”Han trodde dessutom att
jag var en transperson,

vilket jag inte är. ”
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AV anders öhrman

i träffas i souvernirbutiken på
Abba-museet på Djurgården i
Stockholm bland Abba-bilder

som hamnat på kylskåpsmagneter,
vykort, tröjor, handdukar, you name it.

– När de öppnade museet förra året
hade de bjudit in Abba-fans från hela
världen någon dag innan premiären,
berättar Abba-experten Carl Magnus
Palm. Personalen hade förvarnats om att
det kunde bli smått hysteriskt, men de
hade aldrig kunnat drömma om hur
mycket fansen handlade. De rensade näs-
tan hyllorna och köpte allt.

Själv är Carl Magnus inte det minsta
intresserad av att samla på bilder på
gruppen eller tröjor med Abba-loggan.

– Nej, jag samlar på kunskap och
fakta om Abbas musik och historik, inte
på saker. Om man kommer hem till mig
är det svårt att se att jag försörjt mig som
Abba-expert de senaste 15 åren.

1972 var Carl Magnus sju år gammal
och hörde Abbas People need love på
radio. Det visade sig vara startskottet fär
en lång kärleksaffär. Året efter fick han
Ring Ring på skiva i födelsedagspresent
och medan andra barn lekte med bilar i
sandlådan tillbringade han hellre dagarna
vid stereon och spelade skivor.

– Men sen hände något och jag tap-
pade intresset för Abba. Jag sa till och
med saker som ”Abba är jättedåliga”...

Mina barndomsvänner tycker att det är
lite kul att påminna mig om det idag
med tanke på mitt yrke (skrattar).

För att göra en lång historia kort
hoppar vi fram till tidigt 90-tal och Carl
Magnus är en popmusiknörd och läser
en bok om Beatles skivinspelningar i
dagboksform. Han känner att han vill

skriva något liknande. Men vad skulle
han skriva om? Och om vilka?
Naturligtvis blev det Abba.

– Ja, jag är ju svensk, jag bor i
Sverige och Abba var en av världens
populäraste grupper. Ändå fanns det
knappt något skrivet om dem. Så jag
började helt enkelt att samla in fakta
kring deras inspelningar.

Året var 1992 och i samma veva som
Carl Magnus höll på med arbetet med
boken som skulle få namnet ”Abba the
complete recording sessions” drog en
stor Abba-våg fram. Erasure hade haft
stor framgång med sina Abba-covers och
en samlingsplatta vid namn ”Abba
Gold” släpptes.

– Den stora anledningen till att man

släppte ”Abba Gold” var att Abba fram
till dess hade varit signade av olika förlag
runt om i världen, men när alla licenser
hade gått ut 1992 var det fritt fram för
Polygram att släppa en samlingsskiva.

”Abba gold” blev en ofantlig fram-
gång och skivbolaget hade lagt ner
mycket tid på hur den skulle paketeras.

– Det var en medveten strategi från
bolaget. Man ville undvika att det skulle
kännas 70-tal och kitsch så det var noga
uträknat att man enbart skulle ha loggan
på omslaget och inga foton på gruppen.

Skivan sålde snabbt ett par miljoner
under det första året och hela 15 miljo-
ner fram till slutet av 90-talet. Idag är
den uppe i 29 miljoner exemplar. Och
intresset för Abba håller fortfarande i sig.

– Ja, men när jag jobbade med
”Abba the complete recording sessions”
sa många till mig att ”nu får du skynda
dig på innan den här Abba-vågen är
över. Det var 1992...

I samband med arbetet med boken
träffade Carl Magnus både Björn och
Benny för längre samtal om deras musik

och låtskrivande.
– Jag träffade även Frida medan

Agnetha var VÄLDIGT mycket ”inga
kommentarerer till media”. Men jag fick
i allafall skriftliga svar på några frågor
som jag skickat henne så jag fick med
alla fyra i boken.

– Och jag glömmer aldrig när jag,

”jag var nyligen på den årliga 
abba-dagen i holland. det är som att
komma in på en gayklubb. Jag skulle

tippa att 90% av oss är gay”

V

”Vi lyssnade på 
outgivna abba-låtar”
”vi lyssnade på 
outgivna abba-låtar”

carl magnus palm
Ålder: 49. Bor: Stockholm
Yrke: Abba-expert Aktuell:

Som medförfattare till boken
"Abba – The Backstage Stories"

5 bästa Abba-låtarna: The win-
ner takes it all, The day before
you came, The name of the
game. Knowing me knowing you
och If it wasn't for the nights.      

5 sämsta Abba-låtarna: I saw
it in the mirror, Crazy world,
Rock'n Roll Band, I have a
dream, Head over heels..

Några dagar innan jag träffar Carl Magnus Palm har han suttit i ett 20-tal intervjuer med radio och Tv i England och Irland
inför 40-års jubileet av Abbas vinst i Eurovision Song Contest med Waterloo. Intresset för gruppen är fortfarande enormt
stort och Carl Magnus Palm lever idag på att vara Abba-expert. Och det har han gjort i 15 år...

Några dagar innan jag träffar Carl Magnus Palm har han suttit i ett 20-tal intervjuer med radio och Tv i England och Irland
inför 40-års jubileet av Abbas vinst i Eurovision Song Contest med Waterloo. Intresset för gruppen är fortfarande enormt
stort och Carl Magnus Palm lever idag på att vara Abba-expert. Och det har han gjort i 15 år...

 Abba RÄTT version  14-04-25  14.46  Sida 40

        

Björn, Benny och Abbas ljudtekniker
Michael B Tretow satt i studion hösten
1993 och lyssande på outgivna Abba-låtar.
Du förstår ju, fy fan vilken dag det var,
helt klart en av mitt livs häftigaste dagar.

1999 drog en ny Abba-våg över värl-
den i och med premiären av Mamma
Mia-musikalen, 2004 var det dags för 30
års jubileum för Waterloo och 2008 kom
en ny topp då ”Mamma Mia” blev film.

– Nu är det en topp igen i och med
40-års jubliéet. I höst släpps en liveskiva
med Abba med konserten från Wembley
1979 med tidigare outgivet material, bland
annat Agnethas I'm still alive, en låt som
aldrig kommit ut på skiva tidigare.

Kommer intresset att hålla i sig?
–Vi har kanske sett de högsta Abba-

topparna, men det kommer alltid finnas
ett stort intresse för Abba. Det tillkommer
ju nya generationer, jag får ju brev från
15-åriga killar och tjejer i Argentina som
skriver ”Oh I love Abba…”

Finns det något land i världen

där Abba inte är populära?
– Bra fråga! I de länder där det säljs

mycket västerländsk popmusik finns det
vad jag vet inget land där de inte är popu-
lära. Hur det är i arabländerna vet jag inte.
Men jag har inte hört talas om att Abba
släppt skivor i Saudiarbaien till exempel.

Nyligen var du gäst på den årliga
Abba-dagen i Holland, är det några
homosar där?

– (skrattar) Ehhh..? Ja, det är som att
komma in på en gayklubb. Jag skulle tippa
att 90% av oss är gay.

Varför är det så?
–Varför vi bögar älskar Abba? Oj...

Det borde ju någon forska på men kort-
fattat skulle jag säga, 1) det är två kvinnor
som sjunger varav den ena är lite mer tra-
gisk (Agnetha) så du har ett Judy

Garland-inslag och den andra är divan
(Frida) så där har du Barbra Streisand-
inslaget. De har låtar med rötter i discon
(Gimme Gimme gimme,Voulez Vous, Summer
night city, Lay all your love on me) och dess-
utom var det nog lättare att identifiera sig
med Abbas musik på 70- och 80-talet
som bög än med Bruce Springsteens
och Ulf Lundells.

Du sa att du inte fick träffa
Agnetha inför din första bok, har du
träffat henne någon gång efter det?

– Ja ett par gånger, och andra gången
jag träffade henne var när jag var inbjuden
att se det som var tänkt att bli Abba The
Museum (nuvarande Fotografiska). Och
självklart var Abborna bjudna, men den
enda Abba-medlemmen som kom var
Agnetha. Det var ju fortfarande en bygg-
arbetsplats så på rundvandringen fick alla
ha skyddsvästar och hjälm och det kändes
absurt att andra gången jag träffar Agnetha
så går vi runt som två medlemmar i
Village People…

å 
a-låtar”
å 
a-låtar”

”Agnetha och jag såg
ut som två medlemmar

i Village People…”
Kan du abba-
låten?
vi läser första
raden i texten, du
säger abba-låten...
Tävla med 
Carl-magnus!

1. ”Here's to us, one more
toast”

2. ”He stands towering over
me beside my bed” 

3. ”The summer air was soft
and warm”

4. ”I've seen you twice, in a
short time”

5. ”Until that day My life had
been a river”

Carl Magnus svar:

1. When all is said and done
(rätt)
2. Should Ilaugh or cry
(rätt)
3. Our last summer (rätt)
4. The name of the game
(rätt)
5. Just like that (rätt)

Nyligen släpptes
boken ”Abba -
The Backstage
Stories” där Carl
Magnus Palm är
medförfattare. 

Den 7 maj firar
Abba The
Museum på
Djurgården i
Stockholm 1 år.

unika låtar 
har Abba
givit ut. 

98

gång har
Abba toppat

Billboard 
i USA

(”Dancing
Queen”).

år var
Agnetha 

när abba
vann med 

Waterloo i
Brighton.

studio-
album har

gruppen
givit ut.

24

1

8

i mars var sista
gången abba

uppträdde för
betalande

publik

1980

600 bilder och 400
sidor. ”Abba The
Photo Book” är årets
snyggaste bok. En
perfekt coffetable-
bok i varje homohem.

 Abba RÄTT version  14-04-25  14.48  Sida 41

       



AV anders öhrman

i träffas i souvernirbutiken på
Abba-museet på Djurgården i
Stockholm bland Abba-bilder

som hamnat på kylskåpsmagneter,
vykort, tröjor, handdukar, you name it.

– När de öppnade museet förra året
hade de bjudit in Abba-fans från hela
världen någon dag innan premiären,
berättar Abba-experten Carl Magnus
Palm. Personalen hade förvarnats om att
det kunde bli smått hysteriskt, men de
hade aldrig kunnat drömma om hur
mycket fansen handlade. De rensade näs-
tan hyllorna och köpte allt.

Själv är Carl Magnus inte det minsta
intresserad av att samla på bilder på
gruppen eller tröjor med Abba-loggan.

– Nej, jag samlar på kunskap och
fakta om Abbas musik och historik, inte
på saker. Om man kommer hem till mig
är det svårt att se att jag försörjt mig som
Abba-expert de senaste 15 åren.

1972 var Carl Magnus sju år gammal
och hörde Abbas People need love på
radio. Det visade sig vara startskottet fär
en lång kärleksaffär. Året efter fick han
Ring Ring på skiva i födelsedagspresent
och medan andra barn lekte med bilar i
sandlådan tillbringade han hellre dagarna
vid stereon och spelade skivor.

– Men sen hände något och jag tap-
pade intresset för Abba. Jag sa till och
med saker som ”Abba är jättedåliga”...

Mina barndomsvänner tycker att det är
lite kul att påminna mig om det idag
med tanke på mitt yrke (skrattar).

För att göra en lång historia kort
hoppar vi fram till tidigt 90-tal och Carl
Magnus är en popmusiknörd och läser
en bok om Beatles skivinspelningar i
dagboksform. Han känner att han vill

skriva något liknande. Men vad skulle
han skriva om? Och om vilka?
Naturligtvis blev det Abba.

– Ja, jag är ju svensk, jag bor i
Sverige och Abba var en av världens
populäraste grupper. Ändå fanns det
knappt något skrivet om dem. Så jag
började helt enkelt att samla in fakta
kring deras inspelningar.

Året var 1992 och i samma veva som
Carl Magnus höll på med arbetet med
boken som skulle få namnet ”Abba the
complete recording sessions” drog en
stor Abba-våg fram. Erasure hade haft
stor framgång med sina Abba-covers och
en samlingsplatta vid namn ”Abba
Gold” släpptes.

– Den stora anledningen till att man

släppte ”Abba Gold” var att Abba fram
till dess hade varit signade av olika förlag
runt om i världen, men när alla licenser
hade gått ut 1992 var det fritt fram för
Polygram att släppa en samlingsskiva.

”Abba gold” blev en ofantlig fram-
gång och skivbolaget hade lagt ner
mycket tid på hur den skulle paketeras.

– Det var en medveten strategi från
bolaget. Man ville undvika att det skulle
kännas 70-tal och kitsch så det var noga
uträknat att man enbart skulle ha loggan
på omslaget och inga foton på gruppen.

Skivan sålde snabbt ett par miljoner
under det första året och hela 15 miljo-
ner fram till slutet av 90-talet. Idag är
den uppe i 29 miljoner exemplar. Och
intresset för Abba håller fortfarande i sig.

– Ja, men när jag jobbade med
”Abba the complete recording sessions”
sa många till mig att ”nu får du skynda
dig på innan den här Abba-vågen är
över. Det var 1992...

I samband med arbetet med boken
träffade Carl Magnus både Björn och
Benny för längre samtal om deras musik

och låtskrivande.
– Jag träffade även Frida medan

Agnetha var VÄLDIGT mycket ”inga
kommentarerer till media”. Men jag fick
i allafall skriftliga svar på några frågor
som jag skickat henne så jag fick med
alla fyra i boken.

– Och jag glömmer aldrig när jag,

”jag var nyligen på den årliga 
abba-dagen i holland. det är som att
komma in på en gayklubb. Jag skulle

tippa att 90% av oss är gay”

V

”Vi lyssnade på 
outgivna abba-låtar”
”vi lyssnade på 
outgivna abba-låtar”

carl magnus palm
Ålder: 49. Bor: Stockholm
Yrke: Abba-expert Aktuell:

Som medförfattare till boken
"Abba – The Backstage Stories"

5 bästa Abba-låtarna: The win-
ner takes it all, The day before
you came, The name of the
game. Knowing me knowing you
och If it wasn't for the nights.      

5 sämsta Abba-låtarna: I saw
it in the mirror, Crazy world,
Rock'n Roll Band, I have a
dream, Head over heels..

Några dagar innan jag träffar Carl Magnus Palm har han suttit i ett 20-tal intervjuer med radio och Tv i England och Irland
inför 40-års jubileet av Abbas vinst i Eurovision Song Contest med Waterloo. Intresset för gruppen är fortfarande enormt
stort och Carl Magnus Palm lever idag på att vara Abba-expert. Och det har han gjort i 15 år...

Några dagar innan jag träffar Carl Magnus Palm har han suttit i ett 20-tal intervjuer med radio och Tv i England och Irland
inför 40-års jubileet av Abbas vinst i Eurovision Song Contest med Waterloo. Intresset för gruppen är fortfarande enormt
stort och Carl Magnus Palm lever idag på att vara Abba-expert. Och det har han gjort i 15 år...
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Björn, Benny och Abbas ljudtekniker
Michael B Tretow satt i studion hösten
1993 och lyssande på outgivna Abba-låtar.
Du förstår ju, fy fan vilken dag det var,
helt klart en av mitt livs häftigaste dagar.

1999 drog en ny Abba-våg över värl-
den i och med premiären av Mamma
Mia-musikalen, 2004 var det dags för 30
års jubileum för Waterloo och 2008 kom
en ny topp då ”Mamma Mia” blev film.

– Nu är det en topp igen i och med
40-års jubliéet. I höst släpps en liveskiva
med Abba med konserten från Wembley
1979 med tidigare outgivet material, bland
annat Agnethas I'm still alive, en låt som
aldrig kommit ut på skiva tidigare.

Kommer intresset att hålla i sig?
–Vi har kanske sett de högsta Abba-

topparna, men det kommer alltid finnas
ett stort intresse för Abba. Det tillkommer
ju nya generationer, jag får ju brev från
15-åriga killar och tjejer i Argentina som
skriver ”Oh I love Abba…”

Finns det något land i världen

där Abba inte är populära?
– Bra fråga! I de länder där det säljs

mycket västerländsk popmusik finns det
vad jag vet inget land där de inte är popu-
lära. Hur det är i arabländerna vet jag inte.
Men jag har inte hört talas om att Abba
släppt skivor i Saudiarbaien till exempel.

Nyligen var du gäst på den årliga
Abba-dagen i Holland, är det några
homosar där?

– (skrattar) Ehhh..? Ja, det är som att
komma in på en gayklubb. Jag skulle tippa
att 90% av oss är gay.

Varför är det så?
–Varför vi bögar älskar Abba? Oj...

Det borde ju någon forska på men kort-
fattat skulle jag säga, 1) det är två kvinnor
som sjunger varav den ena är lite mer tra-
gisk (Agnetha) så du har ett Judy

Garland-inslag och den andra är divan
(Frida) så där har du Barbra Streisand-
inslaget. De har låtar med rötter i discon
(Gimme Gimme gimme,Voulez Vous, Summer
night city, Lay all your love on me) och dess-
utom var det nog lättare att identifiera sig
med Abbas musik på 70- och 80-talet
som bög än med Bruce Springsteens
och Ulf Lundells.

Du sa att du inte fick träffa
Agnetha inför din första bok, har du
träffat henne någon gång efter det?

– Ja ett par gånger, och andra gången
jag träffade henne var när jag var inbjuden
att se det som var tänkt att bli Abba The
Museum (nuvarande Fotografiska). Och
självklart var Abborna bjudna, men den
enda Abba-medlemmen som kom var
Agnetha. Det var ju fortfarande en bygg-
arbetsplats så på rundvandringen fick alla
ha skyddsvästar och hjälm och det kändes
absurt att andra gången jag träffar Agnetha
så går vi runt som två medlemmar i
Village People…

å 
a-låtar”
å 
a-låtar”

”Agnetha och jag såg
ut som två medlemmar

i Village People…”
Kan du abba-
låten?
vi läser första
raden i texten, du
säger abba-låten...
Tävla med 
Carl-magnus!

1. ”Here's to us, one more
toast”

2. ”He stands towering over
me beside my bed” 

3. ”The summer air was soft
and warm”

4. ”I've seen you twice, in a
short time”

5. ”Until that day My life had
been a river”

Carl Magnus svar:

1. When all is said and done
(rätt)
2. Should Ilaugh or cry
(rätt)
3. Our last summer (rätt)
4. The name of the game
(rätt)
5. Just like that (rätt)

Nyligen släpptes
boken ”Abba -
The Backstage
Stories” där Carl
Magnus Palm är
medförfattare. 

Den 7 maj firar
Abba The
Museum på
Djurgården i
Stockholm 1 år.

unika låtar 
har Abba
givit ut. 

98

gång har
Abba toppat

Billboard 
i USA

(”Dancing
Queen”).

år var
Agnetha 

när abba
vann med 

Waterloo i
Brighton.

studio-
album har

gruppen
givit ut.

24

1

8

i mars var sista
gången abba

uppträdde för
betalande

publik

1980

600 bilder och 400
sidor. ”Abba The
Photo Book” är årets
snyggaste bok. En
perfekt coffetable-
bok i varje homohem.
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tt god mat och Italien
är synonymt är väl
något som de flesta av

oss instämmer i och säkert
också har upplevt i någon
form, hemma i köket eller på
plats i landet.

Dock var det inte maten
som initialt lockade John
Werich till Italien, utan en
utbildning i inredningsdesign i
Florens som för åtta år sedan
gjorde att John flyttade. Johns
intresse för inredning och
design ledde till att han fick
uppdrag från flera svenska tid-
ningar att skriva och rapporte-
ra från Italien och utbildning-
en fick ge vika för alla uppdrag
som han fick.

– Jag var fast i Florens och
när mina föräldrar började
undra när jag skulle
komma hem insåg de
snart att jag inte var
på väg hemåt,
berättar John.
Under ett besök
åkte de runt i
Toscana och
började titta på

hus som var till salu. Resten är
historia.

Sedan 2010 äger och dri-
ver familjen ”Poggio all
´Olmo”, en  gård belägen
cirka femtio minuter utanför
Florens med anor från 1600-
talet. På gården hade det pro-
ducerats olivolja under flera

hundra år och detta tog famil-
jen Werich upp och det som
startade i väldigt liten skala har
idag blivit en exportvara hem
till Sverige.

–Vi ville utöka sortimentet
och idag säljer vi, utöver vår
olivolja, även balsamvinäger
och kryddblandningar”, berät-   

tar John.
Balsamvinägern till-

verkas i Modena där all
balsamvinäger produceras
men ingår i familjens
produktutbud.
Allt är gjort för hand och
håller högsta tänkbara
kvalitet vilket också gör
att en flaska kallpressad
extra virgin olivolja kostar
runt 200 kr men då får
man en smakupplevelse

ej, det är det inte tal om men dock ett i min
mening lite annorlunda projekt som vi nu kan
ta del av. Leopard´s Leap Family Vineyards,

som har fått namnet från kampen för att rädda Cape
Leoparden, drivs av familjen Rupert-Koegelenberg
som är en av Sydafrikas absolut mest kända vinfamil-
jer. Familjen driver även det legendariska vinhuset La
Motte vars prisbelönta egendom ligger dörr i dörr
med Leopard´s Leaps ägor i Franschhoekdalen cirka
åtta mil från Kapstaden.Vinhuset stöttar Cape Leopard
Trust, en organisation som syftar till att stödja bevaran-
det av Kapregionens rovdjur, särskilt den hotade Cape
Mountain Leoparden.Vinet är gott som sällskapsvin
men passar även till sommarmaten. Druvan är 100%
Pinotage, finns i ordinarie sortiment och kostar 97kr.

lla former av ost hamnar
högt upp på  min ”mat
topp” och nu har Arla

lanserat några nyheter som
gärna får ta plats på min
ostbricka. Det är Castello
som gör två nya krämiga
vitmögelostar. Du kan välja
mellan Grönpeppar eller vit
Tryffel, båda är milda och
smälter i munnen. Perfekt
som tilltugg till ett glas rött
före maten, som dessert efter
maten eller som en av flera ostar
på  din ostbricka.
Håll utkik efter dessa prisvärda
mumsbitar!

&enbög
köket

med håkan svensson

a

n

gott-i-box

år mest kända festfixare,
Micael Bindefeld, har
gett ut en alldeles fantas-

tisk och inspirerande bok. Har
du inte redan ett intresse för
trädgård, odling och mat så får
du garanterat det efter att ha läst
och bläddrat i denna bok. Det är
en kombinerad trädgårds- och
kokbok fylld med vackra bilder.
Tror att många med mig kom-
mer att ställa fram Micaels hem-
kokta ketchup på bordet i som-
mar. Pris ca 240 kr

v

ar du haft svårt att hitta
ett boxvin som får dina
kräsna smaklökar  att

jubla? Det har jag... Men ingen
regel utan undantag och visst
finns det bra boxviner på vårt
Systembolag. Belleruche Côtes-
du-Rhône från M. Chapoutier
(Art: 71199, 268 kr) som nyligen
lanserats i Systembolagets beställ-
ningssortiment är den perfekta
kompanjonen till grillat lamm
nötkött, fläsk, eller kyckling. Kan
det bli bättre inför grillsäsongen
som står för dörren? 

a

h

En titt i ostdisken
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från Toscana där familjen
Werich och deras vänner och
bekanta har plockat varenda
oliv för hand! 

Vilken är då Johns favorit-
produkt i deras sortiment? En
av kryddblandningarna,
”Salamoia”, ett salt blandat med
färska örter där saltet gör att
örterna behåller sin fräschör.
Perfekt som en ”rub” inför
grillsäsongen och passar både
till kött och fisk.

Gårdens produkter hittar du
på utvalda ICA butiker runtom
i landet, en del delikatessbutiker
och på NK saluhall. I princip
allt de producerar går på export
hem till Sverige. Mer nyfiken,
surfa in på poggio.se.

toscana + john + olivolja = sant

John Werich
Ålder: 28 år
Qruisernick: johnit
Civilstatus: Singel
Yrke:
Olivoljeproducent, foto-
graf och skribent

Leopardmönstrad
Rosé?

följ håkan på instagram: @svenrinmans

trädgårdsfest

men det var 
inte maten som 

initialt lockade
John Werich 
till Italien
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”vi är väldigt
väldigt gay”

”För min egen del skulle 
jag nog vara orolig om jag 
inte prövat mina vingar”

Mando Diao  14-04-25  14.01  Sida 44

   



AV Ronny larsson FOTO peter knutson 
TACK TILL wonk sthlm OCH våra sju modeller från Qruiser.com
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Vi plåtar Sveriges hetaste band med några av Qruisers hetaste bögar. Här berättar Mando Diaos
Gustaf och Björn om gayfester i Köln, om att komma ut och om att våga testa sina vingar...

”vi är väldigt
väldigt gay”

fter mitt första möte med
Mando Diaos Gustaf Norén
och Björn Dixgård har jag

svårt att se den bild som vi ska ta.
I bar överkropp berättar Gustaf om
vilken typ av estetik Mando Diao
jobbar kring just nu. Laser. Neon.
Maskiner. Sportiga och funktionella
kläder. Mycket färger. Rosa. My
Little Pony. Och de vill se glada ut
på bilden eftersom det mest provo-
cerande ett band kan göra idag är
att le, enligt Gustaf.

Hm, min stenhårda läderbögs-
bar-idé känns inte helt klockren.

Men efter ett tag föll bitarna
på plats och sju snubbar, som jag
hittat på Qruiser, i bar överkropp,
sportshorts och sneakers omger
bandet när vi plåtar dem på Wonk
Stockholm. Qruiserkillarna trycker
skrev mot artisternas axlar eller
gnider händerna mot deras lår.
Gustaf och Björn ler.

– Mando Diaos värld har varit
så långt ifrån Pride och gayklubbs-
spelningar, berättar Gustaf. Den har
varit så extremt heterosexuell.Vi
hamnade i indiepop-facket trots att
vi är ett popband, och spelade på
den typen av fester och festivaler.
Men när vi spelat på en sunkig
rockklubb i Hamburg så drog vi ut
på dansställen.Vi hamnade på
massa roliga gayfester i till exempel
Köln. Det var värsta jävla San
Francisco!

Han fortsätter:
– Det finns en glädje inom

gaykulturen som inte finns någon
annanstans. Inom housen, inom
discon, inom Melodifestivalen. Och
det är i glädjen man känner det
mörka.Vi har försökt härma just
det i vår musik.

Mando Diaos sjunde platta
”Aelita” har precis släppts och kri-
tikerna har delade meningar om

den synthpoppiga skivan som föd-
des ur en sovjetisk synth som kil-
larna hittade i en affär, och som la
grunden till plattans eletroniskt
dansanta sound. Recensenterna
talar om ett stilbyte. Men Björn
menar att det där är en sak media
hittat på. Mando Diao tycker inte
att de gör några stilbyten.

– Skivorna är lika om man inte
tänker linjärt och kategoriskt.
Tänker man friare så fattar man att
känslan och skivorna inte skiljer sig
nämnvärt.Vi använder bara olika
typer av teknologier. Känslan man
får när man lyssnar är det enda
som spelar roll.

Björn fortsätter:
– Det är nästan bara män som

tänker sådär. Det där är en patriar-
kat-grej. Män vill bestämma, sätta
i fack och fastslå detaljer. Jag har
aldrig haft sådana diskussioner med
kvinnor och det tycker jag är befri-
ande. Kvinnor nördar inte ner sig
och dissekerar varje liten del. De
lyssnar och känner.

– Och imagemässigt… Vi kläd-
de oss i folkmusikkläder för fem-
sex år sedan, sedan var vi med i
konstnärkollektivet Caligola och då
var det kinky svarta rockar och
masker som gällde. Och på
Infruset-omslaget ville vi vara
nakna, säger Gustaf.

Han fortsätter, engagerat och
med bestämdhet i rösten.

– Det handlar om att komma
ut, hela tiden. Den kraften och den
känslan. Även om det inte är lika

e

”Det handlar om
att komma ut,

hela tiden. Den
kraften och den

känslan”

”vi är väldigt
väldigt gay”
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stort som att komma ut som gay så
kommer vi ut. Normer måste brytas
och det är man tvungen att göra som
artist.Vi har alltid upplevt oss som
annorlunda på det sättet.

Han berättar att ”Infruset” uppfatta-
des som nationalistisk och det gillade
dom inte, så då valde Mando Diao mus-
limska kläder till konserterna. Publiken
trodde det var dalakläder, men det var i
själva verket beduinkläder.

– Alla kulturer är väldigt lika i grun-
den. Och för oss handlar det om att inte
fega ur, utan att stolt visa alla våra fjäd-
rar, hela tiden, säger Björn.

”Infruset” var Mando Diaos första
skiva på svenska och innehöll texter av
Gustaf Fröding som tonsatts. Plattan
sålde i över 160 000 exemplar och
Strövtåg i hembygden blev en enorm hit.
Den ligger i skrivande stund en 77:e
vecka på Svensktoppen.

–Vi älskar att spela Strövtåg… och
den kommer att vara med oss länge.
Men vi blev väldigt förvånade över
framgången. Infruset var ingen skiva vi
planerade. Det gör vi aldrig, dom bara
regnar ner på oss.Vi är öppna för alla
idéer, och älskar när våra skivor blir
koncept. ”Infruset” kom av en väns
utställning, och Aelita kom av att vi hit-
tade en synt i en affär.

Men när man säljer så extremt
bra av en skiva, blir man inte lite
sugen på att fortsätta på samma
framgångsrika spår då?

– Det kittlar ens giriga sida, men vi
har aldrig lyckats behålla samma grej.
Det händer nya saker inför varje skiva
och vi kan inte upprepa samma sak

igen, menar Björn.
– Men det var intressant. Förr sjöng

vi om snygga tjejer, och när vi på
Infruset sjöng Gustaf Fröding-texter…
Låtarna fick sådan laddning, folk började
spela låtarna på begravningar efter bara
en vecka. Och samtidigt var Kristian på
väg bort…

Arbetet kring ”Aelita” har färgats av
musikern, journalisten och författaren
Kristian Gidlunds kamp mot cancern.
Han var en nära vän till Gustaf och
Björn.

– Kristian visste att han skulle dö,
men han körde på rätt igenom ändå.
För honom blev tankarna viktiga.

Eftersom han visste att han skulle dö
levde han ut på ett annat sätt.Vi vill
vara livsbejakande, att fortsätta vara
kreativa och hålla fast vid alla underbara
upplevelser, säger Björn.

– Det vi skrev då var låtar till
Kristians tjej, hans föräldrar och syskon.
Det var deras känslor vi tonsatte.Att
sjunga en del låtar var som att få upp en
gigantisk sten ur bröstet. Låten If I don’t
haveYou är den låten som främst är till
Kristian och den är jobbig att lyssna på.
Men den är ändå lätt i melodin och
takten, berättar Gustaf.

Aelita är melankolisk, men väldigt
dansant. Björn berättar att de aldrig
kommer att lämna det dansanta och att
dansen går som en röd tråd i deras
musik.

– Man ska kunna dansa till allt, även
Infruset.Vi älskar att dansa. Det är vår
enda sport.Vi dansar så fort vi får chan-
sen, och det kom av att vi alltid gick ut
efter att vi gigat.Våra dagar började ju
efter våra konserter när vi gick ut. Och
då var det alltid dansställen.

Idrottsmän uppmanas ibland att
hålla sig borta från sex innan mat-
cher och stora tävlingar. Hur är det
med musiker, skriver man bättre
när man är kåt?

– Bra fråga. Så här är det: Du ska
knulla så mycket du kan, från det du
föds till du dör. Hur, var, när och varför
kvittar, bara du hittar en partner som du

gillar att knulla med. Ju mer man gör
det desto mer vatten kommer det i käl-
lan liksom, säger Gustaf.:

Han menar att Mando Diao är
ensamma om att sjunga om enbart sex i
indiesfären, och att det varit så sedan
start.

– Vi har inte mycket till texter.
Eufori och sex är grejen. Getting high
and making love. Det är en drift som
skriver texterna, menar Björn.

Gustaf bryter in:
– Fast det där med att män tror att

de är mer sexuella än kvinnor: Så är det
inte alls. De reser sig upp, drar vidare
och så ligger där bara snusdosor och
tomma ölflaskor. De är döda fiskar i
jämförelse, säger Gustaf.

Nja, jag känner inte alls igen det där

i bögvärlden, menar jag.
– Det är för att ni antagligen är mer

lika kvinnor och det ska ni tacka gudar-
na för att ni är. Jag ser kvinnan som en
betydligt högre stående varelse. Jag har
inte ens i närheten av de egenskaper en
kvinna har. Män borde lära mer av
kvinnor för att bli bättre personer.

Så, hur gay är Mando Diao?
–Vi är väldigt, väldigt gay.Vi går

emot alla former av trångsynthet. Det är
det värsta vi vet, fastslår Gustaf och fort-
sätter:

–Vi hatar tanken på att homo skulle
vara onaturligt.Vi kommer båda från
intellektuella familjer, och mina föräld-
rar är kuratorer, allt är normalt. Mamma
hoppades nog att jag var bög. Jag hade
ingen tjej och hon pressade mig väldigt
mycket. Jag såg i hennes blick att hon
var lite sugen på att ha en homoson.
Hon blev nästan lite besviken när jag
berättade att jag var hetero.

Björn fortsätter:
–Vi har ju försökt i vår ungdom.

Man vill ju testa och se hur det känns.
Men det har aldrig känts på det sättet.
Vad jag däremot oroar mig för är folk
som aldrig provar. För min egen del
skulle jag nog vara orolig om jag inte
prövat mina vingar, Jag vet att jag är
hetero, men jag ville ju veta hur det låg
till.

– Det är den känslan gör en till
artist.Att man vågar testa saker och vara
nyfiken. Det är därför vi gör det här,
avslutar Gustaf.

”Vi hatar tanken på att homo 
skulle vara onaturligt”

Trodde ni precis jag att
Mando Diao var fler än
två personer? 
Gustaf och Björn kommenterar:

– Vi har slutat att definiera oss som
band. Det är vi två som skriver låtarna och
pratar i intervjuerna. Det blev så löjligt…
De andra är musiker och har du en speciell
fråga om att spela bas så får du gärna prata
med honom. Mando Diao kan vara allt hela
tiden, och utgöras av olika konstellationer.
Vi jobbar ju med ännu fler personer på varje
platta, så varför begränsa oss?
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årt mål var att åka till Rio de Janeiro
och leva som en Carioca (Rio-bo) i 16
dagar och ”smälta in” på stranden samt

besöka så många favelas vi hann med. De första
sju dagarna gick vi även in hårt för
att försöka hitta renodlade tjejklub-
bar, restauranger och barer för att
kunna ge QX kvinnliga läsare en
tjejgayguide från Rio.

Även om jag aldrig har känt
mig så avslappnad att gå hand i
hand och pussas öppet med min
flickvän så fick vi om och om igen
höra att ”there is no scene for girls”. Det är
med andra ord en väldigt öppen stad för
homosexuella utan specifika ställen för tjejer så
vi kunde gå vart som helst och känna oss som

vem som helst.
På gaystranden samlas både killar och tjejer

och dagarna liknar en enda lång förfest. En
rekommendation är att öva lite på din portugi-

siska eller köra google translate för
att få ut mer av din semester då
väldigt få pratar engelska.

Det är ett folk som ständigt trä-
nar så ta med ett par joggingskor
och smält in. Man åker varken hit
för bra shopping eller god mat utan

för att chilla, hänga och njuta av bad,
sport, dans och höra musik som spelas i

varje hörn av staden.
Hoppas jag kan inspirera med några snabba

tips och du kommer få en storstadssemester du
sent kan glömma.

v

riodejaneiro
forthegirls

+ 

Ny gayvänlig
bar och
restaurang
med kata-
lansk mat.
Snygg inred-
ning med
sänggavlar.

Favelan Vidigal. För att komma upp på toppen och se den grymma
utsikten tog vi motorcykeltaxi och strosade sedan ned med dryck-
esstopp på de charmiga barerna. Nattlivet ska tydligen vara ösigt i
favelorna men det var mer än vi vågade och orkade.

På den cirka 4 km långa Ipanema-stranden står kärlekspar och kramas dagarna i ända.

Storm? Njut av att
betrakta vågsurfare
som kastar sig ut
och surfar från ber-
get vid Arpoador.

ÄTA UTE
Man åker inte hit för maten
även om de fyllda brödkny-
ten med smält ost, inbakade
burgare och korvar är smar-
riga som lunch. Missa dock
inte en riktig Fejouda-mid-
dag på Casa de Fejouada
eller spansk mat på gayvänli-
ga Crusto eller bara en enkel
kon med sushi per dag hos
Koni sushi.

Att det trots alla tränade männi 
skor inte är utseendefixerat
Att kunna gå till mataffären i

bikini och flipflops
Att alla går långsamt

Att det finns mat i varje hörn och man
aldrig behöver gå hungrig

Att det är rent och snyggt och pap-
perskorgar överallt

Att det är poliser överallt
Att taxi är billigt

Favela Santa Marta

Lina och Lena mitt under Caipirinha-time dvs kl 12

SKRIVET & UPPLEVET AV Karolina Eriksson 
SOM ÅKTE TILLSAMMANS MED frugan Lena

”jag har aldrig
känt mig så

avslappnad att
gå hand i hand

och pussas
öppet med min

flickvän” 

Rio  14-04-24  20.45  Sida 48

     



bo tryggt
Hyr lägenhet via Airbnb.se. Se till så att du inte hamnar på
en hårt traffikerad gata. Rio är som Paris och London – låg
standard & höga priser. Eller bo lyxigt, trendligt och gayvän-
ligt på Fasano hotell i Ipanema.Testa även deras hemliga bar
bakom stängda dörrar. Kolla även in Sofitel på Copacabana.

HYR EJ BIL!
Trafiken är hetsig. 70 km/h i innerstan. 

En rekomendation är att ta taxi dit ni ska. 
Det är säkert, svalt (AC) och billigt. 

Det bästa är att skriva ned destinationen 
på en lapp då få pratar någon engelska.

NATTLIVET
Det är gayvänligt överallt men
om du vill känna dig extra
bekväm så ska du gå till bargatan
Farme de amoedo i Ipanema,
gatan rakt upp från gaystranden.
Baren Tônemai besöker du
direkt efter stranden. Senare på
natten förvandlas det där till en
gatufest som är vanligt överlag i
Rio. En kväll tog vi några drin-
kar på den klassiska 3-våningar
stora sambahallen Rio
Scenarium som är väl värt ett
besök. Senare tog vi en taxi till
Bar Bukowski i Botafogo som
enligt ryktet skulle vara en
renodlad ”tjejklubb”. I kön
kunde man köpa öl och drinkar
från ett stånd på gatan.Tyvärr var
lyckan slut när vi kom till kassan
och vi inte hade tagit med oss
legitimation. Jag tycker ändå att
de små hål-i-väggen-barerna
med är de mest sympatiska i Rio.
Behöver man lite europeisk flärd
däremellan så tar man en ”Jack”
på fräscha Felice eller en färsk-
mortlad lychee-drink på moder-
na Astor. Vill du dansa på natt-
klubb är gaystället Le Boy per-
fekt. Obs! Klubbarna öppnar kl
24.00.

Gaystranden. Man hittar den utan problem via flaggorna. Exakt allt kan
hända på den här stranden. Du kan glömma att kunna läsa en bok eller
slumra till. Förfesten har börjat. Luta dig tillbaka, lyssna till musiken och
njut av att bli serverad exakt det du är sugen på av strandsäljarna: grillad
ost, räkor, Caipirinhas, iskall öl, arabiska piroger, you name it! Varje säljare
har sin egna melodi. Bli road gennom att söka på ”Sanduiche Ipanema” på
Youtube för att få en försmak.

Missa inte gatufesterna

efter kl 23 på den så kallade

gaygatan Farme de amoedo.

Söndagar is the shit! 
De avsstängda bilvägen
vid stranden blir
motionsstråk för
Rioborna.

 

stranden
Det finns många stränder utmed
Rios kustremsa där stringrumpor
och muskler trängs. De mest
kända är:
Copacabana – Något turistigt
men en klassiker.Till skillnad
mot Ipanema finns det massor av
små och  trevliga strandrestau-
ranger att äta lätt och billigt på
utmed hela den 5 km långa pro-
menaden.
Leme – Cool, avslappnad del i
slutet på Copacabana. Inte så
turistig.
Ipanema – Trendig och lång
strand med något dyrare
Caipirinhas & solstolar än
Copacabana. Det är även här du
hittar den sk gay-
stranden. Pass upp för brutal
raggning och viss prostitution.
Arpoador – 500 meter kort
men avlsappnad och charmig
strand. Ungt, icke-turistigt och
stora chanser att se vågsurfare
glida över vågorna.

Det är svårt att förstå hur en stad 
kan bli så segregerad och hur fave-

lorna kan bli så bortprioriterade.
Att så få pratar engelska
Att man fort tröttnar på restaurangma-

ten med kött, bönor och ris.

-

MISSA INTE!
- Besöka favelas.
- Tijuca Nationalpark
- En promenad runt sjön
- Sockertoppen i Urca
- Kristusstatyn i Corcovado
- Söndagar utmed stränder i Rio

Tonemai

Rio Scenarium

ASTOR.
Fräsch bar
och konsert-
teaterscen 
i Ipanema.

Felice Koni Sushi
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örra gången, 2009, röstade
bara 45 procent i EU-valet –
tror ni det blir fler i år?

Fredrick: Jag hoppas verkligen det,
det är därför jag åker runt i landet så
mycket, något som resulterat i mer än
500 pressklipp så här långt. Jag tycker
trots det att många medier har alldeles
för dålig bevakning inför EU-valet.

Malin: Jag tror absolut det blir fler,
men ändå inte så många som man skulle
vilja. Det snackas lite mer om EU-valet
den här gången och jag tror det får lite
draghjälp av riksdagsvalet. Faktum är att
de här två valen hänger ihop, partierna
står ju för samma värderingar både i
Europa och här hemma.

Hur får man fler att engagera
sig i EU-frågor och gå och rösta?

Malin:Vi måste vara tydliga med hur
EU-politiken påverkar allas liv och visa
att det gör skillnad vad man röstar på.
Liksom här hemma handlar om vilket
samhälle vi vill leva i.

Fredrick: Många inbillar sig att
Europafrågorna inte angår dem, vilket
såklart är helt fel. Det finns många
exempel på viktiga frågor som borde
angå alla, exempelvis arbetet för att få
fler bindande klimatmål och att antalet
främlingsfientliga och nazistiska partier är
större i dag än innan Andra världskriget.
Risken är att det bildas ett brunt poli-
tiskt block i Europaparlamentet efter
valet.

Är det extra angeläget för hbtq-
personer att rösta i EU-valet?

Fredrick: I allra högsta grad, vi kan

ju bara se hur långt vi har kommit med
de här frågorna i Sverige, något vi gärna
vill sprida. Många länder i Europa ligger
långt efter oss och transfrågorna är ofta
helt bortglömda. Dessutom finns antiho-
molagar i exempelvis Litauen, som Putin
tagit efter i Ryssland, som inskränker
yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Malin: Ja, helt klart, eftersom det är
viktigt att EU tar tydlig ställning i frågor
som rör oss. Det finns just nu en stabil
majoritet för hbtq-rättigheter i parla-
mentet och den senaste perioden har det
hänt mycket positivt. Jag tror att det har
lagts fram 116 resolutioner som rör
hbtq-frågor som alla röstats för i parla-
mentet. Men motståndet kommer nog
att bli lite tydligare framöver så det gäller
att stå upp för vad vi tror på och ta faj-
ten.

Vilka är era personliga hjärtefrå-
gor i EU-valet?

Malin: Kvinnors rättigheter och
hbtq-frågor är centrala för mig. Men väl-
färdsfrågorna är också jätteviktiga, att vi
får en starkare arbetsrätt och trygga vill-
kor för alla. Det är viktigt att se att frå-
gor om ekonomisk rättvisa och välfärd
också hänger ihop med kampen för
hbtq-rättigheter.

Fredrick:Att kämpa för allas lika
värde är A och O för mig. Dessutom
brinner jag för djurskyddsfrågor där vi
också kommit långt i Sverige, men i vårt

grannland Danmark kuperar man fortfa-
rande grisars svansar trots att det förbjöds
redan 2002.

Varför ska man rösta på just
Centern/Vänsterpartiet i EU-valet?

Malin: I Vänsterpartiet är vi EU-kri-
tiska och tycker att det behövs grundläg-
gande förändringar och demokratisering.
Det är inte rimligt att man har fastlagt
en högerekonomisk politik i fördraget
som är EU:s grundlag.Tillsammans med
övriga partier i Europaparlamentets
vänstergrupp kommer vi att aktivt
kämpa för att försvara välfärden och stå
emot  ytterligare privatiseringar och
avregleringar.

Fredrick: Centerpartiet är en stark
röst i miljöfrågor, när det gäller ener-
giomställning, företagande och rättig-
hetsfrågor – och alltihop måste hållas
samman i ett paket för att det ska funge-
ra.

Era drömrubriker i tidningarna
dagen efter EU-valet?

Fredrick: ”Centern gick fram tack
vare Federleys kampanj – fick med sig
partikamrat in i EU-parlamentet”.

Malin: ”En progressiv vänster tar
över Europaparlamentet”.

Om ni lyckas bli valda är det
för er båda första gången ni sitter i
Europaparlamentet – vad tror ni
blir roligast och jobbigast med job-
bet?

Malin: Roligast blir att lyfta frågor,
ta debatter och att aldrig ge sig. Jobbigast

blir om man utsätts för obehagliga per-
sonliga angrepp. Jag ser väldigt mycket
fram emot arbetet!

Fredrick: Jobbigast blir att vara
borta från man, dotter och hundar.
Roligast blir att ha den reella möjlighe-
ten att påverka. Som EU-parlamentari-
ker har man mycket större möjlighet till
detta än i de nationella parlamenten. Jag
har gjort två mandatperioder i
Riksdagen nu och känner mig redo att
jobba i ett bredare perspektiv.

Pär Jonasson

Den 25 maj är det dags att välja de 20 per-
soner som ska representera Sverige i
Europaparlamentet. För tillfället finns endast
tre öppna hbtq-personer bland de 766 leda-
möterna, skamligt lite, så visst vore det väl
bra om vi tillsammans kunde ändra på 
det? Exempelvis genom att rösta på
Vänsterpartiets förstanamn Malin Björk
eller på Centerpartiets Fredrick Federley
som är trea på partiets lista men 
hoppas kunna kryssa sig in.
QX tog Malin och Fredrick på pulsen 
inför EU-valet för att ta reda på
vilka frågor de
brinner lite
extra för.

”motståndet 
kommer nog att

bli lite tydligare
framöver så det

gäller att stå upp
för vad vi tror på

och ta fajten”
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och två till.... HBT-kandidater på ”topp 3” finns även på valsedlarna
för Feministiskt Initiativ och Piratpartiet. Stina Svensson (plats 3) är talesper-
son för Fi sedan 2011 och partiet hoppas nu komma in i parlamentet.
Piratpartiet, som idag representeras av två ledamöter i EU-parlamentet, har i
årets val partiordföranden Anna Troberg på tredje plats.

f

hbt-kandidater i eu-valethbt-kandidater i eu-valet

därför
måste
alla
rösta
i eu-

valet
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en 3 maj uppträder DWV på
Göta Källare under den stora
Wrecking Ball-festen arrangerad

av Clean Group. Trions medlemmar
Willam, Detox och Vicky Vox är alla
superstjärnor inom dragscenen och deras
största hit This boy is a bottom har över
tretton miljoner visningar på YouTube.
Fans av RuPauls Drag Race känner dessu-
tom igen två tredjedelar av gruppen
eftersom både Willam och Detox var
stora fanfavoriter under de säsonger de
deltog i den populära dragrealityn. QX
tog ett närgånget litet snack med damer-
na innan de satte sig på planet mot
Sverige.

Hur kommer det sig att ni star-
tade den här trion?

Willam:Vi var alla i ett band innan
som värmde upp på House Of Blues
och sen bröt vi oss ur och startade eget.

Detox:Vi var hungriga och gillar
kuk.

Vicky:Vi gillar att festa.
Willam och Detox har varit

med i RuPauls Drag Race, är det
nåt Vicky också vill vara med om?

Detox: Om det finns nåt ätbart så är
hon gärna med.

Vicky:Absolut. Om de säger ja så
säger jag ja.

Vad har er Drag Race-medver-
kan betytt för er som dragartister?

Willam: Det var som att delta i en

slags högre klass av dragutbildning där
de mest kända dragartisterna är lärare.
Jag respekterar RuPaul av bara helvete.

Detox: Jag har blivit latare.
Har ni varit i Sverige förut?
Willam: Jag har inte haft turen.
Detox: Nej!
Vicky: Inte vad jag minns.
Vad vet ni om Sverige?
Willam: Fiskarna, Den

svenska kocken och Dragon
Tattoo-bitchen. Jag är super-
exalterad över vårt besök!

Detox: Jag älskar blon-
diner och Robyn!

Vicky: Jag har haft två
rumskamrater som var systrar och svens-
ka. Och jag har haft en del svenska vän-
ner, ni är ett vackert folk.

Kan ni några svenska ord?
Willam: Innan jag kommer till ett

nytt land brukar jag se till att lära mig
”Hej” och ”Fuck You”. Så, ”Knulla dig”
and ”Hej!”

Detox: Linden berry?
Vicky: Du är het komma hit. Jag

kan suga en kuk. Jag älskar dig.
Vad skulle ni vilja lära er för

fraser?
Willam:Well. Eftersom jag redan

kan Fuck You så vill jag lära mig Fuck
Me.

Detox: Let me eat your kids.
Vad kommer ni att göra på sce-

nen den 3 maj?
Willam: DWW-låtar. Eller

Destiny's Child-låtar.
Detox: Fellatio.
Vicky:Vad jag kommer ihåg vid det

tillfället.
Ni har spelat in en egen version

av Dancing On My Own, gillar ni
Robyn?

Willam: Jag älskar
henne! Detox fick mig att
upptäcka Robyn och hon
har till och med
Konichiwa-fågeln tatuerad
ovanför sina revben. Det är

ju Robyns skivbolagssymbol.
Detox: Jag är besatt.
Vicky:Att se Robyn på scenen fick

mig att skratta, dansa och gråta. Jag äls-
kar den bitchen.

This Boy is a bottom är er stör-
sta hit, varför en låt om passiva
pojkar?

Vicky:Varför inte?     
Willam: Jag skrev den efter en rik-

tigt usel trekant. En kille ljög om att
vara versatile. Jag hatar lögnare mer än
jag hatar att ha en tom röv.

Detox: Passiva är roligare.
Vad går ni igång på?
Willam: Ärlighet och aggressioner.
Detox:Twinks med tatueringar och

förhud.
Vicky: Självförtroende är sexigt.

Vad är det mest spännande ni
gjort inom den sexuella sfären?

Willam: DP. Det räcker väl med
förkortningen för att ni ska förstå?

Detox:Var ska jag börja?
Vicky:Ta av dig byxorna så kan jag

visa.
Vilken manlig kändis skulle ni

vilja göra nåt snuskigt med?
Willam: Jag gillar Michael

Fassbender och han den där döda
Dothraki-killen från Game of Thrones,
Jason Momoa.

Detox: ”One Direction in every
direction”.

Vicky:Alla.
Vad är er karriärhöjdpunkt så

här långt?
Willam: Fyra saker: Nip/Tuck, Rock

of Ages, RuPaul's Drag Race och mina
musikvideos. Jag kan verkligen inte
bestämma mig. Jag hoppas att min bok
som kommer senare i år kan bringa
klarhet.

Detox: Life Ball i Wien.
Vicky:Alla killar världen över.
Till sist, om ni som trio är

tvungna att lipsynca för era liv, vil-
ken låt skulle ni välja?

Willam:Antagligen nån av våra
egna låtar för enkelhetens skull.

Detox: It's All Over från
Dreamgirls.

Vicky: Free Your Mind med

EnVouge.

Ronny Larsson

d

”Jag hatar
lögnare mer
än jag hatar

att ha en 
tom röv”

dwv kommer till sverige
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Shailene Woodley, Theo James, 
Kate Winslet

FOKUS
FILM

Divergent

Sommarens tjejkomedi är här – men 
förvänta er ingen Bridesmaids. Den 
här gången är det 
en trio kvinnor 
(hustrun och två 
älskarinnor) med 
Cameron Diaz i 
täten som slår sig 
samman för att hämnas på douchba-
gen som bedragit dem. Leslie Mann 
(känd från maken Judd Apatows 
�lmer) är en begåvad komedienn och 

här �nns både roliga och tänkvärda 
scener – men samtidigt är det alldeles 

för mycket överspel, 
slapstick och tröttsamt 
tokiga situationer. När det 
kommer till Nicki Minajs 
och modellen Kate Uptons 
skådespelarinsatser – kan 

man inte säga något snällt…  
                                                
                              Andreas Samuelson

”förvänta 
er ingen 

bridesmaids”

VI LÄNGTAR!
Jurassic World
Uppföljare n till en av de mest 
populära �lmtriologierna ever, 
utspelar sig 22 år e�er Steven 
Spielbergs �lm, med nya karak-
tärer och nya ondsinta dinosaurier. 
Nästa sommar är det premiär för 
�lmen som den här gången har 
megahunkige Chris Pratt och coola 
Bryce Dallas Howard i huvudroll-
erna. LÄNGT!

Vi köper in
Man at Bath
Från 2010 kommer den här hyllade 
franska �lmen om den manliga 
horan Emmanuel som är ihop med 
�lmskaparen Omar. De bor i ut-
kanten av Paris, men e�er ett stort 
bråk �yttar Omar till New York. 
Sedan följer �lmen männen på var-
sitt håll när de bygger upp sina liv 
på olika håll. Porrlegenden François 
Sagat spelar Emmanuel (2010).

The Other woman

Dystopiska, samhällskritiska 
tonårsrullar är det nya svarta. 
E�er Hungerspelen kommer nu 

första �lmen baserad på Veronica Roths 
böcker som utspelas i framtiden där 
mänskligheten tydligen lever i Chicago 
(!) och delats upp i fem olika kategorier 
baserat på deras personligheter. Allt 
för att bevara freden, heter det. Vår 
hjältinna Beatrice (Shailene Woodley) 
väljer De Tappra – våghalsar som ska 
representera polis och auktoritet men 
mest verkar springa runt, klättra på 
broar och hoppa på tåg i snygga out�ts. 
Deras självbelåtna coolhet inkluderar 
både tatueringar, piercings och ett 
eget rocktema. Beatrice gör allt för 
att passa in men måste kämpa för att 

inte avslöja Den Stora Hemligheten… 
Det bör uppmuntras att man gör �lm 
för en yngre målgrupp som både har 
�era starka kvinnliga karaktärer (bara 
scenen där Triss och hennes mamma 
ensamma pepprar ett gäng soldater är 
värd biljetten) och ett samhällskritiskt 

budskap. Men även om här �nns såväl 
spännande som roliga scener (direkt 
tråkigt blir det aldrig) så känns den 
pubertala Twilight-in�uensen alltför 
påtaglig. Speciellt den stundtals skrat-
tretande dialogen (inte ens stackars 
Kate Winslet verkar tro på sina ta�iga 
repliker) och kärleksintresset – den 
stereotypiskt mystiske, svår�irtade 
hunken Four (�eo James, ja han tar 

av sig tröjan vid ett tillfälle) – spär på 
töntfaktorn. Resultatet blir en underhål-
lande men larvig �lm som någonstans 
verkar ha någonting att berätta.                              

                   Andreas Samuelson

“underhåll-
ande men 
larvig” 

Cameron Diaz, Leslie Mann





RONNYS TV

Trolljägarna
När Robert Aschberg 
letar upp det ena 
näthatande trollet 
e�er det andra så 
är det inte bara bra 
tv, utan det GER 
någonting också och 
de fega svinen som hotat och hånat 
får vad de förtjänar. Bravo, TV3!

Den här månaden kollar 
vi in en favoritkomedi-
enne, ett gäng nya topp-
modeller & Jack Bauer... 

Inför ESC 2014
E�er förra årets to-
talhaveri med Niklas 
Strömstedt i spetsen 
så är allt upphämtat 
och förlåtet med 
en kunnig Björk-
man vid pro�siga 
Malin Olssons sida. Kul val av gäster 
dessutom med alltifrån Lindarw och 
Bengtzing till Kitty och Perrelli.

Super Fun Night
Galet roliga Rebel Wilson kän-
ner vi igen från Pitch Perfect och 
Bridesmaids. Nyligen �ck hon 
en egen komediserie. Nu får den 
äntligen svensk premiär.

  20 maj. 22.25. Kanal 5,              

Americas Next Top Model          
Tjugonde och senaste säsongen av 
Tyras modelsåpa blandade killar 
och tjejer. Mycket bråk, lite kärlek 
och ett av de bättre persongal-
lerierna.

      5 maj, må-to 19.00, TV3

24: Live Another day
Yes, Jack Bauer är tillbaka i en ny 
serie med den tickande klockan 
och tusen olika utmaningar att ta 
sig an som agent. Givetvis är ock-
så Chloe tillbaka vid hans sida.         
TV3, Start i maj, oklart när

Glee
Jaha, och nu �yttar 
alla till New York.... 
Orkar man bry sig 
om jobbiga Rachel 
och hennes polare 
från McKinley nu 
när de blivit vuxna? 
Serien håller inte alls längre och 
�ytten till storstan känns forcerad.

Orange is the new black 
Äntligen får vi återvän-
da till Litch�eld och då 
få reda på hur illa Piper 
gav sig på Pensatucky 
egentligen. Kommer 
Bennet och Dayanaras 
romans att fortsätta? I 
juni vet vi!

Inside Amy Schumer (Comedy 
Central)

Fulkomligt fantastiska komikern 
Amy Schumer har en egen serie 
på amerikanska Comedy Central, 
och den är bitvis så brilljant och 
kul att man skrattar sig ur so�an. 
Amy driver med allt och alla, och 
tar gärna saker “för långt”. Nyligen 
hade säsong två premiär och grymma 
Amy är precis lika rolig som i säsong 
ett. Youtuba “Compliments” “One 
Night Stand”och “�e Perm” ihop 
med “Amy Schumer” så ser ni vad jag 
pratar om. Älska Amy!

True Blood
Säsong sju blir den 
sista om vampyrerna 
och alla deras vänner 
och �ender. Den 22 
juni är det premiär på 
amerikanska HBO och 
strax däre�er får vi se 
serien i Sverige.

Under the Dome
Förra sommaren blev 
Stephen King-serien 
Under �e Dome en 
stor succé i USA. Serien 
om en by som får en 
gigantisk glaskupa 
placerad över sig får nu 
en fortsättning.

Hurra!

Rätt bra!

Bla-ha!

VILL SE I TABLÅN

3 tv-tider  
Maj

Tv-trissen: Tre sommarserier som vi längtar efter:

Nygifte Fredrik 
är tillbaka!

F redrik Eklund och hans mäklar-
kollegor är tillbaka för ytterligare 
en säsong av 

intriger i New Yorks 
fastighetsdjungel.  Den 
här säsongen hittar ny-
gi�e Fredrik Eklund 
sitt inre lugn och drömmer om bebisar, 
medan nyblivne förhållandekillen Ryan 
Serhant balanserar sitt förhållande med 
jobb dygnet runt. Lilla Luis D. Ortiz 

jobbar sida vid sida med Fredrik hos 
Douglas Elliman och bjuder den här 

säsongen på en massa fula 
tricks för att slå sina pro-
gramkollegor så att de kan 
håva in de stora slantarna. 
Säsongen är sprillans ny 

och började visas på Bravo i USA bara 
för en månad sedan.                                      
    
   Million Dollar Listings, TV3, 20.00 26/5

“Fredrik 
drömmer om 

bebisar”
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FOKUS
MUSIK

med stefan nilsson

QX SPELDOSA
1. Röyksopp & Robyn “Do It 
Again”
Lysande samarbete. Bästa svensk-
norska unionen sedan Kielfreden 
och Bobbysocks.

2. Hercules & Love A�air “I Try to 
Talk to You”
John Grant skrev (och framför) 
texten om hur han blev HIV-
positiv.

3. Kylie Minogue “I was Gonna 
Cancel”
Kylie + Pharrell = Kiss Me Once-
skivans bästa låt. Snart som singel.

4.  Ed Sheeran “Sing”
Ed Sheeran + Pharrell = Justin 
Timberlake. Är han singel?

5. Calm A�er the Storm “�e Com-
mon Linnets”
En holländsk country-oas i årets 
Eurovision Song Contest.

6. Rita Ora “I Will Never Let You 
Down”
I våra öron hennes klart bästa låt 
hittills.

7. Oscar Zia “Love on the Run”
Härligt somrig lägerelds-pop från 
Melodifestival-åttan.

8. Monarchy “Living Without You”
Äntligen nytt från den brittiska 
elektropop-duon.

9. Twin Twin “Moustache”
Härligt humoristisk, fransk pop i 
Stromae-anda.

10. Sibirien “Eld”
Vemodig, men samtidigt grandios, 
indiepop på svenska..

    ...but shut the fuck up:
Erik Amarillo “Fuldans”
Ännu ett totalt misslyckat försök 
att få en ny sommarhit i samma 
klass(?) och storlek som ”Om san-
ningen ska fram”.

   Sammanställd av Ken Olausson

Fantastiskt, Kent!

Oscar Zia
I Dont KNow How To Dance

Popkalven och Melodifesti-
valsåttan Oscar Zias debut 
spretar åt alla håll. Helt rätt 
tänkt med andra ord. I en 
tid där de �esta konsumerar 
låtar, och inte album eller ens 
artister, är det helt rätt tänkt 
att fokusera på en platta med 
bra musik som bildar en kul 
och varierad spellista snarare än hitta en påhittad röd tråd. Bäst 
på den åtta spår långa plattan är sommarvissliga  Love On �e 
Run, latinopoppiga Ballare Con Me, One Direction-röjiga With-
out You och såklart, Kempe/Kruger/K-One-skrivna Cheironpo-
pen Yes We Can.                                                      Ronny Larsson

Lykke Li
I Never Learn

Där debuten “Youth Nov-
els” handlade om att längta 
e�er kärlek, och uppföljaren 
(Grammis-hyllade “Wounded 
Rhymes”) om att inte få den, 
präglas detta tredje album helt 
av känslorna då man tvingas 
lämna någon/något som man 
helt fuckat upp. Det är ärligt 
och naket. Lykke Lis säregna röst svävar återigen över ett knippe 
riktigt melodistarka låtar, och allt är fyllt av samma starka integ-
ritet som på föregångarna och med ett inte så litet country-artat 
vemod. Ett vackert måste.                                                                                                                                       
                   Ken Olausson

Kent
”Tigerdrottningen”

Nästa år är det exakt tjugo år sedan 
den där magiska spelningen då ett då 
okänt band klev upp på en scen, slog 
sönder ett mickstativ redan i första 
låten och sedan omvände mig till 
ett fanatiskt fan för livet genom att 
riva av sin precis släppta debutsingel. 
Två decennier senare, via indiepop, 
arenarock och åttiotalssynt, är Kent 
Sveriges största band och lika folkliga 
som knäckebröd och Carola, men 
samtidigt är det ett annorlunda Kent vi 
hör på ”Tigerdrottningen”. Ett politiskt 
Kent. Ett förtvivlat, argt men engage-
rat Kent. Ett Kent som sjunger om ”en 

garanterat solidaritetsfri nymoderat 
öken” och om att ”du får skylla dig själv 
nu om du får problem”. Ett Kent som 
vill att vi sträcker upp våra händer om 
vi känner som dem. Och samtidigt ett 
Kent som musikaliskt återigen plockar 

tillbaka discobeatsen från ”Vapen & 
Ammunition” och elektroglittret från 
”Tillbaka till Samtiden i produktionen”. 
Som adderat långt mera körer (Petra 
Marklund! Erik Hassle!) än man 
brukar. Och som därför märkligt nog 

låter väldigt annorlunda, men samtidigt 
mer Kent än någonsin, på samma gång. 
Kanske är det svårt att bortse från de 
där 20 åren som fan av ett band när 
man recenserar deras el�e album - men 
faktum är att Kent känns viktigare i 
svenskt musikliv 2014 än vad de gjort 
på väldigt länge. Dessutom låter det 
fantastiskt. Men det gjorde det 1995 
också. 

                                         Ken Olausson

Ladda ner: Skogarna, Din 
enda vän, Simmaren

“ett förtvivlat 
argt men 

engagerat kent”
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Susanne Bolls bok
presenterar hon en
handfull karaktärer

som visar sig hänga ihop; läka-
ren Helmi nyligen hemkom-
men från Zanzibar – där hon
varit på flykt undan
rättvisan och är
därför inkvarte-
rad i lönndom
på vandrarhem;
Dina som kas-
tat sig framför
en bil efter att
ha tagit sin älska-
rinnas barn gisslan
– nu ligger hon hemma
och tittar på tapeterna i väntan
på sjukgymnasten; den kedje-
rökande Yvonne i fula kläder
och med en ruggig karl som
misshandlar henne. Och så
Den Okände Hämnaren som
dyker upp i enstaka korta
kapitel där han ruvar på
vedergällning.

Det är ingen brist på
effektsökeri i Hitta hem. Här
blir klienten ihop med psyko-
logen och läkaren underlåter
med flit att tala om för sina
patienter att de har cancer för
att bespara dem smärtan och
dödsångesten … Det ena häp-
nadsväckande aparta beteendet
efter det andra redovisas.
Liksom mänsklig misär och

sårbarhet. Men jag som läser
bryr mig inte ett smack om
det. Person-  galleriet är näm-
ligen lika livlöst och platt som
en samling klippdockor. Detta
trots att romankaraktärerna är

utstuderat osympatis-
ka – och skurkar

brukar ju som
bekant kunna
vara både roliga
och intressanta.

Hitta hem
bjuder på sida

upp och sida ned
med fullständigt

meningslöst berättande. Boll
lyckas inte fånga läsaren.
Förmodligen för att det saknas
gestaltning. Show, don’t tell.
Det som skiljer torftigt redovi-
sande från litteratur är just för-
mågan att ge karaktärerna liv.
I gestaltningen är språket vik-
tigt. Men också språkbehand-
lingen är på en så låg nivå att
jag på allvar undrar hur förla-
get tänkte när de fattade
beslutet att ge ut boken.

Jag vill så gärna göra tum-
men upp när det finns lesbiska
huvudpersoner i romaner.Vi
är fortfarande inte bortskämda
med det.Tyvärr är det inte
möjligt att rekommendera
Hitta hem.

m

böcker
ulrikas

”Hitta hem” av Susanne Boll (Damm förlag)

-60-

Queer Nation – manifestet
(Översättning och förord: Elin Bengtsson och Lyra
Ekström Lindbäck)
Lesbisk pocket

Nu finns det på svenska, Queer Nations
manifest som medlemmar ur ACT UP dela-
de ut under Prideparaden i NYC 1990. I
denna smala och svarta volym som pryds av den rosa triangeln
ryms vår kollektiva ilska, vår rättmätiga vrede över sakens till-
stånd. För vi är inte nöjda. Kampen är inte över. Segern är inte
vunnen.

Queer Nations manifest är en av de viktigaste hbtq-texter-
na i vår samtid. Det är stort och vackert att det nu är möjligt
för oss svenska queers att bära det närmast hjärtat och läsa när-
helst vi behöver tröst, bekräftelse, glädje och kampvilja.Vi tack-
ar Lesbisk pocket för det – och hoppas att manifestet snart finns
i varje queert hem.

Ord kan krossa betong – berättelsen om
Pussy Riot
Masha Gessen
(Översättning Thomas Grundberg och Nille Lindgren)
Brombergs

Vilka är Pussy Riot? Hur kom det sig att de
lyckades reta gallfeber på Putin?

Vad var det som hände i Frälsarens katedral i
Moskva 2012?

I Gessens bok möter vi människorna bakom
konstkollektivet Pussy Riot. Hon skildrar aktivism
och mod i ett alltmer repressivt Ryssland. Hon ger
också en bild av vilken betydelse punkkollektivet
haft i världen i stort med supportar som Madonna,
Patti Smith och Paul McCartney.

Framför allt är Ord kan krossa betong en livs-
viktig bok om den akuta bristen på demokrati i
Ryssland – ett av världens mäktigaste länder.

”en av de viktigaste 
hbtq-texterna i 
vår samtid”

”Vilka är Pussy Riot? 
och varför retar de 
gall-feber på Putin?”

”Jag vill så
gärna göra 

tummen upp när
det finns 

lesbiska huvud-
personer i 

romaner, men
tyvärr..." 

Böcker  14-04-25  11.26  Sida 60
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Chokolate & Pastry, 
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, cruising, 
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/
ungdomsmottagning
DAILY UPDATED GAY 
GUIDE IN ENGLISH/

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 23-04
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, 
Wonk Kungsgatan 15, 
onsd, fred, lörd 23:00-05.  
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
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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

6

4

7

2





MALMÖ GAY GUIDEMALMÖ GAY GUIDE

1

STIG SÖDERLING KARTOR & DIAGRAM

4

6

7

3

2

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

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
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HÖTORGET DEN 30 MARS 2005. Sahar
Mosleh har bestämt träff med
Maryam Iranfar på ett fik. Sahar är
nervös och när hon tänker på henne är
det som om en raket skjuts upp i huvu-
det. Hon tvivlar på att hon vågar berät-
ta att hon älskar henne.

– Det är svårt att förklara sina käns-
lor utan alkohol. Ge mig vin och jag
kan berätta hur jag känner. Men det här
var ju mitt på dagen, så jag kunde inte
dricka, säger Sahar.

För första gången någonsin känner
hon att hon vill leva monogamt i ett
förhållande med en kvinna. Kruxet är
bara att Maryam arbetar som Sahars
personliga assistent.

–Vi hade lärt känna varandra innan
hon började jobba hos mig, fast jag
tycker ändå inte man ska vara tillsam-
mans med sin assistent, säger Sahar.
Hon tar mod till sig och berättar för
Maryam att hon älskar henne. Men
kärleksförklaringen slutar i ett känslo-
samt kaos, eftersom Maryam förklarar
att hon inte är redo för en relation.
Sahar ber Maryam sluta som hennes
assistent.

Dagarna efter följer flera nattliga
samtal, som oftast resulterar i tårar. Men
till slut inleder de en relation och 2005
gifter de sig.

– Jag visste redan efter första ligget
att jag ville gifta mig och ha barn med
Maryam, trots att hon är så olik mig.
Hon är lugn och jag är rastlös. Hon

pratar inte så mycket och jag måste
snacka hela tiden. Hon vill tänka innan
hon fattar beslut, och jag vill fatta dem
direkt. Jag har ångest, men hon vet inte
vad det är. Jag gillar reggae och hon
rock.

Nu väntar de barn tillsammans och
i augusti beräknas barnet komma. Sahar
berättar att hon är panikslagen inför
barnets ankomst.

– Barnet får två icke-vita, lesbiska
mammor, som har ganska mycket i
bagaget. Och jag sitter i permobil. Så
helt lätt blir det inte.

Vad oroar du dig för?
– Alla fördomar och mer konkret

vad barnet ska kalla mig. Jag vill ju
också kallas mamma och inte bara vid
namn. Det blir konstigt om bara
Maryam vänder sig om när barnet skri-
ker ”mamma”. För mig är det också
viktigt att vi har ett jämställt familjeliv
och att jag får mer assistans, så att jag
kan ta lika mycket ansvar som min fru.

Sahar drömmer om att få en liten
pojke och att en gång ta med sig
honom till Iran, som både hon och
Maryam har ursprung i.

– Men det går inte, eftersom inte
barnet har någon pappa. Det kräver de
för att man ska få resa in i landet.

Sahar kom hit med sin familj 1994.
Hon minns tiden i Iran som i huvudsak
bra och det var där hon hade sin första
flickvän.

–Vi låg med varandra, men vi fatta-

de inte att det var sex, för det var inget
man pratade om och de vuxna intalade
barnen att man fick barn genom att ta
en tablett.

När Sahar 2001 kom ut för sin
familj kom det inte som någon chock,
eftersom hon under hela sin barndom

pratat mycket om bröst och kvinnok-
roppar. Hon minns att hon brukade
spana in kvinnors rumpor och urring-
ningar på de turkiska tv-programmen.

– Den enda man som jag tycker är
snygg är Bob Marley och på gymnasiet
var jag tillsammans med en man som
liknar honom, men sedan insåg jag att
jag inte är intresserad av någonting hos
män.

Sahar möts ofta av fördomar, inte
minst i ”funkis-” och ”flatvärlden”.

– Många funkisar frågar mig hur jag
har sex och tar för givet att jag bara har
haft sex med andra funkisar. Och de
tycker att det är konstigt när man pratar
om orgasm, fitta och kuk. Men det

handlar kanske om avundsjuka.
På Qruiser har hon fått frågan

”knullar du som andra lesbianer?” Även
om hon tyckte frågan var dum tog hon
den som en komplimang.

– Det betydde ju att hon tänkt på
mig på ett sexuellt sätt.

– Jag klarar inte av alla sexställning-
ar, men det är det många som inte gör.
Och visst är det inte så lätt att knulla i
Vitabergsparken, eftersom jag har svårt
att ta mig dit, då det är värsta backen.
Men även jag har knullat i bil och på
toa. Det är inte så att jag sitter fast i
min permobil.

Vad ser du mest fram emot
med att bli förälder?

– Att få dansa reggae, gå på Gröna
lund och äta vegetarisk persisk kebab
med mitt barn.

”Jag ska bli mamma”
Namn: Sahar Mosleh På Qruiser: Lubrikation Ålder: 35 Bor: Solna, i Stockholm Gör: Arbetar som verksamhetsledare
på ett assistansbolag Civilstånd: Gift

”Även jag har knullat i bil och 
på toa. Det är inte så att jag 

sitter fast i min permobil”

en
person

av maria makar

-68-
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Hon är lugn och jag är rastlös. Hon

pratar inte så mycket och jag måste
snacka hela tiden. Hon vill tänka innan
hon fattar beslut, och jag vill fatta dem
direkt. Jag har ångest, men hon vet inte
vad det är. Jag gillar reggae och hon
rock.

Nu väntar de barn tillsammans och
i augusti beräknas barnet komma. Sahar
berättar att hon är panikslagen inför
barnets ankomst.

– Barnet får två icke-vita, lesbiska
mammor, som har ganska mycket i
bagaget. Och jag sitter i permobil. Så
helt lätt blir det inte.

Vad oroar du dig för?
– Alla fördomar och mer konkret

vad barnet ska kalla mig. Jag vill ju
också kallas mamma och inte bara vid
namn. Det blir konstigt om bara
Maryam vänder sig om när barnet skri-
ker ”mamma”. För mig är det också
viktigt att vi har ett jämställt familjeliv
och att jag får mer assistans, så att jag
kan ta lika mycket ansvar som min fru.

Sahar drömmer om att få en liten
pojke och att en gång ta med sig
honom till Iran, som både hon och
Maryam har ursprung i.

– Men det går inte, eftersom inte
barnet har någon pappa. Det kräver de
för att man ska få resa in i landet.

Sahar kom hit med sin familj 1994.
Hon minns tiden i Iran som i huvudsak
bra och det var där hon hade sin första
flickvän.

–Vi låg med varandra, men vi fatta-

de inte att det var sex, för det var inget
man pratade om och de vuxna intalade
barnen att man fick barn genom att ta
en tablett.

När Sahar 2001 kom ut för sin
familj kom det inte som någon chock,
eftersom hon under hela sin barndom

pratat mycket om bröst och kvinnok-
roppar. Hon minns att hon brukade
spana in kvinnors rumpor och urring-
ningar på de turkiska tv-programmen.

– Den enda man som jag tycker är
snygg är Bob Marley och på gymnasiet
var jag tillsammans med en man som
liknar honom, men sedan insåg jag att
jag inte är intresserad av någonting hos
män.

Sahar möts ofta av fördomar, inte
minst i ”funkis-” och ”flatvärlden”.

– Många funkisar frågar mig hur jag
har sex och tar för givet att jag bara har
haft sex med andra funkisar. Och de
tycker att det är konstigt när man pratar
om orgasm, fitta och kuk. Men det

handlar kanske om avundsjuka.
På Qruiser har hon fått frågan

”knullar du som andra lesbianer?” Även
om hon tyckte frågan var dum tog hon
den som en komplimang.

– Det betydde ju att hon tänkt på
mig på ett sexuellt sätt.

– Jag klarar inte av alla sexställning-
ar, men det är det många som inte gör.
Och visst är det inte så lätt att knulla i
Vitabergsparken, eftersom jag har svårt
att ta mig dit, då det är värsta backen.
Men även jag har knullat i bil och på
toa. Det är inte så att jag sitter fast i
min permobil.

Vad ser du mest fram emot
med att bli förälder?

– Att få dansa reggae, gå på Gröna
lund och äta vegetarisk persisk kebab
med mitt barn.

”Jag ska bli mamma”
Namn: Sahar Mosleh På Qruiser: Lubrikation Ålder: 35 Bor: Solna, i Stockholm Gör: Arbetar som verksamhetsledare
på ett assistansbolag Civilstånd: Gift

”Även jag har knullat i bil och 
på toa. Det är inte så att jag 

sitter fast i min permobil”

en
person

av maria makar
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Han säger själv att hemligheten är att han
kan prata på både in- och utandningar – på

det sättet kan ingen avbryta honom. Hur det nu är med
det så är Farao Groth vårens stora radiohändelse. När
han dyker upp i NRJ:s mor-
gonprogram så känns det som
om programledarna överdoserat
på lugnande. De har helt enkelt
ingen chans mot den Grothska
svadan. Kolla in klippen på vak-
nafan-kontot på YouTube.

Polen och homorättigheter har länge varit ett
sorgligt kapitel. Därför är det kanske ingen

överraskning att landets första bögfilm är hyfsat dyster.
Floating skyscrapers heter den på engelska, och har nyss
kommit ut på dvd i Storbritannien.Tematiken i filmen
är knappast ny: ung man – ofta klädd i väldigt lite klä-
der – kämpar  med att
acceptera sin sexualitet.
Men det är snyggt genom-
fört, med någon sorts upp-
daterad version av den
gamla goda socialrealistiska
öststatsestetiken.

Harvey Fierstein. En av mitt livs stora glädjeämnen är
att jag hann se Harvey Fierstein som Edna Turnblad i
Broadwayuppsättningen av musikalen Hairspray. Mannen
bakom Torch Song Trilogy (nyss spelad under namnet
Arnold på Stockholms Stadsteater) är nu aktuell som
manusförfattare till Broadway-upp-
sättningen Casa Valentina, en pjäs
om ett hotell på 60-talet där män
som ville klä sig som kvinnor
kunde vara sig själva, Samtidigt som
han står bakom manusen till två
andra Broadwaysuccéer – Kinky
Boots och Newsies!

et är nästan tio år sedan jag
besökte Warszawa senast. Då
var jag hemskt etnocentrisk

minns jag, och tyckte till exempel
att det var ENORMT pinsamt att
folk dansade på borden till Dr
Alban. ”Vilka bönder!”, tänkte jag
och himlade med ögonen medan
jag stod i ett hörn och hade det
ganska tråkigt.

Med åren har jag blivit lite
mindre sipp, och lite mer tacksam
över när folk faktiskt är glada. Som
när vi var på bögbaren Lodi Dodi i
den polska huvudstaden för några
veckor sedan.

Det tog bara femton minu-
ter från att vi ställde oss i baren,
tills att ägaren lyckats tända eld

på sin fjäderboa. Jag vet inte om du
är fullt medveten om det här, men
brinnande plymer är ett känt jär-
tecknen. När det visar sig får man
absolut inte gå hem – oavsett hur
trött man är. För kvällen kommer
att sluta på…ja, om inte på ett lyck-
at så åtminstone ett intressant sätt.

Lodi Dodi är den enda ”riktiga”
bögbaren i Warszawa. Mitt barsäll-
skap Robert Fux envisades med att
kalla den för en polsk kopia av
Torget i Stockholm, men då får ni
tänka er att Torget har en övervå-
ning för kortväxta (lågt i tak, alltså)

där man kan stå ner och se ner på
baren, samt en källarbar där det är
underklädesfester på lördagen.

Jomenvisst, i katolska, hämmade,
homofobiska Polen får man

inte gå in på vissa klubbar
med keps på huvudet –
men att idka snusk i ett
mörkt hörn när man är ute
på lokal verkar inte vara

något problem.
Nå, tillbaka till Lodi

Dodi. Det var någon
gång när bartendern
bjöd på den sjunde
rundan av söta
körsbärsvodkeshots

som jag började
titta på klockan och

insåg att stället skulle
ha stängt för tre timmar

sedan. Men vem kan gå
hem när det vankas styr-
dans till polska schlagers?
Skulle du någon gång
hamna i samma situa-
tion, kan det vara värt
besväret att vara lite mer

lyhörd än jag.Tydligen var jag lite
för sträng, för min danspartner –
som inte kunde engelska – gick och
klagade hos någon som kunde över-
sätta. ”Säg till honom att jag inte
gillar hur han dansar. Han måste ha
missförstått allt. Jag är inte passiv!”
Det är tacken för att man är lite
strikt med foxtrotstegen!

Det här kanske låter lite etno-
centriskt, men för mig var det
extremt nostalgiskt att gå ut på bög-
bar i Warszawa 2014. Det kändes
som om folk var lite på samma sätt
som när jag gick ut i Malmö på 90-
talet.Att bögklubben blir en plats
att leva ut all bögighet som man
gått och burit på under arbetsveck-
an. Fast fullt lika många killar stra-
ight acting-killar i träningsbyxor
som det finns i Polen hade vi förstås
inte i Malmö på 90-talet.

Kvällen slutade med att bargäs-
ter fick hoppa in som barpersonal,
med att någon ertappades med
otrohet på toaletten, borttappade
mobiltelefoner som återfanns i
soporna innan vi allihopa liksom
rullade ut från stället när klockan
närmade sig fyra. Men det var en
sån där legendarisk kväll, det enda
som fattades var fullmånen.

Några dagar senare går jag förbi
Lodi Dodi igen, fast jag vet att jag
inte borde. Det är lite som att vara
Askungen och gå på nästa bal och
tro att den blir lika kul. Eller som
Herakleitos brukade säga, ”man
kan inte två gånger stiga ner i
samma flod”.

Å andra sidan var det nästan
värt det bara för att se den totala
skräcken i bartenderns ögon när
han ser mig stå vid bardisken på
nytt. Som om alla minnena från den
där kvällen plötsligt föll på plats.
Och hur han sedan, när han serverar
mig en öl väser sammanbitet ”just
one drink tonight, then we have to
close”.

d

kulturpuggan: roger wilson

”styrdans till polska schlagers...”

kvarsittning: Finska protester
Hur orkar folk protestera mot att det ska göras frimärken med Tom of
Finland-motiv i Finland? Och hur orkar folk vara glada över det? Vem
använder frimärken överhuvudtaget?

Varför ska det hurras över att simhopparen Tom
Daley ändrat sig, och nu säger att han är 100%
homo, och inte bisexuell som han sa tidigare?

Jag tyckte att han verkade vara mer spännande när han sa att han var bi. Leave
bisexual Tom alone! 

läs:

se:
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”Säg till honom att jag
inte gillar hur han

dansar. Han måste ha
missförstått allt.
Jag är inte passiv”
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[bifobi]
månadens glosa:

Skank är det senaste eposet av björnvärldens
stora (med betoning på stora), vita rap-hopp

Big Dipper. Singeln från hans mixtape Thick Life som
finns att ladda ner grati på  hans
hemsida. Och kollar du in videon
ser du att han som vanligt bjussar
på valkar, kroppshår och minimala
outfits. Precis som det ska vara. Se
mer på bigdipperjelly.com

gör:

guldstjärna:
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