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

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

från konser veringsmedel och lätt att 
applicera över hela kroppen. Dess-
utom ger den en silkeslen känsla och 
doftar som sololja ska dofta, kokos. 
Trevlig sommar!
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Lena tycker att jag och mina
vänner är lite tafatta och
möblerar bestämt om våra sex
händer på sin kropp för att få
ett snyggt färgmönster likt det
ni ser på omslaget. Men det
tar emot lite när man ska
trycka sin handflata rakt på en
av Sveriges största sångerskors
tutte.

Vad gör man när man hittar
en snygg kille på Qruiser? 
Självklart så ber man honom
att modella i sommarens
badbyxor.
Möt vår bad boy Marcus.

Hon är förbundskapten för
svenska damlandslaget i ten-
nis och hyllad kommentator
på Eurosport. Möt före detta
tennisproffset Maria
Strandlund Tomsvik.

24 år gammal upplever Niklas
Hogner något han aldrig har
känt tidigare. Han blir kär. I en
kille. Som är känd. Och har
hiv. – Det blev tre saker på en
gång att komma ut med.

Miss Gay är tillbaka! I år
kommer tävlingen att hållas
under Stockholm Pride.
Här är årets nio deltagare.

Weekend är en av årets bästa
kärlekshistorier. En kort inten-
siv romans på två dygn som
säger mer än tioåriga förhål-
landen. För att inte falla ner i
stereotypa gropar satte brittis-
ka regissören Andrew Haigh
upp en lapp på väggen när
han skrev manus. Det stod
”var inte en klyscha”. QX
träffade honom i Göteborg.

QX pratar med sex personer om Stockholm Pride.
Korta frågor. Snabba svar.

I den nya svenska filmen ”Cockpit”, som har premiär i
juli, spelar Jonas Karlsson en kille som klär ut sig till
kvinna för att få jobb. Hej Tootsie säger vi.

jonas spelar kvinna i
svensk ”tootsie”

Vi följer 
med lena

en man
Flera badbyxor

maria styr 
svensk damtennis

sex om stockholm pride

när ens pojkvän 
är hiv-positiv

vem blir 
miss gay 2012?

great 
weekend

månadens omslag
Lena Ph gör årets
Pridelåt och 
uppträder på pride-
lördagen i parken.

alltid i QX

6. Ledare: Hiv fortfarande laddat
18. Krönika: Sara Lövestam
44. Fitness: Jari Ketola
46. EGO med Stefan Nilsson
52. Film Weekend
54.TV: Beverly Hills Nannies
58. Musik Erik Hassle
72. En Person: Justus
74. Roger Wilson

Månadens citat

”Jag vet att Jean-Pierre är född
samma år som mig och att han
varit en Army Of Lovers och 
att han har glasögon. 
Är Jean-Pierre gay förresten?”

MAria Montazami, sid 40

QX ÄR EN GAYNÖJESTIDNING SOM DISTRIBUERAS GRATIS PÅ 278 STÄLLEN I BL.A. STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ,
UPPSALA, HELSINGBORG, LUND, HELSINGFORS OCH KÖPENHAMN. QX, SOM UTKOMMER 12 GGR PER ÅR, KOM UT MED
FÖRSTA NUMRET I OKTOBER 1995. MER INFO SAMT PRENUMERATION:WWW.QX.SE/TIDNINGEN
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agnes gör sin enda spelning i
sommar på Stockholm Pride 

sid 32
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är Andreas Lundstedt firade sin 40-års dag på East i Stockholm
var vi ett 100-tal personer på plats. Det var en överraskningsfest
som pojkvännen Niklas med flera stod bakom. Under kvällens

middag uppträdde vänner till Andreas. Det sjöngs låtar och hölls tal. Det
var skratt och det var gråt. Och en en himla massa kärlek i luften.
När Andreas pojkvän Niklas höll tal på slutet berättade han att han nyli-
gen intervjuats av QX för en artikelserie om hiv och aids, ”QX ville
prata om hur det är att vara tillsammans med någon som är hiv-positiv”.

Det blev knäpptyst i lokalen.
Och jag menar knäpptyst.
Tidigare under kvällen hade flera personer i sina tal tal fällt

en och annan tår när de kommit in på Andreas hiv-status.
När Niklas stod på scenen skulle man kunna hört en knappnål falla.

Man fick nästan känslan att folk höll andan. Hiv är fortfarande laddat i
Sverige.

Men Niklas har en avdramatiserad relation till hiv. Precis som Andreas
själv.

- När QX frågade om de fick göra den här
intervjun med mig sa jag självklart att jag stäl-
ler upp, berättade Niklas från scenen. Men att
jag egentligen tyckte att de borde skriva om
hur det är att leva med någon som tror att
han är en superstjärna. För det är fan inte all-

tid så lätt, sa Niklas.
Hela lokalen brakade loss i jubel

och skratt. Intervjun med Niklas
hittar du på sidorna 42-43.

Hörni, priden står för dörren. Den stockholmska priden. Efter det
senaste årets turbulens med inställda betalningar, konkurshot, avhopp och
en bleknande identitet är det återigen dags för pridefest. Och denna gång
verkar priden komma hem igen.

Efter att ha varit på turné runt om i Stockholm ett par år och expe-
rimenterats med så flyttar man tillbaka till Tantolunden och återinför
entréavgifter.

Det råder självklart delade åsikter om det, men de flesta jag pratar

med tycker att det är bra att Stockholm Pride är tillbaka där det
började. Onsdag till lörsdag. Med en avslutande parad som återigen
får ta sig hela vägen genom stan för att sedan nå sitt klimax på
Hornsgatan.Tyckte jag såg folk som redan nu tagit plats vid
Hornsgatspuckeln, kan det verkligen stämma…

Vi ägnar stora delar av vårt julinummer åt Stockholm Pride.Vi
avslöjar artister, dogtagen-designern, pratar med pridechefen och
träffar tjejen som gör årets pridelåt, Lena Ph. Och ingen säger det
väl bättre än Lena själv i årets anthem nu när Pride står för dörren
- du följer väl med?

Vi ses i parken!

ingång

Hiv är fortfarande laddat

]
”det känns som stockholm pride

kommer hem...”
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Ulrika Lahne
Marknad 

– Det gör ont!

Peter Knutson
Fotograf

– Dansa i neon. Det är en klassiker
som aldrig man tröttnar på!

Desirée Nordin
Traffic 

– Lenas Anthem!

Magda Gad
Frilans 

– Ph-låt? Gillar tyvärr inte hennes 
låtar, men hon har ju rätt snygga 

ben. Så jag väljer dem!

Ronny Larsson
Redaktör 

– Om igen. Kanske den bästa
Melodifestivalballaden ever.

Hej Redaktionen: lena ph gör pridelåten, vilken är din bästa lena-låt?

fakta: tidningen qx 

Jag vill ha vitt vin på som-
maren. Och i år dricker jag Kajsa
Bergqvists fruktiga ”Riverscape”.
Ett fynd! (nr 2071 på Systemet)

Maj var den kallaste i
Stockholm på 80 år och juni 
den regnigaste på 103 år. Kom
igen nu juli, varmast på 150 år?

ja. nej. Två svenska grupper har
snabbt blivit mina sommarfavori-
ter: Icona Pop ”I love it” och
Niki & the Dove ”Tomorrow”!

JA.

INGÅNG juli  12-06-27  09.35  Sida 6

     



Bukowskis Market är Nordens största auktionssajt på nätet. Här 
hittar du snygga föremål från alla tider och stilar som har värderats 
av våra experter. Hitta din unika designstol, art nouveau-byrå eller 
Olle Baertling-blad. 3 000 nya föremål i veckan att bjuda på dygnet 
runt. Och när du tröttnat, sälj dem hos oss igen. Chansen är stor att 
värdet har bestått - eller till och med ökat. Så funkar tidlös kvalitet. 
www.bukowskismarket.com 

LISA LARSON, SVERIGE (FÖDD 1931) utbildades vid Svenska Slöjdföreningens 
skola i Göteborg 1950-54 och utomlands. Hon var verksam vid Gustavsberg studio 
1954-80. Därefter har hon arbetat som frilansdesigner för många olika producenter, 
bl a Duka, Höganäs, Jie-keramik, Rosenthal, Rörstrand m fl . Hon är dock främst känd 
för sina prydnadsfi guriner för Gustavsberg, t ex Lilla och Stora Zoo, ABC-fl ickorna 
och Noaks Ark. Figurinen ”Samhällsdebatten” och ”Pippi” tillhör de mest eftersökta 
modellerna tillsammans med hennes stengodsskulpturer i unikat. Läs mer om våra 
kända formgivare i vårt  eget uppslagsverk: www.bukowskismarket.com/bukipedia

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

LISA LARSSON 
”PIPPI”
KÖPT FÖR 2.100:- SÅLD FÖR 6.400:-
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en nionde juli har sommarkome-
din Cockpit premiär, enkelt beskri-
vet som en svensk variant av ame-

rikanska filmen Tootsie. Jonas Karlsson
har huvudrollen och spelar piloten Valle
som desperat söker nytt jobb. När han får
höra att ett flygbolag söker efter en kvinn-
lig flygkapten drar han sig inte för att klä
ut sig till kvinna och krypa i en åtsittande
uniform. Han lånar sin systers identitet
mot en helårsprenumeration på en mor-
gontidning. Kollegan Cecilia lyckas bli
störtförälskad i kaptenens nya jag.

Jonas, hur har det varit att spela
kvinna? 

– Det var kul och väldigt långa smink-
tider.

Hur förberedde du dig för rollen? 

– Det handlade mycket om att
bestämma vilken sorts tjej jag skulle vara,
blyg eller tuff eller mjuk eller damig. Sättet
att röra sig på var väldigt viktigt. Jag har ju
använt mig av flera förebilder av kvinnligt
kön. Sen var det ju väldigt mycket hår
som skulle rakas och vaxas.

Kände du dig snygg som kvinna? 
– Då och då kände jag mig snygg. I

vissa lägen och i rätt ljus. Med rätt läpp-
stift. Jag hade ju några favoritklänningar
(skrattar). Bland annat en ganska kort små-
mönstrad som jag gärna hade köpt loss om
jag hade varit kvinna. Däremot blev jag
aldrig riktigt bekväm i pilotuniformen.

Har du spelat kvinna innan?
– Bortsett från någon crossdressövning

på scenskolan är det första gången.
Vad skiljer det manliga och

kvinnliga könet åt när man spelar en
sån här roll?

– Oj. När man gör en sådan här roll –
en kille som klär ut sig till tjej och vill få
det att kännas trovärdigt – får man ju lov
att utgå ifrån klichéer och sedan söka sig
vidare därifrån. Lite samma resa som Valle

gör i filmen. Det intressanta var ju att visa
hur Valle känner sig befriad av att få gå in i
ett annat kön och upptäcker nya sidor hos
sig själv.

Vilka fördelar och nackdelar har
du haft som man i yrkeslivet? 

– Mina manliga fördelar är nog oräkne-
liga.Allt från fler roller till högre lön.

Hur upplevde du dig själv som
kvinna?   

– Både lång och stor och jag tyckte att
jag hade rätt snygga ben. Jag fick många
komplimanger för det från kvinnor – och
från några män också. Sen fick jag ett
annat lugn och en viss pondus. Jag fick
mer blickar och hamnade i centrum – det
kändes som det fanns mer att titta på än
om man är en vanlig snubbe.

Bästa erfarenhet från filminspel-
ningen?

– Det var en väldigt intensiv och rolig
inspelning överhuvudtaget. Men jag minns
särskilt en gång när vi höll på med en scen
och jag plötsligt fick syn på en gammal
barndomskompis. Jag gick fram och hälsa-
de men han kände inte igen mig.Till slut
tokstirrade han på mig och utbrast ”Men
du är ju en snubbe!”. ”Ja visst” sa jag. ”Det
är ju jag. Jonas”. Då kände jag att det kan-
ske skulle funka ändå.

Maria Makar

”Cockpit” har premiär den 9 juli

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

d
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”jag tyckte att 
jag hade rätt 
snygga ben”

jonas karlsson i svensk ”tootsie”

an ni inte göra något om oss

smygisar, vi vill faktiskt ock-

så synas.

Så stod det i ett brev som kom

till QX redaktion. Gulligt tyckte

vi och satte igång. Det blev ett

reportage om bögar och flator

som ännu inte tagit steget helt

och hållet ur garderoben.

I QX juli 2002 träffade vi även

Michael som till skillnad från

smygisarna i reportage var öp-

pen bög i lumpen. Han inter-

vjuades tillsammans med sina

lumparkompisar.

Stockholm Pride presenterar

årets artister och bland dem hit-

tar vi Cece Peniston, Crytsal Wa-

ters, Marit Bergman,Alcazar

och Sylvia Vrethammar.Vi åker

hem till OS-ryttaren Pether

Markne och hans pojkvän, fil-

men Spider-Man får högsta be-

tyg av Tomas Lenneryd medan

Fredrik Kempes debutskiva bara

får en tvåa.Vi gick på krogen

och frågade bla.a 10 personer

om när de kom ut, på frågan

”Känner du någon som borde

komma ut” svarar Richard 23,

student: ”Ja, en kompis till mig

som är kändis”. Kan det ha varit

Peter Jöback månne?

k

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

medverkande Babsan Diamond Dogs DJ Leo.B DJ Pamela Gogo-dansare 
datum/plats 5 juli, kl 22-02

Wisby Strand Congress & Event (Strandvägen 4)
gratis inträde, 18 år

Almedalsveckans

roligaste och

glammigaste fest Foto: Mia Lundgren
Foto: Peter Knutson



ed ett stort bidrag från olika finska institu-
tioner, ett enormt engagemang från Gary
Everett som curator från Homotopia i

Liverpool har till slut en utställning med ett bra
urval av Tom of Finlands verk kunnat sys ihop på
Kulturhuset i Stockholm.

En stor del av de
verk som visades
under ”Tom kommer
hem”-utställningen i
Åbo förra året kom-
mer att finnas med i
Stockholm och det hela blir till en manifestation av
det starka band som fanns mellan Touko
Laaksonen och Sverige.

Under närmare fyrtio år har konstnären Tom of
Finland varit en av gaykulturens största namn. Hans
teckningar har betytt mycket för självuppfattningen
i en tid när den rådande uppfattningen var att
homosexuella män var veklingar och fjollor.

Idag räknas han som den mest inflytelserike ska-
paren av gaypornografika och finns representerad på
bland annat Museum of Modern Art i New York.
År 2009 presenterades han i den nordiska paviljong-
en på Venedigbiennalen. Han dog 1991.

Utställningen presenteras av Kulturhuset i sam-

arbete med Homotopia Liverpool och Tom of
Finland Foundation Los Angeles. Med stöd av Åbo
2011 Europas kulturhuvudstad.

Kulturhuset, Stockholm 28 jun–19 aug.

m

-10- -13-

tom of finland på
kulturhuset

”en av gay-
kulturens

största 
namn”

Touko Laaksonen
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• Surfa till mobile.qruiser.com
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Läs mer om DO:s aktiviteter på 
www.do.se/pride2012

Sol, bad  
och mat!

Strandpromenaden 61, Saltsjö-Duvnäs 08-716 86 96  
bokabord@koloni.se  www. koloni.se

Öppet alla 
dagar 11–23

FemmeQ
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650 flator i Skärgården
et lesbiska resebolaget Olivia travels har
belägrat Stockholm. De 650 lesbiska
kvinnorna som kommer från hela värl-

den och då främst USA har bl.a. besökt Gamla
Stan, Roxy och Mälarpaviljongen. Nu stiger de
ombord på en lyx-
kryssning som tar
dem via Stockholm
skärgård till Finland,
Estland och
Ryssland. Kvinnorna

är förväntansfulla och hoppas på ”some lesbian
action”.

– Kvinnorna i Sverige är så vackra", säger det
gifta paret Kim Bruce och Jan Crawley gör
sin femtonde Oliviakryssning.

Maria Makar

Olivia kommer tillbaka till
Stockholm onsdag 26 juni.

d
Kvinnorna är 

förväntansfulla
och hoppas på ”some 

lesbian action”
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Mary Fehrenbach är med på
resan för att hitta sin drömbrud.

Jennifer McDowell är
underhållningschef på Olivia travels
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Välj ur smartphotos 
stora sortiment
av roliga fotoprodukter
som alla är enkla att göra

smartphoto.se T:  0525 – 170 00. E: kundservice@smartphoto.se

- din fotobutik på nätet
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X Förlagschef Jon Voss besöker
Almedalsveckan. Han håller i de två semi-
narierna ”Företagen går först” och ”The

only gay in the village”. Det är första gången QX
medverkar på Almedalsveckan. Därför hålls det på
torsdagen en stor QX-fest.

– Det finns många hbt-personer
inom ”påverkansbranschen”. Både
vad gäller politiker och pr-konsulter.
Därför är det såklart intressant för oss
att även vi är med på
Almedalsveckan, säger Jon Voss.

Seminariet ”Företagen går först”
handlar om hur och varför svenska
och internationella företag ska arbeta med hbtq-
frågor idag och vad de vinner på det liksom om
hur detta kan vara en del i arbetet för mänskliga
rättigheter.

På det andra seminariet, ”The only gay in the
village”, diskuteras hur det är att vara gay i ett litet
samhälle.

– I varje litet samhälle finns en frikyrka, Folkets
Hus och en nykterhetslokal. Men varför finns det
inte en hbt-lokal? Hbt-personer måste kunna
känna sig trygga även i mindre städer. De ska inte
behöva flytta till storstäder.

Seminarierna görs i samarbete
med Senus och hålls i
Församlingsgården på Norra
Kyrkogatan 2 tisdag och onsdag.
Torsdagskvällens QX-fest arrangeras
av Programbolaget på Wisby Strand.
Leo B och Pamela är DJs, Babsan
och Diamond Dogs uppträder och
det är fri entré.

Jon Voss är förväntansfull inför veckan och
säger:

– Det ska bli kul att prova det här och det
kommer att bli spännande diskussioner. Sen är det
alltid kul med fest!

Maria Makar

q
QX på Almedalsveckan

Därför
hålls det på
torsdagen

en stor 
QX-fest
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Vi söker dig som är kVinna och redan idag jobbar med någon typ 

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

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

du träffa fantastiska människor från Stockholm och andra städer, 

länder och kulturer. 

Låter det intressant? Hör av dig till oss så snart som möjligt på 

www.taxistockholm.se/jobb!

Vi söker fler kvinnliga förare. 

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



å midsommardagen var det premiär
för årets sommarpratare. Först ut i
startfältet var skidåkaren och före

detta världsmästaren Anja Pärson som
inledde programmet med orden: ”Vi träf-
fades i hennes klädbutik”.

Sedan följde en 90 min lång berättelse
om hur vacker, kraftfull och omvälvande
kärlek kan vara.Anja berättade på ett oer-
hört fint och personligt sätt hur hon drab-
bades av kärleken och hur hon föll pladask
för flickvännen Filippa när hon klev in i
Filippas klädbutik i Umeå för antalet år
sedan.

Anja berättade hur hon under de
senaste åren brottats med ”Anja skidåka-
ren” och ”Anja privatpersonen”.

– Den andra personen i mig ville bli
bekräftad som människa. Mitt andra jag
ville ut. Det var dags att möta verkligheten.
Jag visste inte vad som väntade, bara att jag
behövde gå dit. Jag kastar mig nu utför
mitt livs brantaste backe, sa Anja och berät-
tade om mötet med Filippa, hur de blev

vänner och hur allt ledde till att Filippa en
kväll sa ”Jag tror att jag älskar dig och jag
tror du älskar mig”.

Efter år av smygande blev deras rela-
tion igår offentlig.

Men i programmet bad även Anja att
få slippa att bli en ikon.

– Jag kan inget om HBTQ, sa hon.
Jag gissar att hon menar att vi inte ska

förvänta oss att hon ska bli någon slags
talesperson för HBTQ-världen eller stå på
ett flak och vinka i prideparaden. Och
skulle Anja bli framröstad till årets homo
eller bi på QX Gaygala är kanske chansen
att hon kommer dit och tar emot det inte
så stor. Däremot är ju chansen rätt stor att
hon vinner den titeln. Om inte en annan

världsmästare lägger beslag på den titeln,
Kajsa Bergqvist.

Rätt fantastiskt att två av Sveriges stör-
sta kvinnliga idrottsstjärnor genom tiderna
kommit ut inom loppet av ett halvår.

Och så Anton Hysén på det. Det
händer grejer i idrottsvärlden.

Anjas sommarprogram, som produce-
rats av Henrik Johnsson Baryard, var en
ren fröjd att lyssna på, det var varmt, ärligt
och utlämnande. Kärlek blir inte så mycket
vackrare och mer kraftfullt än så. Och inte
sedan Andreas Lundstedt avslutade sitt
sommarprogram med att fria till Niklas
har väl ett sommarprogram haft en tuffare
cliffhanger än när Anja avslutade med
orden, ”jag ska bli mamma”.

Jag hoppas Anja och Filippa får vara i
fred i sommar med sina familjer och att
Anja i lugn och ro får komm in i den nya
rollen som mamma. Jag kan i alla fall
garantera att QX inte kommer att höra av
sig. Inte förrän i januari när det böjar bli
dags för Gaygalan…

Här är några av de kommentarer på
twitter från  kända personer efter Anjas
sommarprogram:

”Förebilder i gayvärlden behövs. Hela tiden.
Det är så lätt att tro att vi har kommit så långt,
att allt är bra... men det är en ständig kamp!”

Pekka Heino

”Anja Pärson. Säger bara det:Anja Pärson.
Kanske var årets första sommarprogram det mest
oförglömliga.”

Vänsterpartiets förre partiledare 
Lars Ohly

”ANJA DU ÄR KING!!!”
Fotbollsspelaren Anton Hysén 

Och Anja Pärson själv svarade hyll-
ningskören med följande rader:

”Tack för er kärlek och fina ord! Går rakt
in i hjärtat!”.

”Mitt andra jag
ville ut. Det var

dags att möta
verkligheten”

p

Anja om kärleken
till filippa
Anja Pärsons 90 min långa kärleksförklaring till flickvännen Filippa värmde många hjärtan på midsommardagen 
i säsongspremiären av Sommar i P1.

AV anders öhrman FOTO EVA TEDESJÖ/DN/SCANPIX
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rets rekryte-
ringskampanj
förs som ni

säkert har sett på ett
mer offentligt sätt än
vi är vana vid. ”Bli
bög!” uppmanar
reklamskyltar i kol-
lektivtrafiken, ”bli
trans!”, ”bli flata!”.

Som medlem av
homosexmaffian (ni

som inte känner till det,
det finns alltså en homo-

sexualitetsmaffia som ägnar
sina dagar åt att aggressivt
tvinga framför allt kristde-
mokrater att erbjuda sina
rumpor i omklädningsrum-
men, gifta sig med hundar
och kalla barn för ”hen”)
blir jag upprymd – naturligt-
vis bör rekryteringen ske på
detta retoriska vis.

Hittills har vi jobbat med
så primitiva tillvägagångssätt att
det är ett under att rekrytering-
en gått framåt. Harvandet med

att ”råka” hamna bredvid någon
intressant heterotjej i lunchrummet

upprepade gånger, le sådär snett och
charmigt så hon tror att hon är tillba-
ka i högstadiet och får chans på hun-
ken i 8C, prata om grejer hon är
intresserad av, röra vid hennes arm
vid tillfällen när det skulle kunna
betyda något, och framför allt delta i
timslånga samtal om hur förvirrad
hon är över diverse orgasmer och
hur de motsäger hennes förmodade

heterosexualitet… Detta slit som
många av oss tvingats utföra på

obetald maffiatid är nu över.
Vi behöver aldrig mer
fylla i de långa och

omständliga rapporterna till
Högkvarteret om huruvida bruden
ifråga muntligen medgett att kyssen
beskriven under 1A betydde något.
”Bli flata!”Tänk att det var så enkelt.
Jag vill därför härmed bidra med
några argument till kampanjen. Jag
skjuter till inom det område jag kan
bäst, och hoppas att trans-, bi-, bög-
och queerfronten får sina andra rid-
dare runtom i landet.

Bli flata! För att sextionian blir

begriplig om man är två tjejer. För
att vara ärlig har jag svårt att se hur
den funkar för heteropar, jag försöker
visualisera det och ser någon typ av
hackspettsmove som ger mig nack-
spärr av bara tanken. Detta är inte en
uppmaning till någon att demonstre-
ra saken, men seriöst, hur har hetero-
par sextionian? Har de den över
huvud taget? Åh jag är så obildad
känner jag nu. Note to self, se mer
heteroporr.

Bli flata! För att det är enda sättet
att få reda på exakt vilka i din
bekantskapskrets som känner en flata,
har en lesbisk kusin eller en gång
fjällvandrade med någon som eventu-
ellt var ihop med sin rumskamrat och
som definitivt i alla fall var väldigt
trevlig.Vilken heterosexuell människa
blir oprovocerat serverad denna smas-
kiga information? Just det.

Bli flata! För att det är kul att
uppnå menssynk. Eller, kul var kan-
ske att ta i. Det är inte roligare att
plågas av hormoner och magsmärtor
när ens partner samtidigt kan explo-
dera av att frukostflingorna har fel
form eller Zlatan står för långt åt
vänster. Men det ger onekligen en
känsla av samhörighet när mensen
börjar komma simultant, och serverar
samtidigt det intrikata samtalsämnet:

”Det var helt klart din som anpassa-
des efter min.”

Bli flata! För att det är din enda
chans att backpacka i Sydamerika
och bli uppsnackad av coola back-
packande brudar som frågar om du
tillhör ”familjen”. Du kan eventuellt
uppnå samma effekt genom att gå
med i en sekt, men jag tvivlar på att
de har ett acceptabelt förhållningssätt
till hur en sextionia bör gå till. Man
får väga ihop de olika delarna och ta

ställning.
Bli flata! För att vi är de enda

som fullkomligt vet vad vi snackar
om när vi snackar om klitoris.
Gynekologer kan tro att de vet.
Tjejer som bara känner till sin egen
klitoris kan tro att de vet. Hetero-
sexuella ciskillar kan verkligen tro att
de vet. Men vi vet.

Bli flata! För att typ samtliga
coola kvinnor i världshistorien (nåja)
har varit flator.Världshistoriens tidi-
gaste kända poetissa. Första kvinnan
att få nobelpris i litteratur. Mumin-
dalens upphovskvinna, Karin Boye,
Ellen DeGeneres och alla de tuffas-
te brudarna i Idol. Ibland händer det
visserligen att någon riktigt impone-
rande brutta går och gifter sig med
en man. Då nickar vi mot varandra
och säger i korus: ”Tragiskt att vara
så långt inne i garderoben”.

Bli flata! För att tjejer förstår
varandra så bra.

Okej, det där sista var ett skämt.

”det ger onekligen en känsla 
av samhörighet när mensen 

börjar komma simultant”

KRÖNIKA: SARA LÖVESTAM SARA@QX.SE

”naturligtvis bör
rekryteringen ske på
detta retoriska vis”
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För kontaktuppgifter till våra salonger samt öppettider - 
se vår hemsida.

Följ oss på Facebook, samt ta del av våra erbjudanden.

carlmlundh.se

vad skulle mer hår betyda för dig? 
- Vi har lösningar för mer hår.

Vi är på Pride ParkStockholm 1-4 augusti.

ed hårersättning, BioThik, laserkam eller 
Hair Support kan vi på kort tid ge dig mer 

volym eller hår, oavsett hur tunnhårig du är. 
Kontakta oss för fri konsultation så kan vi till- 
sammans hitta den lösning som passar just  
dig bäst. Varmt välkommen till Carl M Lundh / 
C.M.L. Haircenter!



MÅNADENS MESTA MÅSTEN

Juli
sju saker vi älskar och en vi dissar

1Shias stripp för Sigur Ros
Transformers-stjärnan Shia LeBeouf visar allt i indiebandet Sigur Ros 
vackra video till nya låten Fjögur Píanó. Det isländska bandet vet hur man 

skapar en snackis...

2Philips Bodygroom Pro
Enligt Philips undersökning så ansar 75 procent av alla män under 35 
håret på intimare kroppsdelar. Philips Bodygroom Pro (TT2039, 799 kr)) 

är utvecklad just för detta och har fem olika längdinställningar och är utformad 
att följa kroppen smidigt.  Vi på QX är mycket nöjda (och lena) inför sommaren.

5AlExANDER 
föR CAlviN
Alexander Skarsgård 

är nu en av Hollywoods 
riktigt stora. Den långe 
svensken är tillsammans med 
modellen Lara Stone ansiktet 
utåt för modehusets parfym 
Encounter och nu börjar hela 
USA skyltas med True Blood-
skådisens nuna på stora 
affischer. Åh, vi vill också lukta som ett möte med Alex!

5GEoRGE MiChAEl
Wham-sångaren firar 30 år 
som skivartist och den 2 juli 

släpps singeln White Light som ett 
tack till fansen. 
Tack själv säger vi.

Arlandas prisnivå
Att det är så orimligt dyrt att äta 
eller dricka innanför säkerhets-
kontrollen på Arlanda är inget 
annat än ett stort skämt. För 
vilken flygplats man än befinner 
sig på så finns oftast alternativ 
att välja mellan, men Arlanda 
tvingar oss glatt att betala en 
smärre förmögenhet för kaffe, 
mackor, dricka och maträtter. 
Buuuu!

NEJ TACK!

4våra sommarpra-
tartips i juli!
 1 juli Klara “Mia & 

Klara” Zimmergren, 3 juli Emma 
“Minimjölk”Wiklund, 6 juli Neneh 
“Buffalo Stance” Cherry, 21 Daniel 
“Snabba Cash” Espinosa, 26 juli Chris-
ter “Välkommen hem” Björkman, 27 
juli Marta “Världens bästa kvinnliga 
fotbollsspelare” Viera Da Silva.

3TyGhuNDEN SNuff
Jonas Höglund har skrivit 
en av årets skojigaste och 

mest samtalsuppmuntrande 
böcker. Med tyghunden Snuff 
i centrum skriver han brev till 
olika myndigheter, organisa-
tioner och företagför att ställa 
de mest skruvade frågorna. Vi 
får bland annat veta att det går 
bra att få sin tyghund avlivad 
på ett svenskt sjukhus framför 
ögonen på sina barn, och att 
svenska skolor tackar ja till 
sex-och samlevnadspjäser där 
man går igenom risker och 
tips i samband med fisting. 
Oerhört underhållande!
www.abracadabra.se

7AMERiCAN APPAREl
Den bomullsplaggsälskande 
kedjan som grundades 1989 

fortsätter att vara pro-gay både in-
ställningsmässigt och på tröjtryck. 
Klart att nya Gay O.K kommer att 
pryda våra bröst i sommar. 



ETT UNIKT ERBJUDANDE BARA FÖR D IG:
10% rabatt på vår ”Best Available Rate”, gratis trådlöst internet, 
dubbla HHonors bonus poäng, möjlighet till sen utcheckning, 

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

Boka nu på hilton.com/GoOut
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aria Strandlund Tomsvik gasar tills motor-
båten planar. Hon har hämtat mig i Ropsten
och det tar bara några minuter att åka över

till Tranholmen, där hennes fru Mia Tomsvik och
dottern Lisa, 1,5, vinkar från en klippa på sjötomten.
Sonen Leo, 3,5, är på dagis.

Här, på den bilfria ön söder om Lidingö, har famil-
jen skapat sin oas. De har egen brygga, en liten sand-
strand och ett hus av trä och glas, byggt så att man kan
se rakt igenom det och ut över fjärden även från baksi-
dan. Inredningen är enkel och mysig, som i en som-
marstuga nära stan.

– Det är verkligen underbart att kunna ge sina
barn en sådan här uppväxtmiljö, säger Mia och lägger
Lisa i vagnen.

Medan hon vaggar henne till sömns sjunker jag
och Maria ner med varsin kaffekopp på framsidan. Det
känns väldigt avslappnat, men att bjuda hem en repor-
ter och prata om sitt privatliv på det här sättet är något
hon är ovan vid.

– Alla journalister har vetat … men de har visat
respekt och upplevt mig som en mycket privat person
med integritet.

Hon har varit öppen i alla sammanhang, bland
vänner, kollegor och familj, men aldrig pratat om det i
media.

– Det är nu jag gör det.
Under skoltiden var Maria en social och sportig

tjej med många tjej- och killkompisar. Och pojkvän-
ner.Tills hon, som en blixt från klar himmel, blev kär
i en tjej när hon var i 22-årsåldern.

– Jag blev ganska stressad när det hände. Jag var
glad att känna som jag gjorde och vi hade ett bra för-
hållande, men jag blev mer privat och höll relationen
för mig själv.

Varför då?
– Det var så många som sa negativa saker om

homosexuella och jag ville inte bli en av dem som det
snackades om i korridorerna. När Martina
Navratilova kom ut blev hon av med alla sponsorer.
Det skrämde mig och jag målade in mig själv i ett
hörn genom att bli väldigt försiktig och fundera över
vad andra skulle tycka och tänka.

Kostade inte det mycket energi?
– Jo, absolut. I dag tänker jag att om jag hade vågat

vara mer öppen och stått upp för mig själv så hade jag
nog lyckats bättre inom min idrott också.

Maria växte upp i Åkersberga i en idrottsintresse-
rad familj och följde ofta med sin pappa och spelade
bollsporter – tennis, fotboll och handboll. Det gick
bäst i tennis. Hon kom till SM-final redan som 12-
åring, och hennes pappa fortsatte träna henne tills hon
var i 15-årsåldern och började tävla internationellt.

– Då blev jag bättre än honom, säger hon och
skrattar.

Maria har varit svensk mästare, som junior och
senior, och var som bäst rankad 80 i världen i singel
och 45 i dubbel. Hon var tennisproffs på heltid, spelade
samtliga Grand Slam-turneringar (Wimbledon, US
Open, Franska Mästerskapen och Australian Open)
och reste 35 veckor om året i 10 års tid. Och hon

mötte meriterade spelare som Steffi Graaf, Monica
Seles och Jennifer Capriati.

Förutom ett par semifinaler och några segrar i
dubbel tog hon sig som bäst till tredje omgången i
såväl Wimbledon som US Open och Franska.

– Det låter kanske märkligt, men resultaten var
aldrig viktigast för mig.Att sträva efter att utvecklas var
viktigare. Jag hade väldigt höga krav på mig själv och
funderade ofta på vad jag kunde göra bättre.

Hon blir tyst en stund innan hon fortsätter.
– Det är något som jag har fått jobba med. I dag

har jag fortfarande höga krav på mig själv när jag arbe-
tar, men privat är jag mycket mer i nuet.

Lisa har vaknat och ropar efter mamma. Mia går
iväg för att lyfta upp henne, och när den lilla gosar in
sig i hennes famn och tittar på oss med små, nyvakna

ögon kan Maria inte sluta le.
När jag frågar varför hon blev kär i Mia skiner hon

upp som en sol.
– Det går inte att inte bli kär i Mia! Vi har känt

varandra i 15 år, varit tillsammans i snart tio och det är
fortfarande lika spännande att vara med henne. Hon är
jättevacker, jag gillar att prata med henne, jag gillar hur
hon tänker och hon är en fantastisk mamma.

Paret gifte sig för sju år sedan på en stor båt utan-
för Tranholmen. Och med Mia kom också öppenheten
in i Marias liv.

– Hon är öppen som en bok så det var bara att
haka på!

Inom tennisvärlden har dock homosexualitet fort-
satt vara ett ämne som är belagt med tabu.

– Alla vet vilka som är gay – och det finns en hel
del tjejer som är det – men ingen pratar om det. Jag
kom hem från Paris i går, jag var där och jobbade på
Franska Mästerskapen och träffade alla gamla tennis-
kompisar, och då snackade vi faktiskt om det och vi
var alla förvånade över att det inte har släppt.

Hemma i Sverige tycker hon dock att det har

blivit bättre.
– Det har börjat hända något och jag tror att det

beror på att Victoria Svensson, Anton Hysén och
Kajsa Bergqvist har kommit ut. Om fler hänger på
nu kanske vi äntligen kan göra skillnad. Det är därför
som jag sitter här i dag och gör den här intervjun,
säger hon och tillägger;

– Alla jag mött under åren och som vet hur jag
lever har varit väldigt positiva, allt från landslaget och
redaktionen på Eurosport till min familj och mina
vänner. Jag har aldrig stött på några problem.

Maria arbetar fortfarande heltid med tennisen. Dels
som förbundskapten för damlandslaget och dels som
tenniskommentator på Eurosport – en av de bästa
sedan Bengt Grive om man väljer att tro den legen-
dariska sportkommentatorn Tommy Engstrand.
Sportjournalisten Johan Croneman hyllar henne
också. ”Skönt att ha någon bredvid sig som inte fått för sig
att det är hon som skall dramatisera verkligheten åt oss – ja,
till skillnad från 95 procent av hennes manliga kollegor, vi
kan ta vilken sport som helst, som får tuppjuck vid varenda
bollkontakt”, skriver han i Dagens Nyheter under
rubriken ”Maria Strandlund Tomsvik är lysande”.

Själv tycker hon att jobbet är jättekul.
– Det stämmer nog att jag brukar hålla mig lugn.

Framför allt försöker jag visa respekt för spelarna. Jag
vet att det är mycket lättare att stå bredvid och kom-
mentera än att vara den som står på banan.

Hon trivs också väldigt bra med att vara lagkapten.
– Det hade lika gärna kunnat bli lagsport för min

del eftersom det jag minns bäst är de upplevelser som
jag har delat med andra. Som när jag spelade i landsla-
get, i Federation Cup, och vi var i Melbourne och
hade chans att nå kvartsfinal och lyckades slå USA, vil-
ket var otroligt stort för oss. Det var jättehäftigt att få
vara med och sätta amerikanskorna på plats!

I våras tog sig Sveriges damer upp i den högsta
divisionen i Federation Cup. Maria har varit kapten
och förbundskapten i tio år och i februari ska de möta
Argentina i Buenos Aires.

– Sveriges damlag vann fem landskamper i år och
rankas nu 12:a i världen, beärttar Maria stolt.

Hur ser framtiden ut för svensk damtennis,
några namn vi bör lägga på minnet?

– Förutom våra topp 100-spelare Sofia
Arvidsson och Johanna Larsson är Sandra Roma,
Ellen Allgurin och Rebecka Peterson mycket
intressanta namn för framtiden, säger hon.

Det har blivit eftermiddag, det är varmt, vattnet
ligger nästan spegelblankt och för en gångs skull har
fruarna Tomsvik inget planerat.

– Det blir inte så mycket fritid när man har barn.
Vi älskar att ta båten längst ut i Stockholms skärgård.
Och att resa, helst till Sydafrika, det är vårt mecka.
Men de tycker också mycket om att vara hemma,
umgås med vänner, bjuda på middagar och öppna
några väl valda flaskor från vinkällaren.

Maria lutar sig bakåt och kisar mot solljuset.
– Har jag bara min familj, nära till vatten, god mat

och bra viner – då är jag nöjd!

Hon är förbundskapten för svenska damlandslaget i tennis och hyllad kommentator på Eurosport.
Möt före detta tennisproffset Maria Strandlund Tomsvik.

AV Magda gad FOTO Peter knutson

m

mariastyr
svensk
damtennis

”I dag tänker jag att om
jag hade vågat vara mer
öppen och stått upp för

mig själv så hade jag
nog lyckats bättre inom

min idrott också”
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Weekend är en av årets bästa kärlekshistorier.
En kort intensiv romans på två dygn som säger mer än tioåriga förhållanden. 
För att inte falla ner i stereotypa gropar satte brittiska regissören Andrew Haigh upp en lapp på
väggen när han skrev manus. Det stod ”var inte en klyscha”. QX träffade honom i Göteborg.

AV fredrik söderlund

great
weekend
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ystlåtne Russell kommer direkt
från en familjemiddag i förorten.
Där är det bara hans bror som kän-

ner till hans sexuella läggning. Russell lever
fortfarande i ett klaustrofobiskt skal som
han inte riktigt trivs i. Efter middagen går
han ut på klubb och träffar Glen. De spen-
derar natten tillsammans men hittar något
starkare än tillfällig sex. När Glen släpper
bomben att han ska till USA i två år ställs
känslor och tankegångar på spel.

– Jag har tänkt mycket på det här på
sistone. Inte bara på korta relationer som
involverar sex utan på personer som du
träffar några dagar och aldrig ser igen,
säger Andrew Haigh som regisserat
Weekend. Så pass korta möten är så intensi-
va, så distinkta i ditt minne. De flesta män-
niskor har nog den här typen av relationer
hela tiden. Oftast är det dessa relationer
som är starkast.

En fascinerande aspekt med Weekend är
att trots att den bara utspelar sig under två
dygn så känns det som en mycket längre
period.

– Jag tror att du slappnar av mer när du
vet att det finns en tidsgräns, att det för-
modligen ska ta slut. Du öppnar upp dig
lättare med den du är tillsammans med då,
säger Haigh.

– När Glen säger att han måste åka
iväg blir relationen mer otvungen, den för-
ändras. Det finns liksom ingen rädsla för
framtiden eftersom den inte finns.

Samtidigt kan du nästan läsa i
bådas ansikten att de funderar på hur
mycket de egentligen gillar personen
framför sig. Om än för några få
sekunder?

– Ja, plötsligt fladdrar en massa framtida
”om” förbi i medvetandet. ”Kunde detta
ha blivit något?” och så vidare. Du tvingas
att analysera dina känslor snabbt vilket du
sällan gör.

Haighs bana in i filmen var allt annat
än naturlig. Ingen av hans föräldrar har
någon konstnärlig bakgrund. Han läste his-
toria på universitetet och började arbeta så
smått med filmklippning. Efter diverse
assistentjobb hos bland andra Ridley
Scott, Shekhar Kapur och Hamony
Korine tvingade han sig själv till att bli
regissör.

– Jag kom till en punkt då jag kände
att jag inte kunde jobba på andras filmer
längre. Det var för omständigt, maktlöst
och okreativt. Jag bröt mig ut och började

göra film själv.
Debuten Greek Pete (2009) är en tragi-

komisk kvasidokumentär om eskortkillen
Peter och hans halvtrasiga liv inom sexin-
dustrin i London.

Första spelfilmen Weekend är naturalis-
tisk och avskalad. Händelseförloppet har ett
slags naturligt och intimt flyt.

– Jag visste att jag ville hålla det väldigt
enkelt. För att skapa den känslan arbetade
jag länge med manuset, tillät mycket
improvisation och uppmuntrade hela tiden
skådespelarna att ändra saker om de ville.

Filmteamet var litet och när de vikti-
gaste scenerna skulle spelas var det bara
regissören själv, fotografen, ljudmixaren och
skådespelarna kvar i rummet.

– Ja, jag bad alla andra att gå ut så att vi
bara var fem personer sammanlagt, berättar
Haigh. Skådespelarna skulle ha utrymme

att göra vad de ville utan att bli bedömda
av för många. Intimiteten har också att
göra med att vi nästan uteslutande använde
oss av naturligt ljus.

Att hitta dessa två oetablerade skåde-
spelare till huvudrollerna blev en lång pro-
cess. Haigh använde sig av en rollsättare
som arbetat mycket med socialrealism-
regissören Ken Loach.

– Hon känner till många yngre skåde-
spelare. Jag ville ha två killar som den van-
liga biobesökaren inte kände igen, mest för
trovärdighetens skull. Efter en lång depri-
merande castingdag kom Tom Cullen
och Chris New in. De hade den där per-
fekta kemin. Inte nödvändigtvis en sexuell
kemi utan en som bara existerar och fyller
upp rummet, säger Haigh.

Cullen, som spelar Russell, är inte gay i
verkligheten.

– I mitt huvud ville jag nog att båda
skulle vara det, men du kan inte fråga
människor på en audition om de är homo-
sexuella, säger Haigh. Jag var oroad i bör-

jan, men det blev snarare intressant. Jag blir
alltid lite arg när gayroller tas av straighta
med tanke på hur många gayskådisar det
finns. Men i slutändan måste den som är
bäst få rollen.

Var det svårt för Tom Cullen att
spela gay?

– Nej, det var aldrig ett problem. Han
är en väldigt öppen person och var helt ok
med sexscenerna. På ett konstigt sätt var
han ganska uppspelt när de skulle göras.
Det var nog svårare för Chris att göra de
explicita scenerna för att det förväntas att
han ska veta vad han gör och känna sig
bekväm.

När jag tänker tillbaka på Weekend slår
det mig aldrig att det handlade om ett gay-
par utan att det bara är en vacker kärleks-
historia.Alltför ofta sätts filmer som hand-
lar om homosexuella in i facket gayfilm.
En trist genelarisering, tycker Haigh:

– Jag fattar inte varför folk hela tiden
måste definiera liknande filmer som gayfil-
mer så snabbt.Anledningen att jag blir så
frustrerad är att det hindrar folk från att se
filmen och gör den till någon slags minori-
tet. Nu för tiden har det blivit mer accep-
terat att vara gay, men filmerna är mer av
en nisch om du jämför med 80- och 90-
talet.

Hur undvek du klyschor då?
– Det är så lätt att glida in på stereoty-

per i hur dina karaktärer uppträder och så

vidare. Storyn är traditionell som vilken
romantisk komedi som helst med tre akter
– de börjar gilla varandra, ett hinder upp-
står och så en slutscen. Jag försökte hela
tiden tänka så realistiskt som möjligt.

Utan att avslöja för mycket så utspelar
sig filmens avskedsscen på ganska klassisk
mark. Men filmaren lyckas med bedriften
att inte göra det sliskigt.

– Den scenen var absolut svårast att
göra. I princip alla romcoms från USA har
ett avsked på ett liknande ställe. Det är
svårt att inte göra det melodramatiskt eller
sentimentalt. Det bästa är att undvika
musik med fioler och inte ha med någon
storslagen kärleksförklaring.

Weekend har redan samlat på sig fina
filmpriser världen över och kritiken har
varit bra. När jag frågar om mottagandet
hos gaypubliken verkar medelåldern lite
mer tveksam än de övriga.

– Den yngre generationen i 20-årsål-
dern älskar oftast filmen. Detsamma gäller
de lite äldre, runt 50-60 år. Men det är en
grupp runt 40 som tycker att filmen inne-
håller för mycket droger och att gayfolket
representeras dåligt. Problemet med många
gayfilmer är att de ska göras för alla och
om alla. Den här filmen är om dessa två
personer oavsett om de är gay eller inte,
säger Haigh.

Weekend har svensk biopremiär 29 juni.

”I mitt huvud
ville jag nog att
båda skulle vara
det, men du kan

inte fråga 
människor på en
audition om de är

homosexuella”

t
Andrew

Tom Cullen och
Chris New
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ag har liksom alltid gillat Lena och håller den
obeskrivligt magiska kvällen från schlagerpride
2008 som det bästa Prideminnet ever. Så det är

väldigt välkommet att sångerskan i år gör Pridelåten.
Albumspåret Du följer väl med från senaste plattan har
mixats upp i en dansvänlig remix och Lena kommer
givetvis att uppträda under festivalen. Det är första
gången hon åtrvänder till festivalen sedan hon avslu-
tade Edward af Silléns schlagerkväll 2008.

– Det var en enorm respons den kvällen, men jag
hade ju hört att det skulle vara en fantastisk stämning
och det var det ju verkligen.

I år fick hon frågan om det var okej att
Stockholm Pride använde Du följer väl med som
Pridelåt, och det var det ju.

– Det diskuteras även om jag ska åka med i
Pridetåget och det vore ju väldigt knasigt, men just
därför kan jag bli lite sugen på det, skrattar hon.

Lena har alltid ansetts vara en stor gayfavorit,
men har inte reflekterat över att hon skulle ses som
någon slags gayikon.

– Nej, jag har inte sorterat ut min publik på det
sättet. Jag upplever att det är väldigt blandat till mina
shower, då kommer alla: de medtvingade männen,
tjejgängen, pensionärerna, och bögarna.

Kommer du ihåg första gången du hörde
talas om nån som var homosexuell?

–Vi hade en bög i stan i Vetlanda, som vi barn
smög lite på och han var ju spännande just för att han
höll sig undan. Det här var ju länge sedan. Fast man
sa inte bög på den tiden...fikus var det nog.

Har dina barn någonsin reflekterat över att
män kan gillar män och kvinnor föredra kvin-
nor?

– Nej, de har naturligt umgåtts med alla männi-
skor från början. Homosexuella har alltid funnits i vår
närhet, och det är bara kul att säga att ”Ja, de där två
tycker också om varandra.”

Men du har aldrig varit inne på kvinnor?
– Nej du. Jag har en väninna som är lesbisk som

sagt att ”jag vet ingen som är så straight som du
Lena.” Och så är det nog, skrattar hon.

Lenas senaste show ”Min Drömshow” har gått
riktigt bra och flyttar till göteborgska Rondo i höst
efter en framgångsrik säsong på Cirkus.

– Jag är så tacksam att publiken strömmar till.
Hela mitt förra år var så intensivt för att jag visste att
jag var tvungen att behöva fylla Cirkus. Det var 1300
stolar som skulle fyllas varje spelning, och det är en
viss press att allt bara vilar på ens namn. Så man måste
jobba för att vara aktuell och maximera, vilket gjorde
att jag släppte singlar, var med i Så mycket bättre,
Melodifestivalen och Gäster med Gester.

– Jag har ju mer och mer blivit en showartist och
valt att göra annat än bara sjunga. Men jag vill fortsät-
ta att släppa skivor så jag har nya låtar som jag kan

använda mig av. Jag dör lite om jag inte får nytt mate-
rial att jobba med, för jag kör ju mina gamla låtar rätt
tålmodigt ändå.

Hon medger att hon visserligen är musikaliskt
trött på sina gamla schlagerhits, men att hon aldrig
tröttnar på att sjunga dem så länge publiken blir glada
av att höra Kärleken är evig & company.

Och i våras släppte du en ny soloplatta
efter sju år?

– Ja, och vi höll på med skivan länge och det dis-
kuterades länge i vilken riktning jag skulle gå och
vem jag skulle jobba med. Jag ville ju dra den åt det
dansigare hållet. Men nu jag har ju gjort den, så nästa

gång vill jag göra nåt annat. Något som kanske är mer
personligt.

Lena var dessutom med i den senaste omgången
av Så Mycket Bättre, en inspelning som hon beskriver
som kul men arbetssam.

– Det var tuffa dagar och det var mycket förbere-
delser innan vi åkte till Gotland. Sen har man bara tid
att göra en soundcheck på tjugo minuter innan man
ska köra. Och ingen får veta vem som valt vilken låt
innan, det var mycket hyschhysch.

Fattade ni som var där vilken succé Laleh
skulle göra när programmet sändes?

– Man kan ju aldrig veta hur stor någon ska bli
när det väl visas men det är klart att alla kunde höra
att det hon gjorde var jättebra. Men jag visste ju att
hon fått Grammisar och hyllats tidigare. Så jag var ju
medveten om vad hon var kapabel till.

Efter att ha skapat fyra schlagerklassiker, lett
Melodifestivalen och dessutom skrivit tävlingslåtar åt
Arvingarna och Pernilla Wahlgren så är det ound-
vikligt att ta upp musiktävlingen med Lena. Men att
hon ska vara med som artist och tävla är hon inte
längre sugen på.

– Nej, jag har börjat säga så. Och står nog fast vid
det, det kommer ju en ny generation. Nu var Loreen
där och sopade banan. Det är inte så konstigt, folk vill
förnya helt enkelt.

– Dessutom vill jag ha lite variation. Är det enda
stället man kan synas på som artist? Och det kan ju
bara gå sämre än sist. För om jag skulle vara med och
inte ta mig till final skulle jag ju ta det som ett neder-
lag.Att få ett kvitto på att ”nä, vi gillar inte dig så
mycket nu.” Och då resonerar jag ju inte direkt att:
”Ja, men det gör ingenting jag sjunger ändå, fast
ingen vill lyssna.” Jag är ju känslig om jag inte får

respons på det jag gör. Och det funkar ju åt andra
hållet också, är jag efterfrågad så blir jag ju hur stark
som helst.

Finns det någon missuppfattning om dig
som du skulle vilja ta hål på?

– Egentligen måste jag fråga andra om det. Men
det händer ju ibland att en del journalister är oroliga
att intervjua mig, och efter intervjun konstaterar att
jag inte alls är svår att intervjua. Men det där har
hängt med länge, min blyghet misstogs för noncha-
lans.

– Idag är jag mer avslappnad och det beror på att
tiden och livet format mig. Det har i sin tur följt med
mig i vad jag vågar göra på scenen.Att våga öppna sig
och prata om mig. Det har varit utvecklande.

Hade vi haft tur hade Lena idag dessutom haft ett
humorprogram. I ett och ett halvt år försökte hon
sälja in ett humorprogram till olika kanaler.
Konceptet byggde på att hon filmades i en tillskruvad
verklighet 

– Men ingen nappade, vi drog det både för SVT
och TV4. Jag tyckte det var en jättekul idé att Måns
kunde vara med som min riktiga ex-man som skiljt
sig från Kajsa Bergqvist och så stötte jag på henne i
en hiss. Men vi la ned det där och kort efteråt satsade
TV4 på Solsidan istället.

Men tv-karriären har nu tagit en annan vändning
och i början av nästa år är Lena aktuell som program-
ledare för ett konstprogram i sex delar i SVT. Ett pro-
duktionsbolag ville gärna göra något med henne och
föreslog ett modeprogram. Men det sa Lena nej till.

– Alla bloggar om mode så det finns inget nytt att
säga om det. Sen är jag ingen modesnobb, jag är inte
så modeintresserad egentligen. Så jag föreslog konst
och så gjorde de ett testprogram som såldes in på
SVT.

Är du konstintresserad?
– Jag är ingen expert, men intresserad av färg och

form. Min mamma, pappa och farfar målade mycket
tavlor så jag har alltid haft det omkring mig. Jag har
faktiskt målat ett par tavlor, på mig och barnen som
hänger hemma, gjorda i all enkelhet.

Vad händer annars i sommar?
– Jag ska vara skitledig! 

Tillägg: Ett tag efter intervjun, och samtidigt 
som jag överför Lenas ord i text så figurerar hon 
på löpsedlarna som berättar att hon och maken 

Per Hollknekt ska skiljas.

”Det diskuteras även 
om jag ska åka med i

Pridetåget och det vore
ju väldigt knasigt”

visst följer
vi med lena

Lena tycker att jag och mina vänner är lite tafatta och möblerar bestämt om våra sex händer
på sin kropp för att få ett snyggt färgmönster likt det ni ser på omslaget. Men det tar emot
lite när man ska trycka sin handflata rakt på en av Sveriges största sångerskors tutte. 

AV ronny larsson 
FOTO peter knutson
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ag har liksom alltid gillat Lena och håller den
obeskrivligt magiska kvällen från schlagerpride
2008 som det bästa Prideminnet ever. Så det är

väldigt välkommet att sångerskan i år gör Pridelåten.
Albumspåret Du följer väl med från senaste plattan har
mixats upp i en dansvänlig remix och Lena kommer
givetvis att uppträda under festivalen. Det är första
gången hon åtrvänder till festivalen sedan hon avslu-
tade Edward af Silléns schlagerkväll 2008.

– Det var en enorm respons den kvällen, men jag
hade ju hört att det skulle vara en fantastisk stämning
och det var det ju verkligen.

I år fick hon frågan om det var okej att
Stockholm Pride använde Du följer väl med som
Pridelåt, och det var det ju.

– Det diskuteras även om jag ska åka med i
Pridetåget och det vore ju väldigt knasigt, men just
därför kan jag bli lite sugen på det, skrattar hon.

Lena har alltid ansetts vara en stor gayfavorit,
men har inte reflekterat över att hon skulle ses som
någon slags gayikon.

– Nej, jag har inte sorterat ut min publik på det
sättet. Jag upplever att det är väldigt blandat till mina
shower, då kommer alla: de medtvingade männen,
tjejgängen, pensionärerna, och bögarna.

Kommer du ihåg första gången du hörde
talas om nån som var homosexuell?

–Vi hade en bög i stan i Vetlanda, som vi barn
smög lite på och han var ju spännande just för att han
höll sig undan. Det här var ju länge sedan. Fast man
sa inte bög på den tiden...fikus var det nog.

Har dina barn någonsin reflekterat över att
män kan gillar män och kvinnor föredra kvin-
nor?

– Nej, de har naturligt umgåtts med alla männi-
skor från början. Homosexuella har alltid funnits i vår
närhet, och det är bara kul att säga att ”Ja, de där två
tycker också om varandra.”

Men du har aldrig varit inne på kvinnor?
– Nej du. Jag har en väninna som är lesbisk som

sagt att ”jag vet ingen som är så straight som du
Lena.” Och så är det nog, skrattar hon.

Lenas senaste show ”Min Drömshow” har gått
riktigt bra och flyttar till göteborgska Rondo i höst
efter en framgångsrik säsong på Cirkus.

– Jag är så tacksam att publiken strömmar till.
Hela mitt förra år var så intensivt för att jag visste att
jag var tvungen att behöva fylla Cirkus. Det var 1300
stolar som skulle fyllas varje spelning, och det är en
viss press att allt bara vilar på ens namn. Så man måste
jobba för att vara aktuell och maximera, vilket gjorde
att jag släppte singlar, var med i Så mycket bättre,
Melodifestivalen och Gäster med Gester.

– Jag har ju mer och mer blivit en showartist och
valt att göra annat än bara sjunga. Men jag vill fortsät-
ta att släppa skivor så jag har nya låtar som jag kan

använda mig av. Jag dör lite om jag inte får nytt mate-
rial att jobba med, för jag kör ju mina gamla låtar rätt
tålmodigt ändå.

Hon medger att hon visserligen är musikaliskt
trött på sina gamla schlagerhits, men att hon aldrig
tröttnar på att sjunga dem så länge publiken blir glada
av att höra Kärleken är evig & company.

Och i våras släppte du en ny soloplatta
efter sju år?

– Ja, och vi höll på med skivan länge och det dis-
kuterades länge i vilken riktning jag skulle gå och
vem jag skulle jobba med. Jag ville ju dra den åt det
dansigare hållet. Men nu jag har ju gjort den, så nästa

gång vill jag göra nåt annat. Något som kanske är mer
personligt.

Lena var dessutom med i den senaste omgången
av Så Mycket Bättre, en inspelning som hon beskriver
som kul men arbetssam.

– Det var tuffa dagar och det var mycket förbere-
delser innan vi åkte till Gotland. Sen har man bara tid
att göra en soundcheck på tjugo minuter innan man
ska köra. Och ingen får veta vem som valt vilken låt
innan, det var mycket hyschhysch.

Fattade ni som var där vilken succé Laleh
skulle göra när programmet sändes?

– Man kan ju aldrig veta hur stor någon ska bli
när det väl visas men det är klart att alla kunde höra
att det hon gjorde var jättebra. Men jag visste ju att
hon fått Grammisar och hyllats tidigare. Så jag var ju
medveten om vad hon var kapabel till.

Efter att ha skapat fyra schlagerklassiker, lett
Melodifestivalen och dessutom skrivit tävlingslåtar åt
Arvingarna och Pernilla Wahlgren så är det ound-
vikligt att ta upp musiktävlingen med Lena. Men att
hon ska vara med som artist och tävla är hon inte
längre sugen på.

– Nej, jag har börjat säga så. Och står nog fast vid
det, det kommer ju en ny generation. Nu var Loreen
där och sopade banan. Det är inte så konstigt, folk vill
förnya helt enkelt.

– Dessutom vill jag ha lite variation. Är det enda
stället man kan synas på som artist? Och det kan ju
bara gå sämre än sist. För om jag skulle vara med och
inte ta mig till final skulle jag ju ta det som ett neder-
lag.Att få ett kvitto på att ”nä, vi gillar inte dig så
mycket nu.” Och då resonerar jag ju inte direkt att:
”Ja, men det gör ingenting jag sjunger ändå, fast
ingen vill lyssna.” Jag är ju känslig om jag inte får

respons på det jag gör. Och det funkar ju åt andra
hållet också, är jag efterfrågad så blir jag ju hur stark
som helst.

Finns det någon missuppfattning om dig
som du skulle vilja ta hål på?

– Egentligen måste jag fråga andra om det. Men
det händer ju ibland att en del journalister är oroliga
att intervjua mig, och efter intervjun konstaterar att
jag inte alls är svår att intervjua. Men det där har
hängt med länge, min blyghet misstogs för noncha-
lans.

– Idag är jag mer avslappnad och det beror på att
tiden och livet format mig. Det har i sin tur följt med
mig i vad jag vågar göra på scenen.Att våga öppna sig
och prata om mig. Det har varit utvecklande.

Hade vi haft tur hade Lena idag dessutom haft ett
humorprogram. I ett och ett halvt år försökte hon
sälja in ett humorprogram till olika kanaler.
Konceptet byggde på att hon filmades i en tillskruvad
verklighet 

– Men ingen nappade, vi drog det både för SVT
och TV4. Jag tyckte det var en jättekul idé att Måns
kunde vara med som min riktiga ex-man som skiljt
sig från Kajsa Bergqvist och så stötte jag på henne i
en hiss. Men vi la ned det där och kort efteråt satsade
TV4 på Solsidan istället.

Men tv-karriären har nu tagit en annan vändning
och i början av nästa år är Lena aktuell som program-
ledare för ett konstprogram i sex delar i SVT. Ett pro-
duktionsbolag ville gärna göra något med henne och
föreslog ett modeprogram. Men det sa Lena nej till.

– Alla bloggar om mode så det finns inget nytt att
säga om det. Sen är jag ingen modesnobb, jag är inte
så modeintresserad egentligen. Så jag föreslog konst
och så gjorde de ett testprogram som såldes in på
SVT.

Är du konstintresserad?
– Jag är ingen expert, men intresserad av färg och

form. Min mamma, pappa och farfar målade mycket
tavlor så jag har alltid haft det omkring mig. Jag har
faktiskt målat ett par tavlor, på mig och barnen som
hänger hemma, gjorda i all enkelhet.

Vad händer annars i sommar?
– Jag ska vara skitledig! 

Tillägg: Ett tag efter intervjun, och samtidigt 
som jag överför Lenas ord i text så figurerar hon 
på löpsedlarna som berättar att hon och maken 

Per Hollknekt ska skiljas.

”Det diskuteras även 
om jag ska åka med i

Pridetåget och det vore
ju väldigt knasigt”

visst följer
vi med lena

Lena tycker att jag och mina vänner är lite tafatta och möblerar bestämt om våra sex händer
på sin kropp för att få ett snyggt färgmönster likt det ni ser på omslaget. Men det tar emot
lite när man ska trycka sin handflata rakt på en av Sveriges största sångerskors tutte. 

AV ronny larsson 
FOTO peter knutson
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”Vi hade en bög i stan 
i Vetlanda som vi barn

smög lite på”

Lena  12-06-21  12.49  Sida 29

  



Jonas 26 år, Oslo
Vad var din uppfattning om Stockholm Pride 2011?
– Jag hade kul, men tyckte inte om att det var gratis entré för alla. Det
blev alldeles för mycket folk. Men annars var det lika bra som alltid! 
Är du glad att Pride är tillbaka i Tantolunden? 
- Ja, fast jag bryr mig inte om vart parken ligger egentligen. Jag har ingen
aning vart jag är när jag är i Stockholm ändå (skrattar).
Vad ser du mest fram emot på Pride? 
- Att träffa alla mina goa' kompisar i Stockholm, glada människor i allmän-
het, artisterna, och givetvis paraden som jag tycker är höjdpunkten.

Vad är ditt roligaste Prideminne?
- Förra året när jag kom in backstage på schlagerkvällen och

fick dricka med alla artisterna! Det var ett minne för
livet.
Vilken artist skulle du helst vilja se på Pride?
- Loreen.
Brukar du besöka Pridehouse? Vilken typ
av frågor intresserar dig i så fall? 
- Nä, jag vet inte vad Pridehouse är…
Om Pride totalt är 100 % hur ser din för-
delning ut? 
Debatter/seminarier: 0%
Fester: 40%
Ragga: 10%
Kolla på folk: 5%
Kolla på artister på scenen: 20%
Paraden: 10%
Bara hänga i Pridepark: 10%
Gå på utställningar/Priderelaterade saker som
händer på stan: 5%

Paulina 39 år, Nacka
Vad var din uppfattning om Stockholm Pride 2011?
- Det var det värsta Pride hittills. Jag är absolut för att det ska
vara öppet men jag och mina vänner kände oss som apor i
bur. De första dagarna skrattade folk åt transpersoner och jag
blev så arg att jag var tvungen att säga till. För oss är det en
högtid att vara på Pride, så det var inte så kul. Jag tror dock
att man kan ha det öppet men någon annanstans, inte mitt i
Kungsträdgården.
Är du glad att Pride är tillbaka i Tantolunden?
- Ja det är jättebra! Det är mysigt att man kan sitta utanför
också om man vill det.
Vad ser du mest fram emot på Pride?
- Allt! Man får mycket kultur för en billig peng, och jag får
uppleva så mycket under den här veckan. Och det är så
roligt att känna gemenskap med alla som är som jag.
Vad är ditt roligaste Prideminne?
- Europride 1998. Det var mitt första Pride. Jag är alltid lite
avundsjuk på de som får uppleva sin första Pride, det är en
obeskrivlig känsla.
Brukar du besöka Pridehouse? 
- Ja men inte så ofta. Det händer så mycket annat under den
här veckan.Vi hinner inte med föreläsningar då.Vi har bara
sett nån konsert på Pridehouse någon gång.
Om Pride totalt är 100 % hur ser din fördelning ut? 
Debatter/seminarier: 5 %
Fester: 5%
Ragga: 0%
Kolla på folk: 20%
Kolla på artister på scenen: 25%
Paraden: 20%
Bara hänga i Pridepark: 20%
Utställningar/Priderelaterade
saker som händer
på stan: 5%

Mark45 år, Stockholm
Vad var din uppfattning om Stockholm Pride 2011?
- Jag tyckte det funkade i Kungsträdgården. Det var positivt att många
heteros fick komma och uppleva Pride. Men jag vet att många som
kanske inte var bekväma med att det var öppet och blev uttittade.
Är du glad att Pride är tillbaka i Tantolunden? 
- Nja, jag tycker att det ska vara öppet för alla i fortsättningen också.
Vad ser du mest fram emot på Pride??
- Paraden, stämningen och schlagerkvällen.
Vad är ditt roligaste Prideminne?
- När jag spontant hoppade in i Paraden med min systerdotter och

två killkompisar förra året. Det var toppenkul efter att ha stått och tit-
tat.

Vilken artist skulle du helst vilja se på Pride?
- Loreen såklart. Lena Philipsson gör ju årets Pridelåt så jag hoppas att hon

gör nåt mer på scenen också.?
Brukar du besöka Pridehouse? 

- Nej. Jag har inte haft tid att sätta mig in och se vad som hän-
der där. Men i år ska jag ta mig tid att göra det.

Vilken typ av frågor intresserar dig i så fall?
- Lika behandling i arbetslivet och hur andra

länder hanterar gayfrågor.
Om Pride totalt är 100 % hur ser
din fördelning ut? 
Debatter/seminarier: 10%
Fester: 10%
Ragga: 5%
Kolla på folk: 10%
Kolla på artister på scenen: 20%
Paraden: 30%
Bara hänga i Pridepark: 10%
Gå på utställningar/Priderelaterade
saker som händer på stan: 5%

Tobias 27, Stockholm
Vad var din uppfattning om Stockholm
Pride 2011?
- Det var enormt kul att de flyttat Pridepark till
Kungsan och öppnade upp för allmänheten.
Är du glad att Pride är tillbaka i Tanto? 
- Nej! Jag tycker hela Pride borde vara en folkfest
där vi öppnar upp och välkomnar in alla som är
nyfikna utan att behöva betala inträde.Tråkigt att
man lämnade Kungsan redan efter ett år.
Vad ser du mest fram emot på Pride?
- Att träffa nya härliga människor och självklart
umgås med sina vänner, och se vad årets Pride har
att erbjuda.
Vad är ditt roligaste Prideminne?
- På schlagertorsdagens afterparty på Operaterrassen när
Charlotte Perrelli sträckte ner micken till mig.
Vilken artist skulle du helst vilja se på Pride?
- Förutom Charlotte Perrelli? Abba!
Brukar du besöka Pridehouse? Nej.
Om Pride totalt är 100 % hur ser din fördelning
ut? 
Debatter/seminarier: 5%
Fester: 25%
Ragga: 0%?
Kolla på folk: 10%
Kolla på artister på scenen:
10%
Paraden: 35%
Bara hänga i
Pridepark: 10%
Gå på utställning-
ar/Priderelaterade
saker som händer
på stan: 5%?

SEX om Stockholm pride
QX pratar med sex personer om Stockholm Pride. Vad tyckte de om fjolårets festival? Vad ser de mest fram 
mot i år? Och vilken artist vill de helst se på scenen? Korta frågor. Snabba svar. Om Stockholm Pride.
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Kelly 19 år, Enskede
Vad var din uppfattning om Stockholm Pride 2011?
- Det var roligt men det var synd att de höjde åldersgränsen. Det
drabbade mig och mina kompisar. Det var inte så kul.Att det var
öppet var både bra och dåligt. Bra för att det var öppet för alla som
ville fira Pride, men dåligt för att det vara massa oseriösa som trod-
de att det var en vanlig festival. Man vill ju känna sig hemma bland
folk som är som en själv.
Är du glad att Pride är tillbaka i Tantolunden? 
- Jag tyckte nog bättre om Kungsträdgården ändå. Det var en bra
plats och väldigt centralt och lätt att ta sig dit.
Vad ser du mest fram emot på Pride?
- Att umgås med vänner och träffa nya kompisar.
Vad är ditt roligaste Prideminne?
- Förra årets fester som man hamnade på. Det roligaste är ju när
man hamnar på en massa oväntade saker.
Vilken artist skulle du helst vilja se på Pride?
- Babsan är ju rolig…
Brukar du besöka Pridehouse? 
- Nej.
Varför?
- Det känns inte som nåt som jag har intresse av att kolla
in.
Om Pride totalt är 100 % hur ser din fördelning
ut? 
Debatter/seminarier: 0%
Fester: 40%
Ragga: 10%
Kolla på folk: 15%
Kolla på artister på scenen: 10%
Paraden: 10%
Bara hänga i Pridepark: 15%
Gå på utställningar/Priderelaterade saker
som händer på stan: 0%

ockholm pride
Jessica 21,Viksjö
Vad var din uppfattning om Stockholm Pride
2011?
- Jag missade det förra året, jag var tvungen att jobba.
Är du glad att Pride är tillbaka i Tantolunden? 
- Det är jättehärligt för det ÄR Pride för mig.
Vad ser du mest fram emot på Pride?
- Att träffa alla kompisar och ha kul tillsammans.
Vad är ditt roligaste Prideminne?
- Första gången jag gick på Pride när jag var sexton. Då
gick jag med min farmor och min pappa, och vi hade
jättekul.
Vilken artist skulle du helst vilja se på Pride?
- Lisa Miskovsky, och hon kommer ju så jag är nöjd.
Brukar du besöka Pridehouse? 
- Sällan, oftast är jag i Pridepark.
Om Pride totalt är 100 % hur ser din fördel-
ning ut? 
Debatter/seminarier: 5%
Fester: 20%
Ragga: 5%
Kolla på folk: 10%
Kolla på artister på scenen: 20%
Paraden: 15%
Bara hänga i Pridepark: 20%
Gå på
utställningar/Priderelaterade
saker som händer på stan: 5%

AV ronny larsson
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Ivi Adamou

Agnes
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rtisterna till Stockholm
Pride 2012 börjar rada upp
sig. QX kan avslöja ett gäng

av bokningarna. Och det ser bra ut…
Förra året behövde man i princip en lat-

hund för att förstå vilka artisterna på
Stockholm Pride var. Anthony Callea,
Adam Tyler och Justin Utley var liksom
inte namn Pridebesökarna haft överst på sina
önskelistor.

Men i år är det betydligt mer namnkun-
nigt, och artistbokningarna ser redan mycket
lovande ut. Förutom att redan bekräftade och
populära Lisa Miskovsky kommer att öppna
Prideparkveckan på onsdagen så kan QX nu
berätta att popbrudarna Agnes och Tove
Styrke också kommer.

Att Pride fått dit fantastiska Agnes känns
grymt och vi har väntat i flera år på att den
singelaktuella sångerskan ska dyka upp på
Pride. Det här blir hennes enda spelning i
sommar i Sverige och hon kommer givetvis
att frälsa Pridepark med Release Me, Dont Go
Breaking My Heart och nya singeln One Last
Time.

Coola Tove Styrkes karriär går just nu
som tåget ute i Europa och hennes kaxiga
electropop har bland annat slagit stort i
Tyskland.Vi tar givetvis emot henne med
öppna armar och hoppas på både Call My
Name ochWhite Light Moment.

- Stockholm Pride blir absolut en av som-
marens höjdpunkter. Jag hade svinkul förra
året, och nu kommer det bli sååå jävla fett! Jag
har redan satt ihop en idé för hela grejen, och
det kommer bli GRYMT! hälsar Tove Styrke.

Andra artister som är klara är popduon
Lilla Sällskapet, elektropopduon Icona

Pop, Andreas Moe (som sjöng på Aviciis
”Fade Into Darkness”) och QX omslagsbrud
från juni, MaryJet, som gör comeback på
Stockholm Pride. En annan kär återvändare
till Pride är Kikki Danielsson. Schlager-iko-
nen kommer att återförena med sitt gamla
band Wizex efter nästan 30 år isär. De gör en
spelning under Stockholm Pride 2012 där de
bjuder på gamla örhängen och nya pärlor.

Andra som kommer att stå på scenerna

under Pride är hyllade Lune , Norlie &
KKV och givetvis Pridelåtssångerskan Lena
Philipsson.

Den klassiska schlagerkvällen?som brukar
äga rum på torsdagen ser i år lite annorlunda
ut. Det blir i år en kväll som kommer att
blanda schlager och pop med allting annat
som är lite ”over the top”. Det blir både nytt
och gammalt i en salig blandning.
Torsdagskvällen är signerad Stockholm Pride
tillsammans med den svenskpopälskande
britbloggaren Karl Batterbee (Scandipop).
Niklas Thorsell, pressansvarig på Pride
beskriver kvällen som ”en utveckling av tidi-
gare års schlagerkvällar. Årets kväll är inte ett
försök att återskapa klassikerna, utan att skapa
en ny minnesvärd kväll.”

Vi håller tummarna för att det blir precis
den sköna fest vi hoppas på. Givetvis blir i alla
fall det en stor skopa ESC och Melodifestival.
Vi jublar åt att den svenska tolvpoängaren
från Cypern, Ivi Adamou kommer. Hennes
La La Love är redan en av sommarens absolut
största anthems. Dessutom kommer estlända-

ren Ott Lepland att dyka upp med vackra
balladen Kula. Från årets Melodifestival kom-
mer Sean Banan och från tidigare år kom-
mer Linda Sundblad, och Amy Diamond.
Fler namn kommer givetvis att tillkomma,
och det blir såklart en del överraskningar.

Sveriges Radio kommer under Pride att
spela in P3 Summersessions och där gästas de
av Förlåt mig-hunken Mattias Andreasson och
hyllade skivdebutanten Thomas Stenström.
Detta äger rum på torsdagen den 2 augusti.

Precis som tidigare år kommer en artist att
hyllas av ett gäng kända artister under ledning
av Gudrun Haulisdottis. I år är det givetvis
soulpopgudinnan Whitney som uppmärk-
sammas. ”En afton med Whitney Houston”
gästas bland annat av Shirley Clamp,
Pauline, Vanessa Falk och Big Fox. ”En
afton med Whitney Houston” förgyller sce-
nen i Pride Park fredagen den 3 augusti.

Samma kväll kommer WIG STOCK-
HOLM tillbaka i regi av Leo Berglund. Det
betyder som de flesta vet att drugor från när
och fjärran dyker upp på scenen under led-
ning av Leo Bergund.

Där har ni Pride 2012. Det känns väl rätt
bra?

Ronny Larsson

artisterna 
på årets Pride

”Det här blir 
hennes enda 

spelning i sommar 
i Sverige ”

Det är brudarnas år i år. Agnes, Tove, Lisa, Lena och cypriotiska Ivi ska se till att det blir 
både stämning och fart i PridePark. Här är några av de artister som är klara för Pride!

å
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Sommar på Stallis!

SMÖRGÅSBORD
Nu serverar vi ett svenskt smörgåsbord i vår nyrenoverade 

restaurang. Smörgåsbordet dukas upp lördag-söndag 

mellan kl 12-16.

CHAMPAGNETIMMAR
Varje dag 15-18 på Stallmästaregården.

Nu bubblar det vid Brunnsviken.

Norrtull - Kungliga Hagaparken
www.stallmastaregarden.se

08-610 13 00, info@stallmastaregarden.se

et är den första intervjun han gör
som chef för Stockholm Pride.
Men fler lär det bli. Alf Kjeller

kommer ha ögonen på sig under årets
festival.

– Jag är inte den som gillar att synas i
media eller som trivs på vimmelfester,
säger han. Det har jag aldrig varit. Jag har
inte tid, men i min roll som festivalchef
måste jag kanske synas lite mer. I alla fall i
media.

Vad är din roll i år?
– Jag är chef över hela festivalen. Man

kan jämföra det med att vara VD för ett
företag, och jag ska rapportera direkt till
styrelsen. Enda skillnaden är väl att jag är
oavlönad (skrattar).

– Det är en ny organisation i år i
Stockholm Pride som påbörjades
förra året med en samlad pro-
jektledning. Det är inte lika spre-
tigt längre och jag tror det här är
en bra form.

Men du får ingen lön?
– Inte en krona. Jag har precis

fått mina reseräkningar betalda, och från
maj får jag telefonen betald.

Vad är det som driver dig att
jobba med det här?

– Att känna att jag kan göra något.
Det var egentligen inte tänkt att jag skulle
vara med i år, men eftersom jag lagt ner så
mycket tid på Stockholm Pride sedan år
2000 så ville jag inte att det skulle vara
bortkastat nu när de senaste två åren gått
så dåligt. Det är mitt sätt att bidra till att
andra ska få det bättre, det låter kanske lite
svulstigt, men det är faktiskt det som dri-
ver mig. Hade jag inte engagerat mig i
Pride så hade jag jobbat med katthem
eller hundstallet eller något. Jag har alltid
jobbat föreningsaktigt. Jag började ju med
elevrådet i skolan.

En klassiker, där har många
homosar börjat sin bana...

– Ja, jag blev distriktsordförande i
Västernorrland, sedan satt jag i förbunds-
styrelsen och så hamnade jag i Stockholm
som förbundskassör och ombudsman för
elevorganisationen.

Tar Stockholm Pride hela din
sommar?

– Ja, jag tar semester i sju veckor från
mitt vanliga jobb. Så det är min
Thailandsresa med pojkvännen som ryker,
säger han. Pride tar all min fritid. Jag räk-
nade ut att jag lägger mellan 6-7 timmar
om dagen på Stockholm Pride från och
med mars. Och ett par timmar om dagen
från september förra året.

Det är enormt mycket tid.
– Ja, och det är ett stort ansvar med

500 volontärer som ska utbildas etc. HR-
biten är stor, säkerhetsbiten och etable-
ringsbiten också. Dessutom bygger vi ”ett
Globen”.Vi hade ju 16 000 personer inne
i Tanto för några år sedan. Men jag har
nio delprojektledare till min hjälp och jag
är bra på att delegera så visst går det, men
jag kan bli lite avundsjuk på små festivaler

som sitter och har kul i två dagar…
– Men känslan när vi börjar bygga

parken och volontärerna och utställare
anländer till parken och vi kramas och
säger ”nu kör vi igen” är fantastisk. Och
för något år sedan var det två tjejer som
stod vid entrén till PridePark medan jag
höll på att knyta några band, och så sa de
glatt med snus under läppen ”nu är'e praj-
den vettu, vi har längtat hela året, frugan
har biljetterna”.

– Det är höjdpunkten på året för dem,
och sånt väger tungt för oss som jobbar
med Pride. Det är den största energin man
kan få. Eller när man ser 20 000 armar i
luften framför scenen på Schlagerkvällen,
då brukar jag krama om en kollega och så
fäller man en tår. Det är ögonblick man
minns.

Det har ju varit två turbulenta år
för Stockholm Pride, hur ser du på
dessa år?

– Jag har ju inte varit med under dessa
år, av en anledning. Och visst har det varit
turbulent. Jag skulle inte ha fattat de beslu-
ten som de gjorde, men det är lätt att vara
efterklok. Och det kanske var vägval man

”jag kopplar av
med mord...”

d

kung
alf
Han har styrt och ställt i PridePark under sammanlagt
sex pridefestivaler. I år tar han klivet upp och blir chef
för hela festivalen. Alf Kjeller är mannen som ska se till
att Stockholm Pride tar tillbaka priden till communityt
och återigen går med vinst.

AV anders öhrman FOTO christian hagward
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et är den första intervjun han gör
som chef för Stockholm Pride.
Men fler lär det bli. Alf Kjeller

kommer ha ögonen på sig under årets
festival.

– Jag är inte den som gillar att synas i
media eller som trivs på vimmelfester,
säger han. Det har jag aldrig varit. Jag har
inte tid, men i min roll som festivalchef
måste jag kanske synas lite mer. I alla fall i
media.

Vad är din roll i år?
– Jag är chef över hela festivalen. Man

kan jämföra det med att vara VD för ett
företag, och jag ska rapportera direkt till
styrelsen. Enda skillnaden är väl att jag är
oavlönad (skrattar).

– Det är en ny organisation i år i
Stockholm Pride som påbörjades
förra året med en samlad pro-
jektledning. Det är inte lika spre-
tigt längre och jag tror det här är
en bra form.

Men du får ingen lön?
– Inte en krona. Jag har precis

fått mina reseräkningar betalda, och från
maj får jag telefonen betald.

Vad är det som driver dig att
jobba med det här?

– Att känna att jag kan göra något.
Det var egentligen inte tänkt att jag skulle
vara med i år, men eftersom jag lagt ner så
mycket tid på Stockholm Pride sedan år
2000 så ville jag inte att det skulle vara
bortkastat nu när de senaste två åren gått
så dåligt. Det är mitt sätt att bidra till att
andra ska få det bättre, det låter kanske lite
svulstigt, men det är faktiskt det som dri-
ver mig. Hade jag inte engagerat mig i
Pride så hade jag jobbat med katthem
eller hundstallet eller något. Jag har alltid
jobbat föreningsaktigt. Jag började ju med
elevrådet i skolan.

En klassiker, där har många
homosar börjat sin bana...

– Ja, jag blev distriktsordförande i
Västernorrland, sedan satt jag i förbunds-
styrelsen och så hamnade jag i Stockholm
som förbundskassör och ombudsman för
elevorganisationen.

Tar Stockholm Pride hela din
sommar?

– Ja, jag tar semester i sju veckor från
mitt vanliga jobb. Så det är min
Thailandsresa med pojkvännen som ryker,
säger han. Pride tar all min fritid. Jag räk-
nade ut att jag lägger mellan 6-7 timmar
om dagen på Stockholm Pride från och
med mars. Och ett par timmar om dagen
från september förra året.

Det är enormt mycket tid.
– Ja, och det är ett stort ansvar med

500 volontärer som ska utbildas etc. HR-
biten är stor, säkerhetsbiten och etable-
ringsbiten också. Dessutom bygger vi ”ett
Globen”.Vi hade ju 16 000 personer inne
i Tanto för några år sedan. Men jag har
nio delprojektledare till min hjälp och jag
är bra på att delegera så visst går det, men
jag kan bli lite avundsjuk på små festivaler

som sitter och har kul i två dagar…
– Men känslan när vi börjar bygga

parken och volontärerna och utställare
anländer till parken och vi kramas och
säger ”nu kör vi igen” är fantastisk. Och
för något år sedan var det två tjejer som
stod vid entrén till PridePark medan jag
höll på att knyta några band, och så sa de
glatt med snus under läppen ”nu är'e praj-
den vettu, vi har längtat hela året, frugan
har biljetterna”.

– Det är höjdpunkten på året för dem,
och sånt väger tungt för oss som jobbar
med Pride. Det är den största energin man
kan få. Eller när man ser 20 000 armar i
luften framför scenen på Schlagerkvällen,
då brukar jag krama om en kollega och så
fäller man en tår. Det är ögonblick man
minns.

Det har ju varit två turbulenta år
för Stockholm Pride, hur ser du på
dessa år?

– Jag har ju inte varit med under dessa
år, av en anledning. Och visst har det varit
turbulent. Jag skulle inte ha fattat de beslu-
ten som de gjorde, men det är lätt att vara
efterklok. Och det kanske var vägval man

”jag kopplar av
med mord...”

d
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Han har styrt och ställt i PridePark under sammanlagt
sex pridefestivaler. I år tar han klivet upp och blir chef
för hela festivalen. Alf Kjeller är mannen som ska se till
att Stockholm Pride tar tillbaka priden till communityt
och återigen går med vinst.

AV anders öhrman FOTO christian hagward
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var tvungen att göra. Folk var trötta på
Tanto, folk var trötta på att dricka öl i
plastglas, så Sjöhistoriska var befogat.

Men funkar det inte med en
PridePark som är öppen och gratis?

– Jag tror att det skulle kunna funka,
men det blir en annan sorts Pride, och
omställningen och sättet man införde den på
blev lite för brutal. Folk klagade på Tanto för
att man kände sig som apor i bur, men i
Kungsan kände man sig också som apor i
bur… Så hur man än gjorde så blev det fel.
Men det allvarligaste som jag ser det var att
Pride tappade sin identitet förra året. Den
måste vi hitta tillbaka till nu. Det har varit tre
tuffa år med en enorm förlust 2009,
Sjöhistoriska 2010 och Kungsan 2011. I år
hoppas vi hitta tillbaka.

Reclaim Pride?
– Ja, vi ska i alla fall ta tillbaka communi-

tyt. Stockholm Pride ska inte vara en konkur-
rent, vi ska vara en arena för hela communi-
tyt, vi ska inte vara politiska. Jag vill ha ett bra
samarbete med alla i vårt community och jag
är så glad att Mälarpaviljongen, Roxy och
Sidetrack är tillbaka i parken. Det är en stor
trygghet för oss.

Så berätta, vem är Alf Kjeller?
– Jag är uppväxt i Sundsvall, jag kom ut

1985 och flyttade till Stockholm veckan efter

gymnasiet. Jag har aldrig haft några bekym-
mer med mina föräldrar eller någon i min
familj. Min farmors kommentar när jag kom
ut var ”du kan väl ha en fru i alla fall” (skrat-
tar). Och jag har faktiskt varit gift. Jag gifte
mig på lunchrasten med min kompis Ulla i
elevorganisationen.

Eh?
–Vi gifte oss eftersom vi tyckte att vi

kunde få göra det vi ville med vårt äktenskap.
Vi ville ha med oss nån i livet. Pojk-vänner
kommer ju och går, men vänner består. Jag
var gay och hon var straight. Men det tog hus
i helvete.Vi skilde oss ett halvår senare efter-
som samhället och omvärlden började ställa
krav på oss.Vi förväntades att komma på fes-
ter tillsammans och göra saker i grupp. Det
var svårt att hantera oss.

Hur tog dina föräldrar det?
– Det var en större chock för dem än när

jag kom ut som bög.Vi har inte pratat så
mycket om det. Det var ju inget riktigt
äktenskap på det sättet.Vi var bara så bra

kompisar och just då var det viktigt för oss att
känna att man hade någon som fanns där för
en hela livet. Idag hade det ju varit så queer
att det säkert skrivits böcker om det. Ulla och
jag är kompisar än idag.

Hur träffades du och din kille?
– På invigningen av Torget i Gamla Stan.

Vi sågs den kvällen i baren.Vi har sett en film
från den kvällen och där ser man att vi står i
baren mittemot varandra med varsin cigg i
mun. Det var första kvällen vi sågs.

Vad säger han om att du jobbar så
mycket med Stockholm Pride?

– Han är också involverad i Stockholm
Pride, som volontär. Som tur är, annars hade
det nog aldrig gått...

Vad gör du måndag 6 augusti?
– Städar, river, bär grejer, avslutar, styr upp

och förhoppningsvis kramar en massa folk.
Och när får man se Alf med ett glas

champagne i handen?
– I september. Jag dricker aldrig under

Pride, jag jobbar ju och har hand om säker-
heten för 16 000 besökare i Tanto. Det är
2000 mer än ett fullsatt Globen, man glöm-
mer lätt det, och jag tror inte chefen för
Globen dricker en sån dag.

g
f

Alf Kjeller
Ålder: 46
Aktuell: Chef för

Stockholm Pride
Uppväxt: Sundsvall
Bor: Stockholm
Civilstånd: Sambo
Lyssnar på: Blandat, men

favoriterna är Donna
Summer, Diana Ross och
sedan är det ju alltid kul
med Steps.

Ser på: Engelska deckare,
jag kopplar av med mord.

Röstar på: Moderaterna
Läser gärna: Agatha

Christie, Mari Jungstedt,
Åsa Larsson.

Dricker helst: Öl, vin och
whiskey

Reser till: Stora städer
som Paris och London.

”Pride tappade sin
identitet förra året.

Den måste vi hitta
tillbaka till nu”
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et är socialdemokraternas förra
partiledare Mona Sahlin och EU-
ministern Birgitta Ohlsson som

får äran att inviga den 15 omgången av
Pride.

–Vi är hedrade och kommer med
glädje att inviga Priden, säger de.

De brinner båda för ett öppnare sam-

hälle där alla ska känna sig välkomna.
Invigningen äger rum onsdagen den för-
sta augusti och hålls i Pride park i
Tantolunden. Förra årets invigingstalare
var Thomas Beatie, som 2008 blev
känd över hela världen då han blev gra-
vid med sin första dotter.

Maria Makar

1. Hbt och heder
Arrangör: Kvinnors nätverk och
Linnamottagningen
Dag: Onsdag
Tid: 12.15 – 13.00 
Plats: Ekoteket

Begreppet hedersrelaterat våld och
förtryck associeras ofta med kontroll, hot
och våld mot unga heterosexuella kvin-
nor. Men homosexuella eller bisexuella
av både manligt och kvinnligt kön utsätts
i lika hög grad. Hur är det egentligen att
vara homo- bi- eller transperson och
uppvuxen i en hederskultur? Och hur
hjälper man någon som är utsatt för
hedersrelaterat våld och förtryck? 

2. Stefan Löfven
Arrangör: Rfsl
Dag:Tisdag
Tid: 12.25 – 13.00
Plats: Bryggan
Arrangör: Rfsl och Rfsl ungdom

Socialdemokraternas partiledare
Stefan Löfven samtalar med Rfsl:s ord-
förande Ulrika Westerlund och Rfsl:s
ungdoms ordförande Mire Åsell.

3. Rainbow gospel
Arrangör: Rainbow gospel
Dag:Tisdag
Tid: 12.25 – 13.30 
Plats: Kafé Klara

För den som gillar att sjunga anord-
nar Rainbow gospel en gospel-workshop.
Kören är en blandad hbtq-grupp.

4.Tillsammans utan sex
Arrangör: Nätverket asexuell 
Dag:Torsdag
Tid: 17.15 – 18.00
Plats: Kafé Klara

Är sex och romantik lika med
varandra? Vilken betydelse har sexualite-
ten utanför sovrummet? Hur kommer
man ut som asexuell? Nätverket asexuell
diskuterar dessa frågor med publiken.

5. Ligga med P3
Arrangör: SR
Dag: Fredag
Tid: 12.15 – 13.15
Plats: Stora scenen

Matilda Berggren,
Robert Jacobsson och Julia
Blomberg diskuterar
#Homoriot. Personer som
utsatts för trakasserier på
grund av sin läggning får
komma till tals och berät-
ta sin historia, utan
att känna sig
begränsade av
140 tecken.

6. Regnbågsfamiljer
Arrangör:Anna Malmquist
Dag:Torsdag
Tid: 12.15 – 13.00
Plats: Bandlerrummet

“En familj är att man är bra ihop”.
Det berättar barn uppvuxna med två
mammor. Psykologen Anna Malmquist
har lyssnat till barn och deras berättelser
om hur det är att växa upp i en regn-
bågsfamilj. Men vad säger barnen när de
tillfrågas om vad en pappa är för något?
Och hur får de ihop hur de själva blev
till? 

7. Poly för nybörjare
Arrangör: Polyföreningen
Dag:Tisdag
Tid: 14.30 – 15.30  
Plats: Studio 3

Om man har funderingar kring hur
man lever som polyamorös bör man träf-
fa medlemmarna från Polyföreningen. De
berättar vad man bör tänka på och var
man träffar likasinnade.

8. Hbtq i idrottssverige
Arrangör: Rfsl och Riksidrottsförbundet
Dag:Torsdag
Tid: 12.15 – 13.00   
Plats: Ekoteket

Hur gör man när man känner att var-
ken omklädningsrummet för pojkar eller
flickor fungerar? Varför används bög som
skällsord I sporten? Och är det lättare att
säga att man är bi än homosexuell?
Arrangörerna har undersökt hbtq-perso-
ners situation i idrottssverige.

9. Femme för vem?
Arrangör: Christine Bylund
Dag:Torsdag
Tid: 17.00 – 18.00   
Plats: Studio 3

Sedan Donna Scams klubbarrangör,
Anna Uddenberg, sa:“Heterokvinnor
ska kunna kyssa lesbiska kvinnor utan att
det ska behöva betyda mer än just en
kyss” i en intervju i DN har begreppet
lesbisk och femme diskuterats. Hur ser
maktrelationen ut mellan olika lesbiska
och queera-identiteter? Och vem är
femme på riktigt?

10. Att skildra hiv
Arrangör: Stockholm Pride

Dag:Torsdag
Tid: 14.45 – 16.00   
Plats: Studio 3

Möt Jonas Gardell,
Rikard Wolff och Anna-
Maria Sörberg i ett förfat-
tarsamtal om hiv.

Maria Makar

rets dogtag görs av Bea Szenfeld.
Bea som skapat kläder åt Björk,
Lena Philipsson och Ola Salo,

har också praktiserat hos Stella
McCartney och samarbetat med Hello
Kitty-skaparna Sanrio. Dessutom vann
hon TV3:s Fashion House 2003. Nu gör
hon alltså Stockholm Prides dogtag, som i
år är en liten metallbehållare innehållandes
ett viktigt budskap.

Vad fick dig att tacka ja till att
designa dogtagen 2012?

– Åh, det är inget man säger nej till.
Det är en ära att få det här uppdraget.

Vad kan du berätta om designen?
– Jag visste direkt att jag ville göra

något som tillverkas i Sverige och inte
skickades iväg för att produceras. Sedan
funderade jag mycket kring vad en dogtag
egentligen är. Dels används den inom det
militära som en bricka runt halsen så man
kan identifiera personer, dels har den också
kommit att användas på husdjur för att
kunna identifiera dem som sprungit bort.

– Så jag funderade kring hur detta
skulle kunna användas inom Pride, och
insåg då  att alla människor som samlas
under Prides vingar borde få något som

påminner dem om Pride och vilka de är
när de återvänder till sina vardagliga liv
efter Pride.

Hur menar du?
– Jo, många Pridebesökare kommer till

Stockholm från olika städer och orter, och
får under en vecka blomma ut och leva
precis så som de egentligen är. Sedan åker
de tillbaka till sina hemorter och sätter sig
bakom ett skrivbord och anpassar sig till
en norm som de själva inte valt. Jag ville
ge dem något som påminner vem de
egentligen är när de sitter där och tänker
på vilka de är under Pride.

Det låter som en fantastisk tanke.
Så, hur ser din dogtag ut?

– Det är en rostfri metallbehållare som
du kan skruva isär, och inne i behållaren
finns ett ord eller ett ordspråk, jag har inte
riktigt bestämt mig för vad det blir än,
som talar om för bäraren att det här är den
jag är och ingen ska minsann trycka ner
mig. Och så innehåller den lite regnbåg-
sfärgad konfetti.

Så man kan ha den runt halsen?
– Ja, den är väldigt liten och diskret,

bara en tredjedels lillfinger stor. Så man
kan ha den under sin t-shirt, sin klänning
eller vad man nu har på sig. Så på ytan är
den sparsmakat enkel men innehållet är
laddat.

Har du sett de tidigare dogtagar-
na?

– Ja, och jag kände att det skulle behö-
vas nåt som inte hade så ”hög volym” och
inte bara ropade ”hör, hör” utan som var
lite mer lågmäld. Och ser man någon
annan person som har den så vet man vad
det handlar om.

Brukar du själv gå på Pride?
– Ja såklart! Jag är ingen veckopasskö-

pare men jag är där någon dag här och
där, och ser alltid paraden. Så det ska jag
göra i år också. Men först ska jag samla ett
gäng här i ateljén som ska stoppa budskap
och konfetti i alla behållare.Vi blir ett
jädra gäng som ska ha kul. Ronny Larsson

PrideHouse topp 10
Homosexuella, asexuella, bisexuella, transexuella, politiker,
författare, experter, medlemmar, hiv-positiva, föräldrar och
ungdomar. I år är Prides tema “tillsammans”, något som
märks på både Pride houses deltagare och programpunkter.
För femte året i rad hålls Pride house i Kulturhuset. Det
anordnas 206 olika seminarier, workshops och föreläsning-
ar. Det hålls även paneldebatter, författarsamtal och utfråg-
ningar. Och för den som behöver ta en paus finns även yoga
att prova på. QX listar tio av Pride houses programpunkter.

Mona & Birgitta
invigningstalar

Beas behållare är
årets dogtag

ivetvis vill ni också veta hur para-
den kommer att tåga i år. Ja, men
då ska vi inte hålla er på sträck-

bänken. Pride satsar på den beprövade
favoriten ”going back to Tanto”, så
Hornsgatan blir åter en enda stor urladd-
ning. Fabulous säger vi! Starten blir allstå i
Humlegården kl 13.00, sedan går paraden
via?Birger Jarlsgatan-Kungsgatan-
Sveavägen-Sergelstorg-Hamngatan-
Kungsträdgårdsgatan-Kungsbron-
Skeppsbron-Slussen-Södermalmstorg-
Hornsgatan-Ringvägen?för att avslutas på
Zinkens väg/Tantolunden. RL
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Vem blir Miss Gay Sweden 2012?
Miss Gay är tillbaka! I år kommer
tävlingen att hållas under
Stockholm Pride. Tävlingen leds i år
av Jean-Pierre Barda och Josefine
Tengblad som ni möter på nästa
uppslag. Arrangör är Navid Kabiri i
samarbete med Majsan Keller. 
Let the best woman win!

Foto Peter Knutson
Smink Emma från IMC

Hår Jonna By Barda
Kläder D-brand

Tilde
25 år
Stockholm
Qruiser: E18

Amanda
22 år
Göteborg
Qruiser: 
amandavangogh

Madelen
26 år
Bengtsfors
Qruiser: princes6
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Miss Gay Sweden 2012?

Athena
18 år
Stockholm
Qruiser: atrie

Rebecka
23 år
Eskilstuna
Qruiser: krasivaja

Josefin
24 år
Stockholm
Qruiser: JuicyBoO

Miriam
24 år
Stockholm
Qruiser: Miss_MJ

Louise
22 år
Stockholm
Qruiser: Louisedimetri

Elin 
21 år
Sandviken
Qruiser: elhin90
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örutom att Miss Gay gör come-
back så anordnas även Mr Gay som
vanligt under Pride. Jean-Pierre

Barda leder båda tävlingarna tillsammans
med två fantastiska favoriter: Josefin ”Kyss
mig” Tengblad finns vid hans sida under
Miss Gay 2012 och Maria ”Lipstick”
Montazami är Mr Gay-värdinna.

Vad fick er att tacka ja till att
vara värdar på Mr/Miss Gay Sweden?

Jean-Pierre: Hur skulle jag kunna
tacka nej till Mr Gay, och dessutom när
det toppas med en Miss Gay-kväll? Det
brukar bli en av de roligaste partykvällarna
på hela Priden

Maria: Jag tackade ja för att jag ville
sprida gaymänniskors budskap vidare och
jag hoppas att de som inte vet om hur det
är att vara gay ska få den informationen.
Gays är fantastiska och jag kommer att gör
allt för dom!

Josefine: Det är en stor ära att få leda

Miss Gay och det kommer att bli riktigt
kul!

Kommer du att besöka Pride
Park någonting under Pride?

Jean-Pierre:Absolut! 
Maria: Är det där alla konserter hålls?

Klart jag ska, jag ska ju sjunga bakom Lena
Philipsson på scenen. Nej, jag skojar bara!

Josefine: Självklart!

Har du bestämt dig för vad du
ska ha på dig?

Jean-Pierre: Nej, inte i skrivande
stund. Men det brukar bli rätt varmt på
scen så något tunt. Jag har två personliga
tränare för att hålla mig i trim för minsta
möjliga klädsel.

Maria: Ja det har jag. Det blir raffigt,
sexigt och coolt fast med en gnista av
Hollywood-Maria.

Josefine: Inte än…

Om du fick vara någon annan
person för en dag, vem skulle du
vilja vara då?

Jean-Pierre: Får jag inte vara mig
själv så får det bli Cher eller Elisabeth
Taylor.

Maria: Svårt….. Jag skulle vilja vara
en helt vanlig människa som lagar mat till
de behövande som kämpar för livet. En
hjälpande människa som hjälper andra
människor.

Josefine: Zlatan, så klart.

Kommer du att kräva att det
finns killar/ostbågar/kyssmunnar i
logen?

Jean-Pierre: Ja, vad annars? Och så
lite bubbel förstås att skölja ner dom med

”Det är en stor
ära att få leda

Miss Gay”

Maria: Självklart, jag kommer att
storma ut om det inte finns!

Josefine:Absolut, I mängder.

Hur ska en Mr/Miss Gay se ut?
Jean-Pierre: Det är helt öppet hur

de ska se ut, det är ju det som är så speci-
ellt med Mr Gay.

Maria:Alla gays är ju alltid såååå
snygga. Han ska i alla fall ha muskler, per-
sonlighet och vara sexig men på ett stil-
fullt sätt.

Josefine: Speciell.

Vad är viktigt hos en Mr/Miss
Gay, kropp, utseende eller personlig-
het?

Jean-Pierre: För min del handlar det
om en perfekt balans mellan de tre.
Hjärna är minst lika sexigt som kropp.

Maria:Allt då, hela paketet.
Josefine:Allt.

Du ska leda Mr/Miss Gay till-
sammans med Maria och
Josefine/Jean-Pierre Barda, vad vet
du om dom/honom?

Jean-Pierre:Att de kommer bli per-
fekta! Jag känner mig väldigt trygg med
båda och är säker på att de kommer sätta
extra guldkant på kvällen.

Maria: Jag vet att Jean-Pierre är född
samma år som mig och att han varit en
Army Of Lovers och att han har glas-
ögon. Är Jean-Pierre gay förresten?

Josefine: Jag ääääälskade Army of
lovers och att han klipper min bästa väns
hår sjukt snyggt!

Vad ser du mest fram emot med
kvällen?

Jean-Pierre: Åh,hela kvällen är full
av höjdpunkter, men finalen är alltid här-
ligast då vinnaren koras och champagnen
sprutar!

Maria:Att få göra många gays glada
och att få knyta nya kontakter och det ska
bli jättespännande att välja ut årets bög!

Josefine:Att möta en härlig publik
och att festa hela natten!

Om du bara fick ta med dig
något/någon till en öde ö, vad/vem
skulle det vara?

Jean-Pierre: Hmmm... Det nämns ju

aldrig hur länge man ska vara på den där
öde ön... Men nog skulle det räcka med
min personliga favorit ur årets Mr Gay-
kull!

Maria: Hmmm…. Hmmm… oj så
svårt. Okej nu vet jag! Det skulle vara två
saker då: En mobiltelefon och min
American Express kort!

Josefine: Min tjej Sandra och en
kamera.

Mr Gay Sweden kommer att hållas fredag den
3 augusti på Hamburger Börs under

Stockholm Pride 2012.

Miss Gay Sweden kommer att hållas lördag
den 4 augusti på Hamburger Börs under

Stockholm Pride 2012.

Barda, Tengblad & Montazami
Leder mr & miss gay

Är Jean-Pierre
gay förresten?
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Karmansbo Herrgård
”Ett äventyr i Bergslagen”

Tel: 0222-301 56 www.karmansboherrgard.se

Sommaren  
i Karmansbo
29 juni- 14 augusti 

Kakbuffé  
Alla dagar 12.00-17.00

Sommar á la carte 
Uteservering under vår 

500 år gamla ek!
13.00-21.00 alla dagar 

Grillafton  
Onsdag, fredag 18.00-21.00

Sommarspa  
med Basturitual 

Tisdag, tordsdag, lördag 
 

Äventyr i Bergslagen 
Från koja till slott,  

bäver-, älg eller vargsafari. 
 

Våga prova äventyret!

bring out the roxy in you.

roxysofo.se

med oss!
– kom och festa
i prideparken
ROXY tältar

Vi har öppet varje

Prideveckan!
till kl 24 under

Utökad uteservering

kl 12 hela sommaren.

dag med brunch från
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intern 2008. Niklas Hogner står på en
Ikea-parkering med sin mamma. Hon
känner på sig att han vill berätta något.

Han säger att han har träffat någon. En kille.
– Det visste jag väl, säger hans mamma.

Hon har en teori om vem det är. Men hon har fel.
När hon får veta att det är artisten Andreas
Lundstedt svarar hon med ett ord.

– Aids.
– Nej, mamma, låt mig förklara …
Efter det går det snabbt. Det blir jul. Och innan

Niklas hinner berätta för sin pappa och sina vänner
har nyheten hamnat på löpsedlarna: ”Han är
Andreas nya pojkvän”.

– Jag blev ju tvungen att prata med pappa på en
gång när det stod i tidningen. Han är militär. Han
grät i fem minuter när han fick veta. Jag lade mig
på sängen och grät jag också i fem minuter. Sedan
kom han in och lade sig bredvid mig och sa: "Jag
älskar dig alltid hur det än är."

I dag sitter Niklas Hogner i en soffa på Café
Happy på Strandvägen. Namnet är passande – han
ser glad ut. Det har gått tre och ett halvt år sedan
han träffade Andreas.

Men Niklas minns det som i går. Han var på
en efterfest för underhållningsprogrammet Stjärnor
på is, där han medverkade som konståkningspartner
till Marie Serneholt.

– Andreas stod utanför och pratade med en
kompis.Vi hälsade på varandra och det klickade
direkt.

Niklas ler vid minnet.
–Vi hann bara med en dejt efter det – en halv

öl innan vi smet iväg. Jag hade aldrig känt något
liknande tidigare.

Under uppväxten hemma i Linköping och
konståkningskarriären var han bara tillsammans med
tjejer.Andreas är hans första pojkvän.

– Jag kände nog en attraktion till killar redan
när jag var 14, men jag hade inte så mycket tid att
tänka på det då.

Niklas började tävla nationellt som 12-åring.
Han blev svensk juniormästare fyra gånger innan
han, tillsammans med Angelika Pylkina, blev först
med att tävla internationellt för Sverige i paråkning
sedan 1962.

– Det blev så klyschigt när jag kom ut för alla
hade ju sagt att jag var bög för att jag var konståka-
re, och jag hade hela tiden förnekat det.

Nu är Niklas alltid noga med att vara öppen
och visa att han är säker på sig själv och relationen
till Andreas. Det var också det han sa till sin
mamma den där gången när de hade varit på Ikea.

–Vi pratade om det direkt när vi åkte hem i

bilen. Hon är undersköterska så hon hade lite koll.
Men när den första reaktionen hade lagt sig – att
hon genast tänkte aids – kom frågan om barnbarn
och oron för vad folk ska tycka. Jag sa till henne att
om man spelar med i andras osäkerhet så blir det
bara värre. Det bästa är att säga som det är och visa
att man är trygg i det.

– Och direkt när mamma och pappa fick träffa
Andreas gick det hur bra som helst. De kramas all-
tid och pussas på kind och tycker att han är helt
fantastisk.

Var du själv rädd i början?
– Nej, jag var nog aldrig det. När vi skulle ha

sex hade jag tusen frågor och Andreas svarade på

allt. Jag såg hur han levde och tänkte att det inte
skulle vara hela världen om jag blev smittad.
Samtidigt är det vår värsta mardröm. Jag är lika ner-
vös varje gång jag testar mig.

Niklas är noga med att förklara hur han menar.
– Det är svårt hitta en balans mellan att avdra-

matisera och förstå att det inte finns något positivt
med att bli smittad. Man vet aldrig vilka biverk-
ningar man kan få av medicinerna och i Sverige får
man inte skaffa barn om man är homosexuell och
hiv-positiv. Samtidigt skulle det vara mycket värre
att drabbas av en livsfarlig hjärntumör, men sådana
sjukdomar tycker ingen att det är skamligt att prata
om.

När jag och Niklas träffades för att göra den här
intervjun var det första han sa att det egentligen är
synd att man ska behöva skriva en artikel om hur
det är att leva med någon som har hiv. Men han
tvekade inte en sekund när jag frågade om han vill
ställa upp.

– Jag är bara glad om jag kan bidra, men att
Andreas har hiv är faktiskt inget som jag går och
tänker på. Han sätter sig på sängkanten och tar sina
tabletter varje dag. För mig är det inte konstigare än
att min pappa äter hjärtmedicin.

Han skrattar.
– Det är faktiskt värre att leva med en kändis

som har behov av att synas och höras hela tiden
och är mitt uppe i en 40-årskris!

Hur skyddar ni er?
–Vi lever som vanligt men har kondom vid

analsex. Inte vid oralsex. Men man behöver ju inte

svälja en massa sperma för det.
Hur hiv smittar är något Niklas anser att alla

bör känna till.
– Jag tycker verkligen att alla ska vara pålästa

och jag blir förvånad när jag träffar homosexuella
som är osäkra på om det till exempel smittar vid
kyssar.Viruset dör ju när det kommer i kontakt
med syre. Men frågar man inte får man inte veta
och jag säger alltid att om någon undrar över något
så snackar jag gärna om det.

Han tar en klunk från sin cola light, som han
försöker bota en lätt baksmälla med.

– I går när jag var ute var det faktiskt två killar i
30-årsåldern som stod och pratade om hiv och då
sa jag att ”det har min pojkvän”. De blev jätteför-
vånade. Men det jag kan lära dem kan de lära
andra. Jag hoppas verkligen att folk inte går runt
och är rädda för att träffa någon som har hiv.

I juli 2010 friade Andreas i direktsändning till
Niklas när han sommarpratade i P1. Då hade de
nyligen blivit sambos på Kungsholmen. Sedan dess
har det varit fullt upp med bland annat deltagande i
Melodifestivalen och Andreas stora 40-årskalas. Nu
när det är överstökat är tanken att nästa fest ska bli
på bröllopsdagen.

I framtiden vill paret också skaffa barn.
– Andreas vill jättegärna ha barn och jag med.

Jag kan gärna tänka mig att dela vårdnaden med en
ensamstående kvinna.

Innan Niklas går iväg till jobbet som hovmästa-
re på East frågar jag honom vilken fördom de oftast
möter. Svaret kommer snabbt.

– Att vi bara lyssnar på schlager hemma!

24 år gammal upplever Niklas Hogner något han aldrig har känt tidigare. Han blir kär. I en kille.
Som är känd. Och har hiv. – Det blev tre saker på en gång att komma ut med.

V

när ens
pojkvän är
hiv-positiv

”att Andreas har 
hiv är faktiskt 

inget som jag går 
och tänker på”

AV magda gad FOTO christian hagward

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

30 år med hiv/aids
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Liias sport tights har en snygg och funktionell design 
som följer musklernas konturer. Passformen har ven-
tilerande egenskaper och inkluderar även en praktisk 
ficka för din musikspelare. Finns i kort och lång modell. 

SPORT TIGHTS

400:-
(Ord.pris 595-795:-) 

Besök liias.se och 
använd rabattkoden: 

SPORTTIGHTS400
för att erhålla rabatten.

RUNNING FOR FREE. 
ALMOST.

facebook.com/liias.seliias.se

Erbjudandet gäller 1/8–31/8 2012, så långt lagret räcker. Erbjudandet kan ej kombine-
ras med andra erbjudanden. Priset är exkl frakt. 
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Andreas Bergström
Åkersberga
Yrke: Banktjänsteman
Qruiser:Andreas

– Naturen vässar min sommarform. Jag bär och
klyver ved till bastun, tar roddturer och simmar
samt plockar bär i skogen.

HUR VÄSSAR DU DIN FORM TILL PRIDE?

fitness
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&hälsa
med jari ketola

Mikael Johansson
Stockholm Årsta 
Yrke: Kundservicechef
Qruiser: Parachute

– Det går bra nu. Sommarformen fixar jag
på gymet samt att jag lagt in extra löpning.
Solbrännan fixar jag på beachen i Åhus.

Träna till 1000 – Toppa och Vässa 
sommarformen Lagom till Pride!

ommaren är här och många av oss
vill spurta innan första doppet skall
genomföras. En av de absolut mest

effektiva träningssystem som finns är ”TOP
1000 reps”. Upplägget är följande: Du
genomför 10 övningar à 100 repetitioner
på varje övning. Målet och syftet är att
varje muskel ska ”pushas” till absolut max-
imal trötthet för att på så sätt på kort tid få
så effektiva och bra resultat som möjligt,
Det är viktigt att du utför 100 repetitioner
i en följd utan vila eller med så kort vila
som möjligt!

Du kan träna efter 2 olika upplägg:

Du som är ovan:
1. Du utför 1-2 övningar per dag (totalt 10
övningar under en vecka)

Du som är mer van:
2. Du utför hela programmet 2-3 gånger
per vecka

Redskap:
Du använder den egna kroppen som red-
skap samt gummiband som är ett gammalt
säkert, beprövat och effektivt tränings red-
skap som verkligen fungerar.Alla kan träna
med gummiband, du kommer att känna att
rörelserna känns mjuka och skonsamma.

Redskapet är lättillgängligt, du kan lätta
packa ned ett set gummiband i din väska
utan att de tar alltför stor plats.

Var och när?
Du kan träna var du vill, alltifrån i hemmet,
på hotellrummet, på landet, på din semes-
ter, på stranden eller på gymmet samt att du
kan träna när du vill på dygnet.

Variation
Gummiband finns i olika hårdhetsgrad, vil-
ket betyder att du kan anpassa träningen
efter din egen förmåga och kapacitet.Vilket
gummiband just du ska välja beror på hur

långt du har kommit i din träning. Är du
van med styrketräning och tränar regelbun-
det och vill belasta lite mer kan du välja ett
gummiband med större hårdhetsgrad.

Uppvärmning
Cirka 10 min, gå, jogga eller spring. Börja
lugnt och öka intensiteten successivt
Tänk alltid på ha en god stolt kroppshåll-
ning i samtliga övningar, vilket är en förut-
sättning för god teknik i själva utförandet
av övningarna.

Se www.qx.se/Xtra/fitness för utförande

s

Per Ekstrand
Stockholm
Yrke: Forskare och chef inom
utbildning
Qruiser: Hunter42

– Jag tränar så ofta jag kan,
mycket varierande träning.
Jag tar inte uppehåll bara för
att det är sommar. Löpar-
dojorna finns alltid med!
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ego
med stefan nilsson

Månadens 
sol 
Smeta in dig ordentligt med solskydd i
sommar när du är ute och leker.Att
pressa i solen utan skydd är inte bara
korkat – det är farligt. Kiehl’s har en
ny formula med antioxidanter som
håller dig mjuk och fin. Heter kort
och gott: Kiehl’s Activated Sun
Protector.

www.kiehls.se

Månadens bröst...
Stockholmsbaserade Johan Lindstén har gjort de här vackra lamporna. Och är det bara jag som helt plötsligt går igång på bröst också?

www.lindstenform.com

Månadens 
nej nej nej 
Det är visserligen OS-säsong och sport influerar modet. Men
snälla… Inga sportiga solglasögon i stan.Värst är de där sol-
glasögonen som man spänner bak på huvudet.Vad är du?
Fem år och kan inte ha koll på hur solglasögonen sitter på
huvudet? 

-46-

Månadens 
grrr
Man ska inte gapa över för mycket, men
visst vill man bara bita tag här. Fint från
H&M.

www.hm.se

Månadens kotte
Klart man ska snaska kotte. Eller som nån sa – känns som att få hela Norrland i käften.
Gran Zirup är en sirap gjord på gran som smakar mums. Passar i snaps, efterrätt eller
lite närsomhelst. http://skogensskonagrona.wordpress.com/

Månadens solisar
Grönt är skönt. Superskönt med lite
grönt. Passar och rödhåriga som hand i
handsken. I år vill alla ha färgglada solbril-
lor. Här kommer ett par med lite bättre
kvalitet än de du köper för 49 kronor på

en loppis. Kommer från Persol.
www.persol.com

Månadens 
bear-beer
Sigtuna Brygghus har fått stor uppmärk-
samhet internationellt för sin grafiska
form på ölflaskorna. Jag kan tänka mig
att en och annan skäggig kille läskar sig
med en sån här i sommarsolen.

http://www.sigtunabrygghus.se
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Akademikliniken Stockholm Storängsbotten: Storängsvägen 10, 115 42 Stockholm. Tel 08-614 54 00. info@ak.se
Akademikliniken Stockholm Stureplan: Birger Jarlsgatan 26, 114 34 Stockholm. Tel 08-410 718 30. info@ak.se

Akademikliniken Malmö: Regementsgatan 35, 217 53 Malmö. Tel 040-26 30 00. info.oresund@ak.se

F Ö L J  O S S  P Å  F A C E B O O K  O C H  L A D D A  G Ä R N A  N E R 
V Å R  K O S T N A D S F R I A  A P P  F Ö R  i P H O N E  O C H  A N D R O I D

W W W . A K . S E

PLASTIKKIRURGI OCH 
ESTETISKA BEHANDLINGAR 
I VÄRLDSKLASS

Känner du dig redo att möta sommaren?

   Hudanalyser         Plastikkirurgi          
   Peelbehandlingar         Laserbehandlingar   
   Hårborttagning         Hårtransplantation
   Injektionsbehandlingar med fillers och botox 

Akademikliniken är en av världens ledande privata kliniker 
för estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi. Vårt motto 
är “Skönhet genom vetenskap” och vi är med och leder 
utvecklingen inom plastikkirurgi och estetiska behandlingar 
genom kontinuerlig forskning, egna operationsmetoder och 
utbildning av plastikkirurger.

Akademikliniken står för världsledande kompetens och 
ett personligt omhändertagande. Din säkerhet är alltid i 
fokus hos oss.

Välkommen till Akademikliniken.
Hos oss är du i trygga händer.
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BADBOY
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BADBOY
Vad gör man när man hittar en snygg kille på Qruiser? 
Självklart så ber man honom att modella i sommarens badbyxor.
Möt vår bad boy Marcus.

AV ronny larsson FOTO peter knutson
MODELL marcus näslund

Hollister 209 kr

Zara 249 kr

Björn Borg 399 kr

H&M 99 kr
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BAREFOOT STÖDER HBTQ
Barefoot Wines grundades 1965 och har sedan dess haft 
ett starkt samhällsengagemang, allt från att ha startat 
den sk Barefooters-rörelsen, som är engagerade i att 
rensa stränder från skräp, till att stötta HBTQ-rörelsen 
i kampen för allas lika värde. Idag är Barefoot ett av 
världens bäst säljande vinvarumärke. 

 

Att börja dricka i tidig ålder
ökar risken för alkoholproblem. 

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

BAREFOOT WHiTE ZinFAnDEl ROSé
PRIs: 57 KR. aRT nR: 2215. 75 cl. 9%VOl.

Barefoot_QX_240x335.indd   2 2012-06-20   16:44

&enbög
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lyxigare
arför inte servera ett
vin också från
Argentina, Chakana

Estate Selection Malbec är
ett fantastiskt vin till grillat
kött, ett lyxigare premium-
vin i flaska för 105kr (art.nr
6664) Budgetvarianten är
boxen för 199 kr (art.nr
6554), Chakana Malbec
Syrah.

rån Provence i södra
Frankrike kommer
detta ljusa Rosévin

som även är ekologiskt. Hela
vingården Chateau Gassier är
ekologiskt certifierad och
Sytembolaget har köpt in cirka
18 000 flaskor av detta friska
rosé med smak av smultron,
citrus och röda bär. På hyllor-
na i juni månad och det är tre
druvor som har blandats vid
framställningen; Grenache,
Syrah och Cinsault.

Collection Carreaux Eko Provence Rosé 2011 heter
det, kanske enklare att bara komma ihåg artikelnumret!

Art nr 91230
Pris 89 kr

med håkan svensson

i som följer min sida vet att jag
i tidigare nummer har tipsat om
Hälsingestintans goda kött som

passar utmärkt på grillen. Nu utökar de
sitt sortiment med tillbehör som såser
och aromsmör.Alla tillverkade i Sverige
och endast naturliga smaker och råvaror

har använts. Så nära hemlagat du kan
komma  och både  snabbt och enkelt
för lata sommardagar. Såserna som kan
serveras kalla eller varma kommer i fem
smaker och de två jag har testat är
”Rödvinssås med rostad vitlök” och
”Tryffel-Bearnaise”. Cirkapris i butik
38 kr.

Aromsmöret ligger snyggt förpackat

och kommer i hela sju smakvarianter,
från ”Het Grönpeppar” till ”Fetaost
Oliv”. Lägg på köttbiten en kort stund
innan du tar bort köttet från grillen
eller servera vid sidan av. Dessa kostar
cirka 28kr i butik.

är du läser detta hoppas
jag innerligt att solen ski-
ner och att både du och

jag njuter av den fantastiska svens-
ka sommaren när den är som bäst!
Själv kommer jag att tillbringa en
hel del tid på mitt lantställe och i
år blir det första gången jag kan
skörda från min odlingslåda i träd-
gården, vilket jag ser fram emot.
Känslan av att alldeles själv ha
odlat rädisorna till frukostmackan
eller klippa egen dill till potatisen
tycker jag är oslagbar. På köpet får
man också både ekologiska och
närproducerade produkter, kan det
bli bättre? Inte att förglömma är
den ekonomiska vinsten, här finns
det en del slantar att spara. Myntan
till sommardrinken är lättodlad
och det går alldeles utmärkt att
gräva ner krukan som du har köpt

i mataffären. Myntan är väldigt
lättodlad och sprider sig snabbt
och kommer tillbaka nästa år.
Övriga örter rekommenderar jag
dig att köpa plantor som är fram-
drivna på en Handelsträdgård för
bästa kvalitet och resultat.

Vad ska du då mer tänka på när
du har tagit fram krattan och träd-
gårdshandskarna är på?

Jorden är viktig, dålig jord, dålig
dill... Odlingslådan har jag satt dit
just för att jag kan fylla på med
näringsrik jord. Är man lika otålig
som jag är det snabbast att köpa
redan framdrivna plantor av örter
och grönsaker, kostar lite mer men
resultatet blir bra. Om du köper
fröpåsar tänk på att de ska sås
samma år man har köpt påsen, är
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ul är väl det sista vi tänker
på just nu men en som får
vara med på sommarse-

mestern är Cloettas Jultomte.Tror
att de flesta av er har suttit fram-
för granen med en påse julskum,
de lanserades redan på 60-talet.
Nu gör man en sommarvariant av
dessa och vad kan vara mer som-
marsött än Cola och Päronglass.
Ett måste i hängmattan i sommar
och de smakar så onaturligt men
sååå gott!  God Sommar!

J
juliskum

Grilltillbehör med smak

lite färskvara. Plantera i god tid, spe-
ciellt när det gäller fröer. Baksidan
på påsen har alla instruktioner och
från vilken månad de kan stoppas
ner i marken. "Snabbväxande"
grönsaker som rädisor och sallad
kan du så i omgångar hela somma-
ren så än är det inte försent. Färdiga
plantor tål inte frost så tänk på att
täcka över om du är tidigt ute. Jag
har satt två Chili plantor och en av
dem ser lite hängig ut på grund av
blåst och kyla. Efter detta är det
bara att vattna, vattna och vattna!
Det går nästan inte att vattna för
mycket och även om det har regnat
en del behöver din köksträdgård
vatten. Är det varmt i sommar gäl-
ler det att ha goda grannar och
kompisar som kan hjälpa dig med
vattningen om du inte är på plats.
Solen kan vi inte påverka men den
behöver också vara framme för att
det ska bli någon skörd. Får du till
allt detta kan du se fram emot en
sommar med egen skörd. I min låda
växer det koriander, dill, sallad,
citron-timjan, bladpersilja, mynta,
oregano och ananas-salvia.Vackert,
väldoftande och gott!

Varför inte göra en god grillsås
av dina örter? Passar till allt grillat
och du kan även pensla lite på
maten under grillningen.
Receptet är argentinskt och framta-
get av en argentinsk stjärnkock vid
namn Francis Mallmann.

Chimichurri heter den och
kommer att bli min sommarfavorit!

• 1 kopp vatten
• 1 tesked salt
• 1 kopp ordentligt packad färsk blad-
persilja, fri från

tjocka stjälkar
• 3-4 vitlöksklyftor
• 1 kopp färska oregano blad
• 2 tsk krossad chilipeppar
• 1/2 dl olivolja
• 1/4 kopp rödvinsvinäger

Gör så här:
Koka upp vattnet och lös upp saltet.
Finhacka persilja,
oregano och vitlök. Lägg i glasburken.
Rör i olivolja, vinäger
och chilipeppar.Tillsätt saltlösning under
omrörning.
Förslut glasburken ordentligt och förvara
i kylskåp minst ett
dygn före servering. Såsen håller sig
fräsch i kylskåp i 10-15
dagar.

Svalkande Rosé

”Vackert, 
väldoftande

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

 

Att börja dricka i tidig ålder
ökar risken för alkoholproblem. 
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FOKUS
FILM

Weekend
Tom Cullen, Chris New

Bra, trovärdig gayfilm växer 
knappast på träd. Detta brittiska 
drama lyckas med det Holly-

woodfilm ständigt går bet på – nämligen 
att skildra bögar 
på ett modernt, 
fördomsfritt sätt. 
Blyga badvakten 
Russell (Tom 
Cullen) smyger 
på gayklubb efter 
mysiga, strejta familjemiddagar och 
träffar kaxiga konstnären Glen (Chris 
New). De vaknar upp tillsammans och 
byter generat nummer men vad som 
först liknat ett engångsligg utvecklas 
till en djupodlad helgromans där långa, 
nattliga diskussioner involverar allt 
från kärlek, sex, relationer, droger och 

föräldrafrånvaro. Weekend är ingen B-
film som försöker berätta om hur det är 
att vara bög – däremot visar den hur det 
faktiskt kan se ut. Alla, bögar som an-
dra, kan känna igen sig, antingen i den 
rastlösa, relationsfruktande ensamvar-
gen eller den känslige grubblaren med 

kass självkänsla 
(och de är var-
ken fjollor eller 
butchiga biffar). 
Spel och regi är 
av toppkvalité 
och det är be-

friande ärligt, närgånget och (bokstav-
ligen) naket. Samtidigt som det finns 
gott om humor och värme så ryggar 
man inte för känsliga ämnen och scener. 
Att det inte händer särskilt mycket kan 
avskräcka de mer kommersiellt lagda 
filmtittarna från den här dialogbaserade 
indiefilmen men en sådan tänkvärd, 

intressant och rörande film förtjänar 
största möjliga uppmärksamhet.

Andreas Samuelson

Cockpit

Jonas Karlsson, Marie 
 Robertsson, Björn Gustafsson 

När Jonas Karlssons Valle blir av 
med pilotjobbet drar han på sig 
kvinnokläder och söker sig till 

ett flygbolag som söker kvinnliga piloter. 
Som Maria blir han genom en slump 
rikskändis och snart har han målat in sig 
i det berömda hörnet där han oundvikli-
gen måste avslöja sitt rätta jag. Cockpit är 
en helt okej komedi som trots strimmor 
av ologik ändå lockar till skratt. Manus-
författaren Erik Ahrnbom lyckas driva 
med heteronormer och genustänk men 
ger också små snygga pekpinnar mot 

de mossiga kön-
sroller som trots 
allt frodas i vårt 
samhälle. Filmen 
är dessutom väl-

digt HBTQ-ig: Valle transar (Karlsson 
är trovärdig som Tootsie-raka Maria), 
mamman är flata, och hans syster omger 
sig med ett väldigt queert gäng där Björn 
Gustafssons sexuellt ambivalenta Albin 
härjar fritt.  Som extra grädde på moset 
serveras här också det mest oväntade 
och underligaste dödsfallet vi någonsin 
sett i en svensk film. Bara en sån sak.

Ronny Larsson

“Filmen är 
väldigt 
HBTQ-ig”

VI LÄNGTAR!
Laurence Anyways
Laurence är franskaläraren som får 
sin diktsamling publicerad och är 
älskad av sin flickvän. Allt ser ut att 
gå som på räls i hans liv men på sin 
30-års dag meddelar han att han 
vill byta kön. Laurence Anyways är 
signerad begåvade gaykillen Xavier 
Dolan och hyllades stort under 
Cannes-festivalen i våras.

VI importerar!
Jitters
Gabriel är på skolresa i Manchester i 
tre veckor och sista kvällen har han 
en “fling” med kompisen Marcus. 
Detta utlöser en hel del tankar och 
läget blir inte helt okomplicerat när 
de kommer tillbaka till skolan på 
Island. Söt komma-ut-historia om 
livet som tonåring på Island. Filmen 
spelades in 2010.

“alla, bögar 
som andra, kan 
känna igen sig ” 





RONNYS TV

Game Of Thrones
Jag har tyvärr missat 
den här fantasypär-
lan helt. Men i som-
mar har jag catchat 
up med serien som 
hyllats av kritiker 
och tv-tittare. GoT 
är påkostat snygg, välskriven och 
ständigt fängslande. Love it!

I juli vill jag att ni kollar in 
Adeles magiska konsert, 
Allsången och en ny serie 
med Rachel Bilson.

Keeping Up With 
The Kardashians
Jag kan inte 
bestämma mig om 
det är trams eller 
genialt. Intrigerna i 
den här realityn är 
löjligt konstruerade 
men samtidigt oerhört fängslande. 
Men varför pratar Kim Kardashian 
med bebisröst hela tiden?

Adele i Albert Hall
En fantastisk och mycket person-
lig konsert med sångerskan alla 
älskar.  Givetvis blir det magi när 
hon framför Someone Like You 
och Rumour Has It.

7 juli, 20.00, SVT2

Allsång på Skansen
Agnes, Loreen, Darin, Linnea 
Henriksson, Laleh, Miss Li, Dead 
By April, Diggiloo-gänget är bara 
några som gästar Måns och nya 
sidekicken Robert i sommar.      

                   26 juni, 20.00, SVT1

Hart of Dixie
OC-stjärnan Rachel Bilson spelar 
en ung läkare som inte får dröm-
jobbet i New York och istället 
hamnar i lilla Bluebelle, Alabama 
där hennes närvaro inte uppskattas. 

                  8 juli, 18.00, Kanal 5

The Voice
Det spelar ingen 
roll vilket land som 
visar musiktävlin-
gen. Det är full-
ständigt ointressant 
med röststarka 
nobodys. Jag hoppas 
verkligen inte att det blir ännu en 
säsong i Sverige.

Eva Longoria
Hårt jobb även i 
fortsättningen: indie-
filmen Long Time 
Gone, actionkomedin 
The Baytown Disco, 
historiska dramat Four 
Kings och en tecknad 
serie är bara några av 
“Gabis” nya project.

The Carrie Diaries
(CW)

Vill ni veta hur Carrie Bradshaw var 
som tonåring i New York?  Nu behöver 
ni inte undra längre för i höst börjar 
amerikanska tv-bolaget CW visa The 
Carrie Diaries. Där får vi träffa Carrie, 
äldst av tre systrar, som går sitt sista 
år på highschool och drömmer om att 
bli skribent. AnnaSophia Robb spelar 
Carrie och gänget bakom Gossip Girl 
producerar. Kommer SATC-visande 
TV3 att köpa in även denna serie?

Teri Hatcher
“Susan Delfinos” nya 
jobb är i serien Jane 
By Design där hon 
nu hoppar in som 
frånvarande mamma 
till huvudpersonen 
Jane. Teri ska även begå 
regidebut i den här 
tween/teenserien.

Vanessa Williams
Redan i höst dyker 
Vanessa upp i 666 Park 
Avenue, om ett ungt 
par som flyttar till ett 
hus i New York som är 
fyllt av onda demoner. 
Jag tvivlar på att det 
blir succé för det här 
thrillertramset.

Sätt på…

Låt GÅ…

Men Hallå…

VILL SE I  
TABLÅN

3 tv-tider  
i Juli

Tv-trissen: Tre Desperate Housewives och deras nya jobb

Justin passar 
kidsen i bevvan
Beverly Hills Nannies produceras 

av samma gäng som gett oss Real 
Housewives-programmen. Här 

möter vi ett gäng 
barnvakter som pas-
sar kidsen åt de med 
postadress 90210. 
Ett av paren är flatorna Sherry Solomon 
och Dana Solomon, som äger designfö-
retaget 22 Bond St. Deras ettåriga dotter 
Sterling passas av en av de nannies vi 

får följa i serien. Min favorit i serien är 
Justin Sylvester, en skön gaykille som 
tidigare jobbat som “ladysitter” (betald 

kompis/assistent) till 
The Real Hous-
ewives of Beverly 
Hills-stjärnan Kyle 

Richards. Han älskar Pantertanter, 
Alexander Skarsgård och barn. Såklart.

31 juli, 20.00 Kanal 5

“Justin var tidigare 
ladysitter”
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cona Pop är Sveriges just nu hetaste
duo. Dj:sen Aino Jawo & Caroline
Hjelt har hyllats för EP:s Nights Like

This, och den nya röjiga singeln I Love It
framkallar sommarens hetaste festfyrverke-
rier. Perez Hilton har redan lovebombat
svenskorna (”The title rings true! We love it
indeed! And we think you will too!”), och
gaysajten Manhuntdaily plussar duon med
orden ”Icona Pop‘s “I Love It” is the brat
pop song of the century. It’s as loud and
obnoxious as your standard mindless party
track by Ke$ha or Katy Perry, yet the overall
energy is more akin to Le Tigre or any variety
of bad-ass ’80s girl groups.”

QX älskar såklart också Icona Pop
och vi blev helt kära efter att ha sett Aino
och Caroline ge allt på scenen under
HBTQ-festivalen i Göteborg. Klart vi vill
veta mer om brudarna.

- Det har varit ett härligt kaos sedan
den släpptes så vi är skitglada att så många
gillar det vi gör, säger Aino.

-Vi blev helt lyriska när Patrik
Berger spelade upp I Love It för första

gången och  fastslog att det här var vår
låt.Vi älskar ”fuck it” –känslan där man
går ur nåt dåligt och bara kör på, fortsät-
ter Caroline.

Tjejerna träffades när Aino precis hade
blivit dumpad och legat hemma i två
veckor i riktig sorg. Då tvingade en kom-
pis med henne på en fest till Caroline och
där klickade de direkt.

- Det var liksom ”love at first sight”.
Om man varit så ledsen så känner man
sån stor lycka så brutalt om man börjar bli
glad. Så när vi satt där på Berns tre på
natten och pratade om att skriva musik
ihop så var det nästan euforiskt. Så dagen
efter ringde jag Caroline och då skrev vi
vår första låt. Och från den dagen bestäm-
de vi att vi var ett band.

- Ibland klickar det och då ska man
köra.Vi träffades i en tid då vi båda var
mottaliga. Ingen av oss hade planer på att
vara i grupp med en annan tjej, men vi
kände och känner båda sån otrolig inspi-
ration av varandra. Och det uppehåller
peppen, menar Caroline.

Vad gillar ni själva för svenska
artister?

- Niki & The Dove är det sjukaste
live. Det är som att komma in i Purple
Rain-filmen när de står på scenen. Deras
musik har vi lyssnat jättemycket på, säger
Aino.

Vi kommer in på Loreens vinst i
Eurovision och tjejerna menar båda att
Euphoria var överlägset bäst och absolut
rätt vinnare.

- Jag har inte kollat på Eurovision och
Melodifestivalen så mycket men tycker att
det är kul att det finns, säger Aino.

- Ja, det är kul att så många människor
känner samhörighet genom musiken även
om inte jag är ett jättestort fan. Men jag
festar gärna till de låtarna. När vi var på
Push The Button i London spelade dom
alla schlagerhits och då upplevde jag dom
på ett helt annat sätt. Jag gick loss helt till
Popular och Take Me To Your Heaven.

Ni har bott i London ett tag, hur
är det att gå ut där?

- Allstå just Push The Button-kvällen
var en av de bästa kvällarna någonsin. Det
var runt jul, och de hade fejksnö och ett
grymt draguppträdande med All I Want
For Christmas is You. Nästa gång ska vi
uppträda med honom!

- Ja, det var bara vackra män och vi
dansade hela natten. Jag har aldrig gått

från en fest och varit så lycklig! säger
Caroline.

Jag drar snart till London, vad är
era bästa Londontips? 

- Det beror på vad man vill göra, men
ska man dricka drinkar är Experimental
Cocktailclub (13 A Gerrard Street) bra, om
man vill äta grym och billig mex-mat så
gör man det under bron på Portobello
Road, om man vill klubba till åtta på mor-
gonen så är Fabric grymt, och vill man
dansa på en schyst bar så är det Dalston
Jazz Bar (4 Bradbury Street, N16 8JN) som
gäller. De har sailors i baren och spelar
grym soulmusik.

Vad dricker ni om ni går ut?
- Det är super att smutta på en drink

på en bra cocktailbar men är det fest så är
det oftast öl eller whiskey som gäller. Eller
”jägerbombs.” Man droppar en jägershot i
en energidryck, en riktig energiboost,
skrattar Caroline.

Nu väntar Stockholm Pride i
augusti. Laddade? 

- Jaa! Vi är så galet peppade och det
kommer bli grymt kul att spela på Pride.
Vi ser fram emot den spelningen extra
mycket.

Ronny Larsson

i ”det kommer bli
grymt kul att
spela på Pride”

icona pop - vårt nya pophopp
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Ibland kan det kännas som om det krävs superkrafter för att orka 
stå för sin sexuella läggning eller könsidentitet på jobbet. Ska det  
verkligen behöva vara så? 

Vi i fackförbundet Unionen jobbar för att våra medlemmar ska ha en  
arbetsmiljö fri från fördomar och diskriminering. Vi tycker det är en själv-
klarhet att alla människor ska få älska den de vill och göra det öppet – 
också inför kollegorna på jobbet. 

Besök oss gärna i Pride Park senare i sommar för att prata mer om det 
här. Vi kommer att finnas som ett av förbunden i TCO-tältet.
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Öppna Moderater har varit med och 
förändrat Moderaterna. Nu fortsätter vi 
förändra Sverige. Ett Sverige där fler kan 
bilda familj, vara öppna på jobbet, i 
skolan, på fritiden, och där äldre känner 
trygghet. 

Vill du vara med och förändra? 
Tillsammans för kärleken

Öppna Moderater vill 

se fler lyckliga faMiljer

TILLSAMMANS

FÖR KÄRLEKEN!

www.oppnamoderater.se
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cona Pop är Sveriges just nu hetaste
duo. Dj:sen Aino Jawo & Caroline
Hjelt har hyllats för EP:s Nights Like

This, och den nya röjiga singeln I Love It
framkallar sommarens hetaste festfyrverke-
rier. Perez Hilton har redan lovebombat
svenskorna (”The title rings true! We love it
indeed! And we think you will too!”), och
gaysajten Manhuntdaily plussar duon med
orden ”Icona Pop‘s “I Love It” is the brat
pop song of the century. It’s as loud and
obnoxious as your standard mindless party
track by Ke$ha or Katy Perry, yet the overall
energy is more akin to Le Tigre or any variety
of bad-ass ’80s girl groups.”

QX älskar såklart också Icona Pop
och vi blev helt kära efter att ha sett Aino
och Caroline ge allt på scenen under
HBTQ-festivalen i Göteborg. Klart vi vill
veta mer om brudarna.

- Det har varit ett härligt kaos sedan
den släpptes så vi är skitglada att så många
gillar det vi gör, säger Aino.

-Vi blev helt lyriska när Patrik
Berger spelade upp I Love It för första

gången och  fastslog att det här var vår
låt.Vi älskar ”fuck it” –känslan där man
går ur nåt dåligt och bara kör på, fortsät-
ter Caroline.

Tjejerna träffades när Aino precis hade
blivit dumpad och legat hemma i två
veckor i riktig sorg. Då tvingade en kom-
pis med henne på en fest till Caroline och
där klickade de direkt.

- Det var liksom ”love at first sight”.
Om man varit så ledsen så känner man
sån stor lycka så brutalt om man börjar bli
glad. Så när vi satt där på Berns tre på
natten och pratade om att skriva musik
ihop så var det nästan euforiskt. Så dagen
efter ringde jag Caroline och då skrev vi
vår första låt. Och från den dagen bestäm-
de vi att vi var ett band.

- Ibland klickar det och då ska man
köra.Vi träffades i en tid då vi båda var
mottaliga. Ingen av oss hade planer på att
vara i grupp med en annan tjej, men vi
kände och känner båda sån otrolig inspi-
ration av varandra. Och det uppehåller
peppen, menar Caroline.

Vad gillar ni själva för svenska
artister?

- Niki & The Dove är det sjukaste
live. Det är som att komma in i Purple
Rain-filmen när de står på scenen. Deras
musik har vi lyssnat jättemycket på, säger
Aino.

Vi kommer in på Loreens vinst i
Eurovision och tjejerna menar båda att
Euphoria var överlägset bäst och absolut
rätt vinnare.

- Jag har inte kollat på Eurovision och
Melodifestivalen så mycket men tycker att
det är kul att det finns, säger Aino.

- Ja, det är kul att så många människor
känner samhörighet genom musiken även
om inte jag är ett jättestort fan. Men jag
festar gärna till de låtarna. När vi var på
Push The Button i London spelade dom
alla schlagerhits och då upplevde jag dom
på ett helt annat sätt. Jag gick loss helt till
Popular och Take Me To Your Heaven.

Ni har bott i London ett tag, hur
är det att gå ut där?

- Allstå just Push The Button-kvällen
var en av de bästa kvällarna någonsin. Det
var runt jul, och de hade fejksnö och ett
grymt draguppträdande med All I Want
For Christmas is You. Nästa gång ska vi
uppträda med honom!

- Ja, det var bara vackra män och vi
dansade hela natten. Jag har aldrig gått

från en fest och varit så lycklig! säger
Caroline.

Jag drar snart till London, vad är
era bästa Londontips? 

- Det beror på vad man vill göra, men
ska man dricka drinkar är Experimental
Cocktailclub (13 A Gerrard Street) bra, om
man vill äta grym och billig mex-mat så
gör man det under bron på Portobello
Road, om man vill klubba till åtta på mor-
gonen så är Fabric grymt, och vill man
dansa på en schyst bar så är det Dalston
Jazz Bar (4 Bradbury Street, N16 8JN) som
gäller. De har sailors i baren och spelar
grym soulmusik.

Vad dricker ni om ni går ut?
- Det är super att smutta på en drink

på en bra cocktailbar men är det fest så är
det oftast öl eller whiskey som gäller. Eller
”jägerbombs.” Man droppar en jägershot i
en energidryck, en riktig energiboost,
skrattar Caroline.

Nu väntar Stockholm Pride i
augusti. Laddade? 

- Jaa! Vi är så galet peppade och det
kommer bli grymt kul att spela på Pride.
Vi ser fram emot den spelningen extra
mycket.

Ronny Larsson

i ”det kommer bli
grymt kul att
spela på Pride”

icona pop - vårt nya pophopp
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FOKUS
MUSIK

med stefan nilsson

QX SPELDOSA
1. Mika “Make You Happy”
Comebacksingeln heter Cel-
ebrate, men det här albumspåret 
är bättre och har sötast video.

2. Orion “In the End”
Grym “Kleerup & Robyn-ish” 
poplåt från svenske DJ:n Hampus 
Gustav Hand Wrethagen.

3. Linnea Henriksson “Lyckli-
gare nu”
Bästa låten på debuten blir nästa 
singel! Hurra!

4. Melanie C & Jodie Harsh “Set 
You Free”
Heta, brittiska drug-DJn Jodie 
Harsh har producerat kryddflick-
ans nya dansanta material.

5. Ivi Adamou “La La Love”
Killen som skrev Loreens My 
Heart is Refusing Me har en 
välförtjänt sommarhit med 
Cyperns ESC-bidrag.

6. Straight Up! “Family”
Gruppen som gjorde förra årets 
Pride-låt blir bara bättre och bät-
tre för varje singel.

7. Ulrich Bermsjö “After Hours”
Snygg Sami Sirviö-producerad 
elektro från mångsysslaren 
Ulrich.

8. Medina “Forever”
Superhiten For Alltid är nu redo 
att ta över världen!.

9. Miss Li “My Heart Goes 
Boom”
Skönt gung och behövligt mate-
rial till Så Mycket Bättre i höst…

10. Gathania “Nobodys Break-
ing Me”
Mer September-aktig pop från 
den forna Idoldeltagaren.

Sammanställd av Ken Olausson

En besvikelse, 
EriK Hassle
We Dance

I QX mars-nummer 2009 delade jag 
lyckligt ut fyra QX till skivdebutan-
ten Erik Hassle som just då upplevde 

en enorm internet-
hype på grund av 
att ha kommit tvåa i 
Metro On Stage med 
superhiten Hurtful. 
Märkligt nog släpptes inte debutskivan 
då, utan dök upp först efter sommaren 
det året, med följd att det stora genom-
brottet uteblev. Även i Storbritannien 
-  trots ännu en hype och kontrakt med 
legendariska skivbolaget Island Records 
- gick det trögare än väntat. Men Hassle 
tog nya tag, började samarbeta med 

Jocke & Martin från Kent och mitt hopp 
kom tillbaka. Resultatet Manfred Ses-
sions var ju en fantastisk EP, med några 
av förra årets bästa svenska poplåtar. När 
sedan förstasingeln från detta andra al-
bum var briljanta Stay (skriven av Nikki 

& the Doves-Malin) 
var jag säker på 
ännu ett mästerverk, 
men tyvärr blir jag 
lite besviken. De 

listvänliga poplåtarna är väldigt få och 
istället verkar Erik kört på ledord som 
”organiskt” med ”ett riktigt band” och 
vill numera låta mer som Paul Simon 
än Paul McCartney. Band som Vampire 
Weekend verkar ha varit förebilder, 
och det är säkert ett sound som passar 
många och som kanske öppnar dörrar 

till en ny publik, men för en refrängäls-
kare som undertecknad blir det hela 
mest en anonym förmiddagsspelning på 
Way Out West där man går och köper öl 
efter halva konserten. Trist. 
                                      

Ken Olausson

Ladda ned: Stay, Heartbeats in the 
Sand & Feather Rain

“de borde 
vågat mera”

SHUT THE FUCK UP
Dr Alban
“Loverboy”

Tiden har inte varit så snäll mot 
den gode doktorns sound om vi 
säger så…







Upplev Tallinn. 50% 
rabatt på kryssning!
Följ med på en härlig minisemester till Tallinn i sommar. 
Under 40-timmar har du gott om tid för trevliga restau- 
rangbesök, sköna drinkar i baren, sprakande shower och 
shopping till förmånliga havspriser. Stanna lite längre i 
Tallinn. Bo på 4-stjärniga Tallink Spa Hotel. Här väntar 
vattenparadiset Aqua Spa och Hera Salong för dig som  
inte kan få nog av lyx. Njut av ledigheten – unna dig en  
riktigt skön spa-behandling i sommar! 

Hotellpaket Tallinn 
Tallink Spa Hotel ****
Prisexempel. Ingår: båtresa, del i B2-hytt,  
1 hotellnatt, del i dubbelrum inkl frukost.

1266 kr

www.tallinksilja.se    08-22 21 40* 

*Serviceavgift tillkommer, boka online så bjuder vi på den. Pris/pers, gäller 
utvalda avångar tom 15.8 2012. Begränsat antal platser.

Tallinnkryssning
Prisexempel. Ingår: båtresa, 
del i B4-hytt. 272 kr

50%
RABATT PÅKRYSSNINGEn besvikelse, 

EriK Hassle
till en ny publik, men för en refrängäls-
kare som undertecknad blir det hela 
mest en anonym förmiddagsspelning på 
Way Out West där man går och köper öl 
efter halva konserten. Trist. 
                                      

Ken Olausson

Ladda ned: Stay, Heartbeats in the 
Sand & Feather Rain

Maroon 5
Overexposed

Det sägs att det här är det poppigaste M5 
gjort, och jag håller med. Det är spännstigt 
och hittigt, och snyggt proddat av hit-
mästare som Max Martin, Ryan Tedder, 
Shellback och Benny Blanco. Förutom 
singeln Payphone vill jag plussa för vackra 
midtempolåten Daylight, dansigt svängiga 
Doin Dirt och den ljuvt avklädda pianob-
alladen Sad. Att plattan är fyllt av framtida 
radiohits är lika givet som att Adam Lev-
ine är fuckable.                       Ronny Larsson

Jedward
Young Love

När tvillingarna Grimes släpper sin tredje 
skiva har man kammat ned håret och tonat 
ned galenskaperna som syntes i Eurovi-
sion 2011 med Lipstick. Nu är det mera 
boy-meets-girl-texter, stilen från Waterline 
i årets ESC och låtar som luktar både One 
Direction, Justin Bieber och Katy Perry 
(sockrat med Avicii-ljud). En helt okej 
pop-platta av formulär 1A alltså - men är 
det verkligen någon som vill ha det från 
Jedward?                                     Ken Olausson

           

Justin Bieber
Believe

“Biebstern” har både talangen, rösten och 
(de Justin Timberlake-klingande) låtarna. 
Men när man ser ut som tolv spelar det 
liksom ingen roll hur många coola rappare 
man bjuder in till sin platta: Man kom-
mer ändå aldrig locka en större publik än 
“tweensen”. Och med textrader som  “I 
could be your Buzz Lightyear fly across the 
globe” så försämras oddsen ytterligare för 
att bli mer än ett smålarvigt tonårsfenom-
en.                                              Ronny Larsson

Cheryl Cole
A Million Lights

Jag gillar Cheryl Cole, men termen “musik 
för ingen” far igenom huvudet efter att ha 
lyssnat på hennes tredje soloskiva. Innan 
har stilarna på varje skiva varierat, men här 
är det en ny producent per låt (!) vilket gör 
- trots en uppenbar vilja från alla inblan-
dade att göra en dansplatta – att allting blir 
en enda röra av stilar, ljud och omåttligt 
usla låtar. Adda Call My Name och Under 
the Sun till nån playlist. Glöm resten.
                                                      Ken Olausson                                        

SHUT THE FUCK UP
Dr Alban
“Loverboy”

Tiden har inte varit så snäll mot 
den gode doktorns sound om vi 
säger så…

EN LÅT, EN HISTORIA
Maroon 5 feat. Wiz Khalifa
 “Payphone”
Efter att Moves Like Jagger blev en 
megahit bestämde sig Maroon 5 
för att fortsätta att jobba med de-
monproducenterna Benny Blanco 
& Shellback. Payphone har sedan 
blivit bandets tredje bäst säljande 
singel. Checka in den actionfyllda 
musikvideon där hete Adam mis-
stas förbankrånare och måste fly.
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edan när man flyger
in över San Diego får
man allt ögongodis
man kan önska sig:
palmer, stränder,
skyskrapor.

Hotellet jag valt –
det välrenommerade

The Westgate – ser ut som något kvartet-
ten i Pantertanter skulle checka in på.
Blommigt, guldigt och massvis med ”tas-
sels”. Hemtrevligt, säger jag.

Underhållande damer bjussas det friskt
på redan samma kväll. Annie Lennox,
Pink, Cher och ja … Elton John. Det är
Dreamgirls som kör sin dragshow på
Urban Mo’s, en av de välfyllda barerna på
University Avenue i gaytäta stadsdelen
Hillcrest. Stämningen är på topp och publi-
ken trycker ner dollarsedlar i artisternas
behåar. Det flödar av Margaritas, Mojitos
och shots. Inte så konstigt. Det här är sta-
den där happy hour är mer regel än undan-
tag. Som på Flicks’ lite längre ner på gatan,
där stämningen är skön och drinkarna bara
kostar två dollar. (Jo, du läste rätt!) Efter lite
barhäng här är det bara att dra vidare till
Rich’s som formligen ligger vägg i vägg.

Detta är en av San Diegos populäraste
klubbar med olika barer och dansgolv. Nu
är partyt definitivt igång.

När – eller om – du vaknar upp nästa
morgon upptäcker du att det finns mer att
göra. Skiner solen, vilket den oftast gör i
San Diego, så bege dig till någon av stadens
stränder. Närmast city ligger avslappnade

Ocean Beach som lockar både surfare och
badare. Lite längre bort finns populära
Pacific Beach där joggare, skejtare och
cyklister trängs på strandpromenaden.
Black’s Beach norr om La Jolla är populär
bland gaysen – och delfinerna.Apropå det,
missa inte det gigantiska SeaWorld med
över 12 000 vattenlevande djur. Det utgör
ett perfekt stopp på väg tillbaka till stan.

I myllrande Gaslamp Quarter är det
skönt att koppla av efter en strapatsrik dag.
Här finns mängder av prisvärda restaurang-
er. Det mexikanska köket är påtagligt så
passa på att äta dig mätt på burritos och
tacos när det bjuds. Vill man snarare lyxa

till det ordentligt så är restaurangen 1500
Ocean på fashionabla Hotel Del Coronado
att rekommendera. Själva hotellet – en vit
gräddbakelse – byggdes i slutet av 1800-
talet och ligger på ön Coronado som
omges av Pacific Ocean och San Diego
Bay. Glöm inte att ta en promenad efter
maten för att beundra de vackra husen på

Ocean Boulevard.
Har man inte fått nog av intagande

vyer efter det här kan man bege sig till
Altitude Skylounge som ligger högst upp
på Marriott Hotel vid Harbor Drive.
Takbaren har en fantastisk utsikt över San
Diegos marina.

Old Town är ett måste när man besöker
San Diego, av invånarna själva kallat
”Kaliforniens födelseplats”. De små husen
kring torget ger en bild av ett historiskt
San Diego, det är som att kliva rakt in i
1800-talet. Dessutom finns det många
mysiga butiker och restauranger, som Old
Town Mexican Café & Cantina.

San Diego har även massvis med museer.
Från de små nischade som Firehouse
Museum och Sheriff ’s Museum till
Museum of Art och Natural History
Museum. De flesta större museer är kon-
centrerade till Balboa Park, ett gigantiskt
grönområde mitt i staden med vackra träd-
gårdar och promenadvägar.

När du fått nog av finkultur kanske
shopping står på agendan. I köpcentret
Westfield Horton Plaza, finns bland annat
varuhusen Nordstroms och Macy’s och
butiker som Abercrombie & Fitch.

För att få veta lite mer om gaylivet i
staden träffar jag Joel Martens, redaktör
för Rage Monthly, stadens gaymagasin.

-63-

r
”stämningen är skön och 

drinkarna kostar bara två dollar. 

Trött på Los Angeles? Fått nog av San Francisco? Lugn, det finns mer att upptäcka på USA:s västkust. 
Vi skickade QX-medarbetaren Nicolas Jacquemot så långt ner i Kalifornien vi kunde. Välkommen till San Diego!

sunnysandiego

Joel Martens
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Vad är det bästa med San Diegos
gayliv?

– Den trevliga atmosfären, folk är glada
och avslappnade. I Los Angeles och San
Francisco är det mer urbant medan San
Diego är tillbakalutat. I veckorna kan det
vara ganska lugnt på uteställena, men på
helgerna, särskilt under sommaren, så lever
allt upp.

Något man ska tänka på?
– Själva San Diego är gayvänligt men

runtomkring känns det inte alltid lika
öppet. Det har dels att göra med att det
finns tre militärbaser i området, och att det

politiska styret är konservativt. Även om
Kalifornien känns fritt röstade man ju nej
till möjligheter för homosexuella att gifta
sig för bara några år sedan.

När är det bäst att komma hit?
– Det är på sommaren som det händer

mest. I juli varje år firar vi Pride, det brukar
vara riktigt skoj. I år är det mellan 20-22
juli. Men San Diego är ett härligt ställe året
runt. Jag flyttade hit för 17 år sedan och har
inte ångrat mig.

Ta sig hit: Inget bolag flyger direkt till San
Diego från Stockholm. KLM har bra priser men

det krävs två byten. Med American Airlines
behöver man bara byta i Chicago. Ett alternativ
är att flyga SAS till New York och sedan ta
något av de amerikanska lågprisbolagen. Både
Jetblue ochVirgin America flyger till San Diego.

Boende: De flesta bra hotell ligger i

downtown och i hamnen. Booking.com har ett
bra urval i olika prisklasser.

Gaybarer och klubbar: San Diego har ett
20-tal barer och klubbar, de flesta ligger i
Hillcrest. Hela utbudet finns på
Ragemonthly.com    

Mer att se och göra:Tillbringar du mer än
ett par dagar i San Diego så styr kosan strax
norrut till exklusiva La Jolla där du inte får
missa Museum of Contemporary Art, eller söde-
rut till ”partystaden”Tijuana i Mexiko.

Undvik:Att resa hit i maj och juni eftersom
en tjock dimma, ”marine layer”, ligger över sta-
den då.

”Själva San Diego är gayvänligt
men runtomkring känns det 

inte alltid lika öppet.”

Jim på Flicks

Patrick, bartender
på Flicks
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StockholmSexkluSiva pröva-på-bok för bar- och bioälSkare .250 pix!

Nya HelkvällSthlm BAR&BIO är en bar- och bioguide 

för stockholmsälskare. Med boken i nypan och en 

vän i sällskap blir du bjuden på fyra biobiljetter av 

Stockholms kulturbiografer och får tjugo valfria 

drinkar till halva priset på stans allra bästa barer. 

   HelkvällSthlm är ett unikt samarbete mellan 

Stockholms mest prisbelönta och hyllade 

cocktaillounger och stans fyra biografer för 

kvalitetsfilm. De vill lära känna dig. Och du kommer att 

älska vad de bjuder på.

   Vi visade att scenkultur och gastronomi hör ihop 

med vår KROG&KULTUR-bok. Med den nya BAR&BIO-

utgåvan slår vi ett slag för film- och dryckeskultur. Så 

på med Ricks vita smoking, ta Ingrid Bergman under 

armen och styr stegen ut i Stockholmsnatten ...

boken gäller ett år och säljs på helkvallsthlm.se, r.o.o.m. och 

kulturbiograferna bio rio, 

höjdarbarerna aG, folkbaren, Nalen, Judit & bertil , barbro,

Zita folkets bio bjuder på valfri 
biobiljett när du har med dig 

Story hotel , aarts bar, el mundo, pet Sounds bar och Guldbaren 
ger dig och en vän två drinkar för halva priset.

Grand, victoria och 

helkvallSthlm.Se

Designtorget i Stockholm. 

efter succén: bli bjuden 
på drink och film!

boken och en god vän.
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Bar/
restaurant

Mälarpaviljongen, Norr 
Mälarstrand 62. Öppet 
alla dagar från 11 - sent, 
beroende  på väder. 
Restaurang, café och bar 
vid Riddarfjärden. 
torget, Mälartorget 13, 
Gamla Stan. Mån-tors 
17-01, fre-sön 16-01. 
Gaybar och restaurang.
urban Deli, Nytorget 
4, Mån-tis 08-23, ons-
tors 08-00, Fre-lör 08-01. 
Butik. delibar och skaldjurs-
bar. Se annons sid 37.
roxy, Nytorget 6, Tis-tors 
17-00, Fre-lör 17-01 sön 
17-00. Restaurang och bar. 
Koloni, Strandpormenaden 
61, Saltsjö-Duvnäs. Alla 
dagar 11-23. Se sid 12.
Bistro sjöstad, Ljusslingan 
17. Mat, café och vinotek. 
Ons-Lör 17-00.
skeppsholmen, Gröna 
Gången 1, Bar, restaurang, 
hotel. Se sid 27
stallmästaregården, 
Norrtull, hotell, restaurang, 
bar. Onsdagar sommarklubb 
med Katja & Gunn. Sid 34
Babs kök & bar, Birger 
Jarlsg. 37  Restaurang och 
bar. Sommarstängt - öppnar 
9 augusti.
Cake. Bergsg. 33. Må- Lö 
17-23, Sö 17-22. Lunch 
Mån-Fre 11-14.
side track, Wollmar 
Yxkullsg 7, ons-lör från 
18.00. Gaybar & restaurang
stuket, Swedenborgsg. 43,  
Kvarterskrog & bar. 16-01.
Göken, Pontonjärg. 28. 
Gayig kvarterskrog. 
Mån-Fre 11 - 24, Lör - Sön 
12-23. 

KluBBar/CluBs
Paradise, Kolingsborg, fre 
22-03, pop och schlager 
och The Ba(s)sment med 
house och techno. 20 år
Garage & Zipper 
presents saturgay, 
Kolingsborg, lör 23-03, 
Bögklubb för alla, 20 år. 
Mellohits, Gaypop, House 
& Discomania sthlm 
night Fever, ons 23-03.
slM, Wollmar Yxkullsg 
18, ons 19-23, fre-lör 
22-02.  Läderbar för killar. 
Medlemsklubb.
Patricia, Stadsgårdskajen 
152, sön 18-03. Mat, bar 
och klubb. Se sid 21
Club KG summer, 
Hamburger Börs, 
Jakobsgatan 6. Lörd 22-03. 
Swedish Dyke Vibes.
star GayDisco, 
Lästmakarg. 8. klubbkväll 
lördagar 22-03. Pop, 
Schlager, House, Disco, 
Hits & RNB. Straight all 
week, but on Saturdays 
YOU R GAY!
Wide Open, Berns, 
Berzelii Park. Lörd 23-03.
HuMP, F12, Fredsg. 12. 
Onsd. 22-03
Posithiva Gruppen, 
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QX GayMap 
- your daily updated guide to Scandinavia -

In Danish, English, German, Finnish, Norwegian and Swedish

mobile.qx.se/gaymap
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Tjurbergsgatan 29, ons 
18-24, fre-lör 19-24. Bar 
för hiv-positiva män.
Kinks & Queens, 
Basement, Bondegatan, Se 
QX.se/GayMap.
Wish Wollmar Yxkullsg 
18, sista torsdagen i måna-
den för kvinnor intresserade 
av fetish och S/M.
Björnpub, Amsterdam 
Café, Blecktornsgr. 9. Pub 
och Fester se qx.se/gaymap
Gumm4n, Under Bron, 
Hammarby Slussväg 2, 
23-03. 29/6, 28/7, 25/8.

Café
Golden Ladies, RFSL, 
Sveav 59, tisd. från 17-19.  
För kvinnor i mogen-
lder. Seniorcaféet, ons 
från 14.30.  För gaymän 
i mogen ålder. Egalia 
Ungdomshäng, Månd. 
och Torsd. 17-20
Chokladkoppen, Stor  
torget 18, alla dagar 09-23. 
Annons sid 10
Harpaviljongen, 
Fiskartorpsv. 29. Mån-fre 
08-18, Lör-sön 11-18. Café 
och mat i naturskön miljö-
Copacabana, Hornstullsstr. 
3. Mån-tor 09-21, Fre, 
09-19, Lör-sön 10-19
Drop Coffee, Wollmar 
Yxkullsg. 10/Tjärhovsg. 5.

ÖVRIGT
freys Hotel, 
www. freyshotels.com
Stiftelsen Noaks ark, 
Eriksbergsgatan 46. Må-fre 
9-16. Hivtest med snabbsvar 
on 15-18. Lunch för hivpo-
sitiva ti & to 12:15.

SHOPPING
Hallongrottan, 
Bergsundsgatan 25, Queer 
och feministisk shop.    
Läderverkstan, 
Rosenlundsgatan 30a, Mån-
fre 12-18. Läderskräddare 
och shop. 
    

EROS
Manhattan, 
Hantverkargatan 49,  
Dagligen 12-06. Stor video-
klubb med shop.
H56, Hagag. 56. Sön-
Tor 12-04, Fre-lör 12-06. 
NonStop. Dark room. Se 
annons sidan 10
US Video, Regeringsgatan 
76. Öppet dygnet runt. 
Non Stop Crusing Area, 
Sex shop, Dark rooms
Basement, Bondeg. 1 
Non-stop, Backroom, crui-
sing, sexshop, uthyrning, 
fester - må-to 12-06, fr-lö 
12-08, sö 12-06 

DaILY UPDaTED GaY 

GUIDE IN ENGLISH/

DEUTSCH/DaNSK/

NORSK/SUOMI/

SVENSKa 

www.gaymap.eu or 
mobile.qx.se choose 
gaymap
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www.slmstockholm.se
Wollmar Yxkullsgatan  18  •  T-Mariatorget 

SCANDINAVIAN
LEATHER MEN

STOCKHOLM
MEDLEMSKLUBB M

ED DRESSCODE

ONS 19-23
FRE 22-02
LÖR 22-02

AFTERWORK
PUB
CLUB

   

ÄNTLIGEN!

11

14



Bar/CLUB
Bee Kök och Bar,  Kungstorget 
13-15, Öppet varje dag Fred. 
BusyBee, lörd. Club BarBee.
Gretas, Drottninggatan 35. Bar ons. 
18-01,  Klubb fre-lör. 21-04.
Queer, Park Lane, Kungsports-
avenyn 38. Sista fredagen/månad på 
Park Lane. Öppet kl 23-05 
SLM, Haket Pub, 1:a Långg, 32. 
Info via slmgbg.nu, qx.se/gaymap.
Haket, Första Långgatan 32. Extra 
fester då och då se qx.se/gaymap
Saga Bar, fester då och då på olika 
platser se qx.se/gaymap
Club KG, Nefertiti, Hvitfeldtspl. 6, 
fester då och då se qx.se/gaymap

övriGt
rFSL/träffpunkt HaBit, Stora 

Badhusgatan 6. Café onsdagar 18-21, 

söndagar 17-20. 

Gayhälsan, Sahlgrenska, Gröna 

Stråket 16, vån 1. Mottagning helgfri 

måndag 16.30-18.00

HBtQ-mottagningen, 

Chapmansgatan 6. 031-7661922.

Jens K. Drottningg. 30, klädbutik. 

Mån-fre 11-18, Lör 11-16.

CoffeeCulture, Vasagatan 5C, Café

torpet Mon Hotel, Brudaremos-

sen 10, Delsjö, gayvänligt. 

QitCH, Korsgatan 4, klädbutik

nZane Clothing & tattoos, 

Norra Allég. 7, Tis-Lör 12-19. 

031-230369

Kondomeriet, Lilla Drottningg. 1, 

Mån-fre 11-18:30 Lör 11-17, Sön 

Stängt

  ErOS
Nyhavn Shop, Lilla Drottninggatan 

3. Mån-Lör 10-22. Helg 12-22  

6
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Stig Söderling Kartor & diagram

Gbg:s privata samtalsmottagning 
för hbtq-personer

Välkommen att boka ett  
kostnadsfritt förstasamtal

Marcus Erlandsson, leg psykolog
031-766 19 22

hbtq-mottagningen.se

BEE KÖK & BAR
Öppet hela sommaren med stans 

BÄSTA uteservering!
Toppbetyg i "Spaningsläge"!

Välkomna!

www.beebar.se
031-13 38 39

6

GöteborG Gay GuideGöteborG Gay Guide

7

QX GayMap 
- your daily updated guide 

to Scandinavia -
In Danish, English, German, 

Finnish, Norwegian and Swedish

www.gaymap.eu

2

6

6
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Öppettider
Vardagar 11-18
Lördagar 11-16

www.JensK.se

www.qruiser.com
Skandinaviens största HBT-community

.c
o

m

mobile.qruiser.com

• Surfa till mobile.qruiser.com
• Logga in och ange din position
• Hitta andra närmast dig

Inget krångel – snabbt och kul.
Du når hela Qruiser med ett klick.

Sommarmys i Göteborg!
Nå hela Qruiser med
ett klick.

mobileqruiserLiten.indd   1 2011-11-20   20:07

6
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Till alla stolta bidragsgivare, stolta huvudsponsorer,  
stolta sponsorer, stolta samarbetspartners, stolta 
platschefer, stolta funktionärer, stolta arrangörer,  
stolta artister, stolta konstnärer, stolta festival- 
besökare och alla andra som medverkat till att  
förverkliga årets HBTQ-Festival.

Vi ses igen näsTa år!  
HBTQ-FesTivalen 29 maj – 2 juni 2013
HBTQFesTivalen.se

vi lYCKaDes sÄTTa  
FÄRG PÅ GÖTeBORG!
TaCK! TaCK! TaCK!

TM

TM

Sex blir skönare när kondomen sitter bra. Både kukar och kondomer kommer i olika storlekar. Mät 

kuken med vårt måttband, mät dig till skönare sex. / Fucking is more enjoyable when the condom fits. 

Dicks and condoms come in many different shapes and sizes. Use our tape measure to measure 

your dick and find out which condom fits you best. 

 Gör Så här / How to Do it
1. Klipp ut Sexperternas måttband.

2.  Mät sedan kukens omkretsen när den är hårt.

3. Färgkodningen på måttbandet ger förslag 

 på kondomer som passar din storlek. Titta 

 i listan till höger, kanske hittar du din nya 

 favorit där. 

1. Cut out the tape measure.

2. Measure the girth of the dick when it is erect.

3.  the color coding on the tape measure 

 identify condoms that fit your size. Look in 

 the box to the right, maybe you’ll find your 

 future favorite condom there.

STOrLEKEN hAr BETYDELSE / SiZE MAttERS

DiN FrAMTiDA FAvOriT-
KONDOM! / YoUR FUtURE 
FAvoRitE ConDoM! 

KUNG Tight 45 mm

My Size 47 mm

My Size 49 mm

Pasante Trim 49 mm

RFSU Tight 49 mm

RFSU Profil 53 mm

Pasante Regular 54 mm

KUNG Original 54 mm

RFSU Grande 55 mm

Durex Fetherlite Elite 56 mm

My Size 57 mm

KUNG Loose 60 mm

My Size 60 mm

Pasante King Size 60 mm

My Size 64 mm

My Size 69 mm

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 215 6 7
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1

Stig Söderling Kartor & diagram

Öppet 
varje lördag

slmmalmo.se

3

5

Efter sommaren öppnar vi tisdagen
den 14 augusti kl 17-19. Välkomna.

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

rfslskane.se/checkpoint

Bar/CLUB
Wonk Lörd 23-05.  Lesbian Heaven 

1:a fre/mån 23:30-04.  

Alla klubbar på Amiralsgatan 23

SLM, Ystadsgatan 13.  Klubbkväll lörd 

från 22. Specialfester se qx.se/gaymap

Moccasin, Fersens väg 14

Mötesplats för LGBT människor

TomBoy, Bodoni, Bergsgatan 20. 

Queer rockklubb. Se qx.se/gaymap.

Klubb Embla, RFSL fester, Se 

QX.se/Gaymap

SHOPPING
Miss Juniversum, Davidshallsgatan 
19. Mån-fre 12-18, Lör 11-16. 
Malmös kitschigaste present och int-
redninsgbutik.
by Baltatzar, Storgatan 41b. Vintage 
för män av alla kön.

       ÖVrIGT
rFSL-rådgivningen, Drottning. 
36. Mottagning Mån-tors 09-16, Fre 
09-12. 040-6119950
Noaks ark, Barkgatan 11, Mån-tors 
10-16, Fre. 10-15. Fik och stödcenter 
för de av oss som lever med hiv och 
våra närstående. 
Hotel Mäster Johan, Mäster 
Johansgatan 13 
astoria Hotel, Gråbrödersgatan 7

            ErOS
Taboo, S. Förstadsg 81, Malmös  
enda Non Stop Visning
Kosmoserotik, Furutorpsg 73
alla dagar 11-21. HELSINGBORG

DaILY UPDaTED 

GUIDE IN ENGLISH/DEUTSCH/ 

DaNSK/ NOrSK/SUOMI/SVENSKa 

www.gaymap.eu or via mobil.
qx.se choose gaymap

1

2

3

5

2

MALMÖ GAY GUIDEMALMÖ GAY GUIDE

Frågor kring
hiv?

Vi finns här för dig!

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

4

QX GayMap 
- your daily updated guide 

to Scandinavia -
In Danish, English, German, 

Finnish, Norwegian and Swedish

www.gaymap.eu

DU MÅR 
SOM DU BOR

www.masterjohan.se
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STÖRSTA WEST END

BROADWAYBROADWAYBROADWAYBROADWAYBROADWAY
OCH

DE BÄSTA LÅTARNA
WEST ENDWEST END

S T J Ä R N S O L I S T E R

WEST ENDWEST ENDWEST ENDWEST END

S T J Ä R N S O L I S T E RS T J Ä R N S O L I S T E R
FRÅN

STÖRSTASTÖRSTA

DE BÄSTA LÅTARNADE BÄSTA LÅTARNA
FRÅN DE

19.10 GÖTEBORG SCANDINAVIUM

20.10 STOCKHOLM ERICSSON GLOBE

26.10 OSLO SPEKTRUM

27.10 KARLSTAD LÖFBERGS LILA ARENA

9.11 LINKÖPING CLOETTA CENTER 

10.11 MALMÖ MALMÖ ARENA

TO-SÖ 25-28.10 

STOCKHOLM ERICSSON GLOBE 

TO & FR 18.30 | LÖ 11.00, 15.00, 19.00 | SÖ 11.00

EXTRAFÖRESTÄLLNING LÖ 19.00

TUSKEGEE TOUR 2012

16.10 STOCKHOLM ERICSSON GLOBE

17.10 MALMÖ MALMÖ ARENA

2-3.11 STOCKHOLM ERICSSON GLOBE 

THE LEGEND LIVES ON

WRITTEN AND DIRECTED BY JAMIE KING

Se LiveNation.se för fl er konserter, biljetter och mer info!

proudly presents

Köp dina biljetter på eller Ticnet.se



Läs idag det du
vill vara imorgon.
Känner du att dagarna börjar upprepa sig? Att du 

behöver helt ny kunskap eller förfina den du har? 

En kurs på Berghs kan vara vägen dit. 

 Med kurser inom en rad områden har du 

mycket att välja mellan. Från planning och web 

management till storytelling och strategisk projekt-

ledning. Förutom nya insikter får du chansen att 

bredda ditt nätverk. Antalet del tagare i varje klass 

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

na arbetar själva inom de områden de undervisar i, 

vilket ger dig tillgång till den senaste kunskapen. 

Kurserna är på max tio hel- eller halvdagar. Några 

med ett tillfälle i veckan, några med samtliga till - 

fällen i följd. Börja förändringen idag, genom att gå 

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

passar dig eller besök vårt tält på Stockholm Pride. ”Jag har aldrig blivit kär eller 
dejtat någon kille”
– JAG ÄR EN SAMLARE. Min lägenhet är
full av böcker, gamla skivor och filmer
som jag kan se om hur många gånger som
helst. Och så mammas och pappas saker.
De håller minnet av dem vid liv.

När gick de bort?
– Pappa så sent som förra våren. Jag

visste alltid att mina föräldrar var äldre än
andras – när jag föddes hade mina halvsys-
kon redan egna barn – men jag hade inte
förberett mig på att bli föräldralös innan
jag fyllt trettio.

Hur påverkas du av det?
– Folk utgår ju från att du har föräld-

rar, vilket gör att enkla frågor kan bli till
jobbiga situationer. ”Vad gör dina föräld-
rar?” ”Vad ska du köpa på mors dag?”

Du sade att deras saker blivit ett
sätt att minnas dem.Vad har du spa-
rat som du aldrig slänger?

– En gammal Françoise Hardy-skiva,
en av de få artister som mamma gillade.
Annars var hon totalt ointresserad av
musik. Jag och syskonen skojade om att
spela P1 på sin begravning. Pappa var pre-
cis tvärtom och lyssnade gärna på opera
eller New Orleans-jazz vid sitt ritbord.

– Jag har väldigt svårt att slänga något
över huvud taget. Det känns tryggt att
kunna laga mat ur mammas gamla kok-
böcker, känna doften av hennes parfym
eller pappas piptobak. Moa, min hund, är

det arvegods som betytt mest för mig.
När fick du ta över Moa?
– För sju år sedan. Det var då mamma

förlorade kampen mot cancern.
Hur hanterade du det?
– Jag blev förvånad att livet ändå fort-

satte som vanligt. Det fanns ju fortfarande
saker att göra: Någon behövde ta hand
om pappa, om Moa och lägenheten.Att
teckna blev ett annat sätt att hantera tan-
karna. Det har det varit sedan barnsben.

Har du försökt göra något av
konstnärskapet?

– Jag har gått en del kurser, men är en
omöjlig konstelev. Jag har inget syfte med
det jag tecknar, inget koncept, ingen
vision. När jag ritar idag är det med
samma drivkraft som när jag var fem, för
att fly bort i någon slags fantasivärld.

Har du ärvt dina föräldrars
intressen också?

– Absolut. Pappa var arkitekt, och det
första jag ritade var hus och kyrkor.Att
jag som barn uppskattade Ingmar
Bergmans ”Trollflöjten” är väl också ett
tecken på att pappas filmsmak färgade av
sig.

Hur var du som barn?
– Jag läste mycket och var väldigt

blyg, det är jag fortfarande. Jag har alltid
varit storvuxen, men har aldrig velat ta
plats. Undantaget var när man fick klä ut

sig på dagis. Jag älskade att ta på mig
gamla tanthattar.

Så ett visst mått av exhibitionism
bor där ändå?

– Mjo, men det har aldrig blivit mer
än småroller i reklamfilmer. Oftast blir jag
rollbesatt efter min storlek. Jag är 197 cen-
timeter och har fått spela huligan och
viking, men det är så långt ifrån min per-

sonlighet man kan komma.
Hämmar dig blygheten något?
– Den gör i alla fall att jag sällan tar

första steget till kontakt med andra män-
niskor. Jag har till exempel aldrig dejtat
någon kille och aldrig blivit kär, trots att
jag alltid vetat att det är killar som attra-
herar mig.

Hur ser du på att komma ut?
– Jag förstår inte riktigt dramat i det.

Jag har i princip aldrig varit i en situation
där jag har behövt berätta att jag gillar kil-
lar. Mina föräldrar, till exempel, fick aldrig
veta.

Namn: Justus På Qruiser: Eustache Bor: Södermalm i Stockholm Jobb: Butiksbiträde Familj: Ett helsyskon, flera halv Partner: Nej

”Mina föräldrar fick aldrig veta 
att jag gillar killar” 
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-72-
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behöver helt ny kunskap eller förfina den du har? 

En kurs på Berghs kan vara vägen dit. 

 Med kurser inom en rad områden har du 

mycket att välja mellan. Från planning och web 

management till storytelling och strategisk projekt-

ledning. Förutom nya insikter får du chansen att 

bredda ditt nätverk. Antalet del tagare i varje klass 
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Robert Fux går från
klarhet till klarhet, och
mellan sina insatser som
get i Barnen från
Frostmofjället och
Virginia Woolfs Orlando är han en av dem som står för som-
marens satirsatsning Surdegshotellet, varje vecka i God morgon,
världen! i P1.

Frans och Lars. Kärlek och
klasskamp på 1890-talet

handlar om ett gammalt rättsfall i
Stockholm där två medelålders arbe-
tare tas på bar gärning när de ligger
med varandra i skogen. Med utgångs-
punkt i rättsfallets ganska knapphän-
diga information ger Kalle
Holmqvist en matnyttig historielek-
tion om synen på homosexualitet
och arbetarklass i Sverige. rösterna i litteraturen just nu.

En del avfärdar Weekend som enbart skäggporr. Själv vill jag ge
månadens guldstjärna till regissören Andrew Haigh, som på en
minimal budget visat att bögfilm faktiskt kan vara välspelad,
relevant och konstnärligt framstående.Tack! 

ag trodde aldrig att jag skulle
bli en poliskramare. Har alltid
blivit rädd, nervös och paranoid

varje gång som någon från poliskåren
har kommit inom synhåll. Men så såg
jag ett YouTube-klipp från Hbtq-festi-
valen i Göteborg, och fann mig två
sekunder komma ut på twitter som
någon med en innerlig kärlek till ord-
ningsmakten.

Klippet, som nu verkar ha tagits
bort från nätet, skildrar hur ett gäng
aktivister protesterar mot vid en före-
läsning om polisens arbete mot
hatbrott på årets hbtq-festival.
Innan föreläsningen kommit
igång förklarar de för de två poli-

serna som ska föreläsa att de känner sig
otrygga av deras närvaro på festivalen,
varpå de sedan försöker ställa in pro-
grampunkten genom handuppräck-
ning i lokalen – där aktivisterna verkar
vara i stor majoritet. Som argument
använder de bland annat att polisen är
med och verkställer utvisningar av
hbt-personer samt det historiska för-
tryck som polisen utövat mot allt som
är queert i världen – till exempel vid
Stonewallupproret.

De två poliserna som ska hålla
föredrag hanterar inte situationen sär-

skilt väl. Det är tydligt att de är
ovana vid både kritik och
dialog, och efter att ha blivit
hånade, avbrutna och över-
röstade ett antal gånger väljer
de att avbryta programpunk-
ten och lomma iväg med

svansen mellan bena. I
slutet av klippet kan

man sedan se hur ett
helt gäng poliser
nästa dag går in på
Hbtq-festivalens
område för att hitta

bråkmakarna som
störde föreläsningen –

en insats som snarare
luktar personlig vendetta

än ordinärt polisärende.
Ändå är det polisernas

sida jag tar i den här kon-
flikten.Aktivisternas arro-
gans, hånfullhet och själv-
goda maktfullkomlighet
är något av det vidrigaste
jag sett på länge. De stäm-

mer triumferande upp till sång när
poliserna lämnar föreläsningslokalen.
Själv blir jag trött ända in i själen när
min egen minoritet börjar bära sig åt
som abortskliniksbombande höger-
kristna i USA.

Kanske är jag omodern, men jag är
fortfarande övertygad om att yttran-
defrihet är något heligt – såvida det
inte handlar om hets mot folkgrupp
eller direkt uppmaning till våld.Varje
gång en upprepad mobb vill tysta
någon så blir jag oroad, oavsett hur
ädla syften den där mobben säger sig
ha.

Öppnar man upp för att vi inom
hbtq-gruppen får tysta ner andra, så
måste vi förstå att samma princip lika
gärna drabba oss själva nästa gång. För
att ta ett konkret exempel: vad skulle
hända om en stor grupp homofoba
aktivister tog sig in på Hbtq-festivalens
område och sedan ville genomföra en
omröstning på plats om rätten att
arrangera den? 

Antagligen skulle man ringa poli-
sen och kräva att de skulle ingripa.
Samma poliser som man nyss jagat ut
från en föreläsning där de skulle berät-
ta om hur de arbetar för att skydda
homosexuella.

Att konflikter kommer upp till
ytan på det här sättet är inte helt ovän-
tat. Det pyr av motsättningar i vår lilla
regnbågsfamilj, och kritiken mot en
urvattning och assimilering av hbtq-
gruppen är ofta befogad. Men att tro
att lösningen på det problemet är att
försöka tysta sina meningsmotståndare
visar att man inte förstått någonting av
det som ändå gett hbt-rörelsen deras
framgångar.Att som minoritet kräva
respekt samtidigt som man inte
respekterar går inte ihop.

En sexuell minoritet är just det. Ett
mindretal. Om vi inte själva respekte-
rar de principer som skyddar oss begår
vi inget mindre än ett retoriskt själv-
mord.

j

kulturpuggan: roger wilson

”det är polisernas sida jag tar 
i den här konflikten”

[pinkwashing]
månadens glosa:

När en organisation eller företag framställer sig som homovänliga för att bättra på
sitt skamfilade rykte. Pinkwashing har använts mot såväl Israeliska myndigheter

internationellt, som om Migrationsverkets medverkan i Pridesammanhang.

skamvrå: Fascistiska poliser
Hej Polisen.Visst är det jobbigt när provokativa queeraktivister står och skriker ”fascist” rätt upp i
ansiktet. Men det ingår ändå inte i ditt jobb att låta dig bli provocerad och kläcka ur dig något i stil
med ”det behövs lite fascism för att samhället ska fungera”. Slut på meddelandet.

hör:

läs:

-74-

guldstjärna:”Själv blir jag trött
ända in i själen när
min egen minoritet
börjar bära sig åt
som abortskliniks-

bombande höger-
kristna i USA”

FO
TO

C
H

R
IS

TI
AN

H
AG

W
AR

D

PRENUMERERA!
12 nummer av QX
direkt hem i brev-
lådan för 360 kr.
www.qx.se/shop
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Lätt bubblig rosé – 
Black Tower Pink Bubbly



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


	QXA-20120625-01
	QXA-20120625-02
	QXA-20120625-03
	QXA-20120625-04
	QXA-20120625-05
	QXA-20120625-06
	QXA-20120625-07
	QXA-20120625-08
	QXA-20120625-09
	QXA-20120625-10
	QXA-20120625-11
	QXA-20120625-12
	QXA-20120625-13
	QXA-20120625-14
	QXA-20120625-15
	QXA-20120625-16
	QXA-20120625-17
	QXA-20120625-18
	QXA-20120625-19
	QXA-20120625-20
	QXA-20120625-21
	QXA-20120625-22
	QXA-20120625-23
	QXA-20120625-24
	QXA-20120625-25
	QXA-20120625-26
	QXA-20120625-27
	QXA-20120625-28
	QXA-20120625-29
	QXA-20120625-30
	QXA-20120625-31
	QXA-20120625-32
	QXA-20120625-33
	QXA-20120625-34
	QXA-20120625-35
	QXA-20120625-36
	QXA-20120625-37
	QXA-20120625-38
	QXA-20120625-39
	QXA-20120625-40
	QXA-20120625-41
	QXA-20120625-42
	QXA-20120625-43
	QXA-20120625-44
	QXA-20120625-45
	QXA-20120625-46
	QXA-20120625-47
	QXA-20120625-48
	QXA-20120625-49
	QXA-20120625-50
	QXA-20120625-51
	QXA-20120625-52
	QXA-20120625-53
	QXA-20120625-54
	QXA-20120625-55
	QXA-20120625-56
	QXA-20120625-57
	QXA-20120625-58
	QXA-20120625-59
	QXA-20120625-60
	QXA-20120625-61
	QXA-20120625-62
	QXA-20120625-63
	QXA-20120625-64
	QXA-20120625-65
	QXA-20120625-66
	QXA-20120625-67
	QXA-20120625-68
	QXA-20120625-69
	QXA-20120625-70
	QXA-20120625-71
	QXA-20120625-72
	QXA-20120625-73
	QXA-20120625-74
	QXA-20120625-75
	QXA-20120625-76

