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Bevara
Sverige är ett land med stor mångfald.  
Vi måste bli bättre på att ta tillvara 
mångfalden – i samhället och i  
näringslivet.
 
PostkodLotteriet har därför startat 
satsningen Hela Sverige – För mång-
fald och tolerans. På vår hemsida 
mangfaldframgang.se kan du läsa  
om alla projekt vi stödjer. Bland  
annat delar vi ut 60 miljoner kronor  
till helt nya initiativ, som scouternas 
projekt Integration och framtidstro.
 
Vill du engagera dig? Dela med dig  
av dina egna tankar på Twitter under 
taggen #bevarasverige eller gå in på 
mangfaldframgang.se
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serien flator är 
över och livet åter-
går till det nor-
mala för de sex 
tjejerna i serien. Vi 
kollade läget med 
matilda för att se 
hur hennes sommar 
ser ut.  
SID 71

Foto christian hagward
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pride i vardagen
För nionde året i rad 
plåtar vi kända favo-
ritsvenskar med extra 
mycket regnbågskänsla. 
För oss berättar de hur 
mycket Pride de egentli-
gen har i sin vardag...

vem blir nr gay 
sweden 2014?
Det har blivit dags för 
årets snyggaste tävling, 
Mr Gay Sweden. Här är 
kandidaterna som tävlar 
om titeln.

Tiffany & bianca 
är full patte
Tiffany och Bianca Kron-
löf har gjort succé med 
sin humorserie Full Patte. 
Nu har de påbörjat arbe-
tet med säsong två.

MÅNADENS 
OMSLAG
Ace Wilder är 
busy busy busy i 
sommar. 
I QX berättar 
hon om att ha 
pride i 
vardagen.
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MÅNADENS CITAT

OMSLAGSFOTOGRAF
Peter Knutson

elisabeths  
sverige
En fotograf. En fotobok 
om Sverige. Elisabeth 
Ohlson Wallin har plåtat 
ett ocencurerat och ore-
gisserat Sverige.

festerna under pride
Stockholm Pride är här och du vill veta hur, var 
och när du ska festa. Lugn, QX har festschemat. 

admira thunderpussy

pride i pajala
Det började med ett mess 
på Facebook och slutade 
med en succéparad med 
nästan 1000 deltagare. 
QX tog sig till Pajala och 
deltog i världens första 
Pride i Tornedalen.

straight’n great 
pamela andersson
Hon heter Pamela An-
dersson och har tack vare 
sin något kändare namne 
i USA fått finare hotell-
rum än både du och jag. 
- Ja, oj vad jag har bott 
bra, säger Pamela och 
skrattar. Bland annat fick 
jag en svit i Monte Carlo 
när jag var där.
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”Jag gillar chips och 
McDonalds och hade det 
inte varit för att man 
får sitta i bastun efter 
träningen hade jag aldrig 
gymmat heller.”

Farao groth. sid. 24
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Robert är en charmig, social och framgångsrik kille på 29 år. En svärmorsdröm skul-
le man utan överdrift kunna beskriva honom som. Han är enda barnet och uppväxt i 
en mindre stad i södra Sverige med sin mamma och pappa.
     För ungefär två år sedan kom Robert ut för sina föräldrar.
     Det gick inte alls bra. Hur kunde han göra så här mot dem? I en mailkonversa-
tion med honom undrade de bland annat vad de gjort för fel och att de måste ha 
misslyckats med att ge honom en normal kvinnosyn. Roberts mamma påminde 
honom även i mailet om vad hans egen faster tyckte om ”stjärtgossar”… Bara så att 
han visste om det nu när han ”beslutat sig för” att vara en sån. 
Det här var minsann inget de kunde stötta honom i. 
     Månaderna gick. Robert besökte sina föräldrar och pratade 
med dem på telefon, men ämnet undveks allt som oftast. 
     Robert träffade en kille och åkte till New York på semes-
ter. När föräldrarna fick se semesterbilderna kunde de inte alls glädjas, man såg ju 
direkt att pojkvännen var bög tyckte mamman, ”medan du ser helt normal ut” skrev 
hon. 

    Det var dags att göra något nu så Robert 
kontaktade Elisabet från Stolta Föräldrar i 

Stockholm. De beslutade att Robert skulle 
försöka få mamman att ringa till henne. 
     ”Och gör hon inte det så ringer jag”, sa 
Elisabet.
     I julas slog Robert in numret till Stolta 

föräldrar-Elisabet i ett paket och skrev på 
det att det enda han önskar sig i år är 

att de ringer henne. 
     Det gjorde de inte. Så 
Elisabet ringde till Roberts 
mamma. 
     – Hade de inte svarat 
hade jag åkt ner till dem, sa 
Elisabet. 
     Men Roberts mamma 
svarade. De pratade i över en 

timme. Och innan de la på sa Elisabet att hon skulle ringa om en månad igen.
     I våras kom Robert även ut för sin faster. Hon som inte hade mycket över för 
”stjärtgossar”. I ett mail berättade han om sina känslor, sin läggning och att han har 
pojkvän. Fastern svarade att hon beklagade hans beslut och önskade honom lycka till 
i livet. Nu ville hon inte veta av honom mer. 
     Hans egen faster. Som funnits där hela livet.
     Men inget ont som inte har något gott med sig, fasterns reaktion blev en väckar-
klocka för Roberts föräldrar som under våren mjuknat en aning i sin inställning. De 

hade fått upp ögonen. Börjat förstå. 
     Och hur kunde fastern göra så här mot deras 
egen son? Deras Robert. 

     För någon månad sedan hörde fastern av sig 
till Roberts föräldrar och frågade om de ville komma över och skrapa den där lotten 
som de traditionsenligt skrapar tillsammans varje månad. Roberts föräldar tackade nej 
med motiveringen att ”hon visat att hon inte vill ha med dem att göra” varpå fastern 
svarade att det inte var Roberts föräldar hon bruit med, ”bara med Robert…”
     Föräldrarna åkte aldrig över till fastern.
     I somras tog Robert för första gången med sig sin pojkvän hem och presenterade 
honom för sina föräldrar. Det hade gått bra. Robert var glad. 
Pojkvännen också.
     Någon vecka efter mötet sitter Robert i soffan i pojkvännens lägenhet med 
mobilen i handen och gråter. Pojkvännen frågar vad det är och Robert visar telefo-
nen och säger att han fått ett meddelande från sin mamma. 
     ”Nu sätter jag ner foten” hade hon skrivit i sms:et.
     Och så hade hon skickat med 
en bild. En bild från prideparaden 
hemma i deras hemort där hon står 
med en regnbågsflagga i handen 
under parollen Stolta föräldrar. 
     
     Årets Prideparad i Stockholm 
avgår lördag den 2 augusti kl 13.00 
från Mariatorget.

FOTNOT: Robert heter 
egentligen något annat.
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– It´s raining men

Jonas Persson
Annons

– Annars vore jag inte jag med Peter 
Jöback

Desirée Nordin
Traffic 

– I will survive. Men det har nog 
med min ålder att göra (skrattar)

Maria Makar
Frilans 

– Electric med Leila K.

Ronny Larsson
Redaktör 

– Let’s Have a Kiki med Scissor 
Sisters. Eller YMCA. Eller Go 

West. Bara jag slipper I´m Coming 
Out.
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Hej Redaktionen: vilken låt känns mest pride för dig?

fakta: tidningen qx 

JA Laleh-konserten  på 
SVT från Skansen. Vilken 
underbar kväll. Och duet-
ten med Eva Dahlgren var 
ren magi. Gåshud!

ja Fick ett sms från en 
kompis. Har du lyssnat på 
Haim? Tre systrar från USA. 
Nej, men nu har jag det.   
Så bra. 1984 möter 2014.
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D rillpojkens debutsingel Martina 
toppade QX speldosa i förra 
numret för vi älskar hans musi-

kalpimpade Håkan Hellström-dänga. 
Namnet kommer från en självbiogra-
fisk enmansföreställning som Martin 
Redhe Nord länge haft liggande i 
byrålådan. En berättelse om gaykillen 
från Borlänge som hade stora drömmar. 
Som dyrkade stadens 
Drillflickor och som i 
smyg övade till att bli 
ett stavtrixande proffs.
Drillpojken är en 
symbol för drömmaren 
och nörden. Den typen 
av gaykillar har jag ofta 
stött på genom åren. Mönstren är lika-
dana: Unga killar som varit lite utsatta 
och drömt om något nytt, något större 
och bättre.

Som småstadskille som gillade musi-
kaler så var Martin lite utsatt. Han blev 
aldrig slagen, men de verbala svingarna 
fanns där. Som att i högstadiet kallas 
”Martina”. 

– Det sista man ville var ju att sticka 
ut, och att bli en slags hen i folks ögon 
var då inte så kul. 

Men när han för ett par år sedan spe-

lade ett småfjolligt fan i Lena Philips-
sons show så kom idén till att bli vän 
med ”Martina”. Att göra något bra av 
det. Så han skrev Martina och samma 
helg som Martin släppte låten fick han 
tre mail från tre gaykillar som kände 
igen sig och undertecknade mailen med 
sina namn i feminin form. Det fanns fler 
som han.

 – Sen har jag i och 
för sig även fått ett fe-
ministiskt uppvaknande 
och börjat ifrågasätta 
vad det är för fel att bli 
kallad tjej… 

Martin har varit 
med i olika musi-

kal- och showensembler i åtta år, men 
solonerven har alltid pulserat. Och när 
han nu närmar sig trettio så vill han visa 
sitt uttryck och sina visioner. 

– Det här är en annan sida av mig 
och inte High Scool Musical-Martin med 
rosa hatt som dyker upp om man goog-
lar. Även om jag är stolt över honom 
också, ler han.

I höst släpper han för egen hand 
en EP, där Drillpojken fortsätter sina 
musikaliska utforskningar i samarbete 
med Jerker Ekelund. Singel nummer 

två beskriver Martin som retrosoul, och 
dessutom är en ”jätteballad” klar. Den 
gemensamma nämnaren för låtarna är 
viljan att vara bombastisk. Och texter 
som vill något.

– Jag bestämde tidigt att Drillpojken 
skulle vara öppet gay. Utan att skriva 
någon på näsan, men inte heller väja i 
texter. Jag har längtat efter fler artister 
som skriver Maggio-esque texter om att 
vara gay. Som inte bara skriver om att 
festa hela natten, eller gå upp i kamp, 
utan lite vardagsgaykille-grejer som når 
nya lyssnare.
Finns det någon artist som 
 inspirerar dig?

– Många, men Rufus Wainwright 
är ju en idol. Att som 22-åring haja till 
att han sjöng om ”han” var stort. Då 
var det inte lika vanligt, och jag blev 
helt tagen. Jag hoppas det kommer fler 
som han, bögar, lesbiska,  bisexuella, 
transexuella… alla som berättar något.

Ronny Larsson
Att drilla: Dansart som utövas med olika 
redskap. I Sverige finns marschdrill, show-
drill och tävlingsdrill (sportdrill). Tävlings-
drillen liknar rytmisk gymnastik och är en 
kombination av dans, gymnastik 
och stavteknik.

Vad stod  
det i QX för 
10 år sedan?

QX augusti 2004 pryd-
des av en vitklädd Kim 

Kärnfalk som klev ut ur en 
bil till texten ”Kim kom-
mer ut”. Kärnfalk berättade 
nämligen att hon är bisexu-
ell och fick därmed massor 
av nya tjejfans. Dessutom 
var hon Pride-aktuell med 
kollegan Nina då duon sjön 
årets Pridelåt Universe of 
Love. Anders Backlund och 
Roger Wilson kollade även 
in hur det är med Vett & 
Etikett på Qruiser (något 
som absolut borde tas upp 
igen med tanke på alla ap-
par som finns...) Vi träf-
fade också Sara Stenholm 
och Cecilia Strömberg som 
skrivit om homofamiljer i 
en ny bok.
Dessutom presenterade vi 
kandidaterna till Mr Gay, 
pratade med ett par homos 
som valt att flytta utom-
lands, snackade med killar 
som har FÖR stor kuk, och 
visade upp fem Qruiserklub-
bar och dess medlemmar, 
exempelvis Vi tjejer som 
tar en öl, golf & tjejgolf och 
homoseglarna i HomoNa-
vigare. Och i sann tidsanda 
gick QX-Ronny ut på Lino 
och fotade killar med frå-
gan: Vi vill veta var du har 
köpt din tröja!
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BRÖLLOP FÖR ALLA!
Från den 30 juli – 2 aug förvandlas vår butik på Humlegårds-
gatan 11 i Stockholm till ett 7-Eleven Wedding Chapel där alla 
är välkomna att fira sin kärlek. Oavsett för vem ditt hjärta slår 
dubbelslag, slå ett slag för allas rätt till kärlek och boka er 
vigsel eller kärleksceremoni på weddingchapel.se
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www.femmeq.se

NALEN
fredag 1 augusti

FemmeQ firar Pride
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F redagen den 1 augusti är det dags för Mr 
Gay Sweden 2014 på Göta Källare. Och 

efter förra årets succé då Jack Johnsson utsågs 
till Mr Gay för att sedan ta hem Mr Gay Euro-
pe slås det på stora trumman för den populära 
festkvällen under Stockholm Pride: RuPauls 
Drag Race-favoriten Detox leder galan med 
veteranen Jean-Pierre Barda och i juryn 
sitter ingen mindre än Scissor Sisters Jake 
Shears tillsammans med Jack, Robert Fux 
och Hollywood-stylisten Jonas Hallberg.

Välkommen tillbaka till Sverige, antar 
att du gillade att vara här i våras..?

–Jag älskade Sverige! Men vi var bara här 
i tretton timmar så jag är nyfiken på att få 
hela fem dagar att utforska Stockholm. 
Så om någon känner för att visa mig 
runt, så är det bara att höra av sig till 
mig på Grindr…
Hur kommer det sig att du leder 
Mr Gay-tävlingen?

–Varför inte? Svenska män 
är vackra och jag kan inte 
se varför jag inte skulle vilja 
vara en del av detta. Ni är 
utsökta, alla är typ 18 feet 
långa, blonda, perfekta…jag 
är i himlen och säger: Bring 
on the men!
Vad ska du ha på dig?

–Nåt glammigt som är lätt 
att ta av.
Vad är typiskt för din 
Mr Gay?

–Skönhet såklart men 
också mycket annat: 
karisma, charm, hjärna 
och ödmjukhet så att 
han kan regera med klass.

Berätta om något 
 viktigt du lärt dig de  
senaste tolv månaderna!

–Att prioritera och ta mig tid 
för sånt som är viktigt. Livet är en 
virvelvind och fantastiskt, men jag 
har lärt mig att inte ta saker för 
givna. Jag har bestämt mig för att 
komma närmre familjen, och mig 
själv, det kommande året och jag 
är stolt att jag kommit fram till 
detta!

 Jean-Pierre Barda
Vilket år i ordningen är det 
du göra detta och varför åter-

kommer du varje år?
–I Cleangroups regi är det 10 års jubileum. 

Innan dess har det varit en del sen starten, 
någon gång förra seklet. Vem räknar egent-
ligen? (skrattar). För min del tackar jag ja för 
att det alltid är lika roligt att se varje års blyga 
finalister blomma upp, glömma nerver och 
göra det svårt för juryn att välja ut en vinnare.
Förra årets vinnare blev Mr Gay Europe, 
höjer det statusen för tävlingen tror du?

–Absolut! Att vinna Mr Gay Sweden är 
stort nog bara det. Tänk dig att vinna hela Mr 

Gay Europe. Det kan nog inte höja 
statusen mer detta år tycker jag.

Ett minnesvärt ögon-
blick från dina år som 

 konferencier, tack!
–Oj, jag minns det år 

Carolina Gynning ledde 
tävlingen med mig. Jag 

var sååå magsjuk att jag 
höll på att svimma av på 
scenen. Men Carolina är ju 

både gaydrottningen 
nr 1 och superproff-
sig, så hon räddar alla 

situationer med sin sköna 
stilkänsla och dialekt.
Du ska leda ihop med 
 Detox, kollar du på Ru 

Pauls Drag Race?
–Jadå,vem kollar inte på Ru 

Pauls Drag Race?? Detox är 
Fab, fab och uber fab. Det blir 
första gången vi ses nu. Ru 
Paul har jag däremot träffat 
och han är superrar! Vad 
gäller Detox får ni alla vara 
beredda på att lära er en 
massa nya roliga ord...
Du har alltid varit 
androgyn i dina ut-
tryck, har det aldrig 
varit aktuellt att 
druga?
–Jodå, gjorde min 

drugdebut efter gymnasiet 
på Kos med en grupp som 
kallade sig ”Special Ladies”. 
Och sen blev det en runda 
med hysteriska Stuttgart-

gruppe. Jag gick under 
namnet Ovida Betäckt. Alltid 
i blond peruk och lurvig urring-

ning...               Ronny Larsson

Pop & politik:  
Pridespecial!
Fantastiska Pop & Politik med Anna Charlotta 
Gunnarsson sänder den 2 augusti ett superin-
tressant program där Christer Lindarw pratar 
om After Darks genombrott och varför män i 
kvinnokläder lockar till skratt. Dessutom blir 
det ett snack om Moms Mabley, den ameri-
kanske homopionjären som var en superhyllad 
afroamerikansk lesbisk komiker med en långt 
ifrån rumsren humor, samt en tillbakablick på 
Pridehistorien.

Pop & politik, 2 aug, P4 11.03
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träffa stolta 
föräldrar
Lördagen den 2 augusti kan du träffa Stolta för-
äldrar på Clarion Hotel Amaranten i Stockholm 
då de bjuder in till ett brunchmöte. 
     – Alla är välkomna, ungdomar, föräldrar, 
syskon, släkt och vänner, berättar Linda Höcker-
feldt. Det blir ett trevligt tillfälle att träffa andra 
personer och utbyta tankar och erfarenheter 
med.

Plats: Clarion Hotell Amaranten, Kungsholmsg 31. 
Tid: Lördag 2 aug, 10-12. Osa: Senast 30 juli till 

stoltaforaldrarsthlm@gmail.com



Vi vill se ett Sverige där 
du kan röra dig fritt, hålla 
hand med vem du vill 
och öppet kunna visa din 
kärlek. Där du kan lita 
på en bra skola, trygg 
sjukvård och en god 
service på äldre dagar. 
Oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller 
könsuttryck. Ett Sverige 
där du respekteras för 
vem du är. Vi vill se ett 
öppnare Sverige.

Rösta på Nya Moderaterna

 
Olof Lavesson 
talesperson i hbtq-frågor.
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att ta av.
Vad är typiskt för din 
Mr Gay?

–Skönhet såklart 
men också mycket 
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om After Darks genombrott och varför män i 
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afroamerikansk lesbisk komiker med en långt 
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Detox & Jean-Pierre leder Mr Gay



Rosa dei Masi, 89 kr, 12,5% vol, 750 ml, nr 79430. 
www.philipsonsoderberg.se  |  www.facebook.com/masisverige

FINNS INTE VINET 
I DIN BUTIK? 
Beställ det på systembolaget.se 
eller be butikspersonalen ta 
hem det åt dig.

BÄSTA 
KÖP!
Allt om Vin
nr 6 2014

ROSA ÄR 
TILLBAKA!
Sommaren är här och nu fi nns
Rosa dei Masi 2013 som ny årgång i
beställningssortimentet. Rosa dei 
Masi ingår i Masis Appassimento-
familj vilket bland annat framgår 
av den vackra etiketten som har 
sitt ursprung på 1800-talet.

Alkohol är 
beroendeframkallande.
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Det började som en rolig 
grej, säger Rickard 

Karlsson som spelar den 
ena Romeo. Jag och min 
vän Petter Jiveskog, skrev 
om den klassiska balkong-
scenen från Romeo & Julia 
till ”Ballescenen i Romeo & 

Romeo” och framförde på en 
liten öppen scen. Från början 
var det aldrig meningen att 
det skulle bli mer än så, men 
det var många som tyckte 
att ”Ballescenen” var rolig. 
Så nu några år senare har 
vi tolkat hela den klassiska 

Shakespeare-föreställningen 
och sätter för första gången 
upp den på Teater Brunns-
gatan.

Shakespeares mästerverk 
förvandlats till något som 
skulle få poeter att både 
hylla och lyncha författarna. 
Mindre vers, men verket sägs 
fortfarande vara lika passio-
nerat även om det framförs i 
Prideflaggans namn…

På affischen till pjäsen står 
det Romeo & Romeo, min-
dre bröst, mer penis...

– Ja, det kommer att bli 
lite naket, en del hångel och 
en väldig massa underbältet 
humor. Vi har valt att döpa 
om familjen Capulet till 
familjen Caputin och Greve 
Moskva har blivit Grevinnan 
Moskva, för att kasta en liten 
känga på Ryssland och deras 
nya lagar. Vi har även bytt ut 
Romeos två manliga vänner 
till två kvinnliga.

”Vem du älskar ska aldrig vara 
skillnaden mellan liv och död. Ty 
aldrig har en historia rört oss så, 
som den om Romeo och hans 
Romeo.”

Datum: 28 & 29 juli, kl 19.30
Plats: Teater Brunnsgatan Fyra

premiär för  
romeo & Romeo

Armemuseum 
goes gay

A rmémuseum fortsätter att 
kriga för HBT-personers 

utrymme. Under Prideveckan 
har de ett lumpentält där man 
kan lyssna på bögars upplevel-
ser under värnplikten. Lyssna 
till historier om sexualitet, 
bög högar och nakenhet i tältet 
som har namnet Många män på 
litet utrymme. Dessutom anord-
nas visningar på HBT-tema där 
det berättas om rädslan för att 
inte passa in och varför man 
var så rädd för annorlunda 
sexualiteter. Halva priset för 
dig med Prides festivalpass! 
Armémuseum, Riddargatan 
13,  Lumpentält dagligen 
28/7-3/8 10.00-17.00, vis-
ningar 28/7-3/8 13.00-13.45.

På med joggingskorna.  
Det är dags att börja träna. 

Om ett år är det gayolympiad 
i Stockholm och staden inva-
deras av förhoppningsvis 5000 
hbtq:are som ska spela tennis, 
bowling, simma, springa, dansa 
– you name it. I augusti 2015 
är det dags för Eurogames.

Gaygames, Outgames och 
Eurogames är tre idrottseve-

nemang för hbtq:are och som 
arrangeras i olika städer och 
världsdelar varje år. Nästa 

år, veckan efter Stockholm 
Pride, arrangeras Eurogames 
i Stockholm.

Redan nu finns en 
hemsida där man kan kolla 
in – och anmäla sig – i någon 
av de 28 olika idrotterna. Jag 
har själv deltagit i Gaygames 
i Amsterdam (1998) samt 
Outgames i Montreal (2006) 
och Köpenhamn (2009) och 
det är en fantastisk känsla att 
både delta och att titta på. 

QX kommer att lyfta Eu-
rogames i tidningen i var och 
varannat nummer framöver 
så släng gärna iväg ett mail 
till oss om du tänker delta. 

Anders Öhrman

Ett år kvar till  
eurogames i 
stockholm

Glöm Julia. Nu är Romeo och Romeo här. Äntligen 
får Romeo sin Romeo i ny pjäs som sätts upp under 
Stockholm Pride. 

Varje vecka kan vi höra Farao Groth i Vakna med NRJ där han med humor och personliga anekdoter friskar upp den 
mest gråa vardagsmorgon. Men vem är han egentligen? QX fick ett möte med extra allt.

TEXT Nicolas Jacquemot  FOTO CHRISTIAN HAGWARD  TACK TILL CLARION HOTEL AMARANTEN

www.eurogamesstockholm.com
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Krog, kärlek & respekt 
med kontinental vibbar. 

Plat de resistance en avslappnad kvaterskrog på 
Norr Mälarstrand 64.
Följ cirkusen på Facebook Plat de resistance.

U nder Stockholm Pride 
lanserar designern Bea 

Szenfeld och PR-konsulten 
Fredrik Robertsson en 
armé av Gay Wars Troopers.  
Det är namnet på en armé av 
40 björnar i papper som Bea 
tillverkat och som är kända 
från Lady Gagas musikvi-
deo G.U.Y. 

Idén till armén av Gay 
Wars Troopers kom till då 
duon fick förfrågan att spela 
skivor på stora scenen i Pri-
depark.

–Vi ville göra något mer 
i samband med att vi spelar 

under Stockholm Pride och 
samla in pengar till de som 
behöver det, säger Fredrik 
Robertsson. 

Alla björnar är numre-
rade, limiterade och säljs till 
företag som vill vara med 
och göra skillnad. Björnarna 
kommer dels demonstrera 
i Prideparaden men också 
uppträda på stora scenen med 
Bea och Fredrik då duon 
spelar skivor under den stora 
avslutningskvällen den 2 
augusti i Pridepark.

Pengarna från björnar-
nas försäljning kommer att 

doneras till Regnbågsfonden 
som jobbar för homosexuellas 
rättigheter i världen. 

Bea och Fredrik har även 
inlett ett samarbete med 
Tshirt Store.

–Alla har inte råd att köpa 
en björn och för de som ändå 
vill bidra kan man köpa en 
Gay Wars Troopers t-shirt, 
online eller i någon av Tshirt 
Stores butiker, säger Bea 
Szenfeld. 

Av varje såld t-shirt 
 doneras 100kr till Regnbågs-
fonden. Fantastiskt!

designbjörnar som gör skillnad
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I sommar hälsar Foto-
bögarna turisterna till 

Sverige välkomna. 20 bilder 
ställs nämligen ut i ankomst-
hallen.

Utställningen är en 
Stockholmsskildring av en 
vardag som kännetecknas av 
mångfald och kärlek. Foto-
grafnätverket Fotobögarna 
ligger bakom utställningen 
som innefattar 20 bilder. 

– Arlanda är det första 
som möter våra internatio-
nella besökare och är på så 

sätt ett skyltfönster där vi 
kan visa upp svensk konst 
för världen. Genom utställ-
ningen vill vi även visa att 
Sverige är ett land som står 
för öppenhet, demokrati och 
mångfald, säger Michael 
Persson Gripkow, mark-
nadsdirektör på Swedavia. 

Bakom utställningen lig-
ger alltså fotografnätverket 
Fotobögarna som delar sin 
passion för fotografering men 
som även har det gemensamt 
att de är HBTQ. 

En av de som bidragit 
med bilder är QX-fotografen  
Jonas Norén: 

– Jag tycker att det är 
otroligt häftigt och vågat av 
en internationell flygplats att 
låta oss ställa ut våra fotogra-
fier. Det första resenärerna 
kommer möta i ankomsthal-
len är våra bilder som avspeg-
lar Stockholm som vi ser det, 
med kärlek, regnbågsfamiljer, 
mångfald och lite naket.

fotobögar ställer ut på arlanda





Idag ska jag och min man fara
mitt i Prideparaden ska vi vara
Det känns lite pirrigt
och en aning virrigt

Vi aldrig denna har sett
och undrar om vi har gjort rätt
Jag fick ett sms
där det stod på detta sätt:

Välkommen att gå med i paraden
skulle så klart bli glad om pappa 
gick också men jag vet ju att han 
inte gillar folkmassor
Vet ju att han älskar mig ändå 
kram Anna

När vi var på medborgarplatsen så 
ringde han Anna
Jag såg att han var fast besluten 
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jag sa
Det gjorde han, log och var glad

Vad glad jag är att vi gjorde detta
i sommarens värsta hetta
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Vilka är bandkillarna? 
 – Ludvig Jerner, Nicklas 
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               Ronny Larsson

”Vissa tror vi driver med dansband!”
TV-stjärnan, designerna och dragartisten Peter Englund 
debuterade nyligen som färgstark dansbandsvokalissa i 
Diamond Dogz med plattan Min utegrill och andra grillbitar.
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stolta mamma yvonne skriver om sin första parad

Anna kramas med 
mamma och pappa



PLUS GJORT 95 700 ANDRA FÖRBÄTTRINGAR.

scandichotels.se

Nästa gång du checkar in på Scandic kan det hända att du blir förvånad, ja rentav förvirrad. Det blir lätt 
så när man gjort den största hotellrenoveringen i svensk historia. Med 26 stycken nyrenoverade hotell 
och flera nybyggda är det mycket som är nytt. Men det viktigaste, hjärtat i vår service och din trivsel, 
kommer vi aldrig att ändra på. Välkommen till ekologisk frukost, snabb surf, dygnet-runt-öppen shop 
och fräscha gym. Välkommen till nya Scandic!

HYLLA KÄRLEKEN HOS  
SCANDIC TO GO!
I sommar lanserar Scandic en helt ny hotellkategori – Scandic To Go – mobila hotellrum som gäster kan boka till vilken 
plats de vill. De mobila hotellrummen är 18 kvm, har tillhörande terrass och är utrustade med allt vad som kan förväntas 
av dagens hotellerbjudande.
 
Under Stockholm Pride, 31 juli – 2 augusti, kommer Scandic To Go stå uppställd på Norrmalmstorg. Kom förbi och hylla 
kärleken med en publik puss i vårt mysiga hotellrum. Bilderna visas på Stureplans storbildsskärm varje eftermiddag. 
 
Välkommen!

SCHO 3805 - Annons Pride.indd   1 2014-07-08   11:32
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     ”Men vad fan har du med dig Mian?”
     Väninnan stirrar på mitt bagage.

     Vi är på väg till Köpenhamn. Tre 
nätter. Det är ett under att jag får upp 

väskan på tåget utan att behöva be om 
hjälp. Jag har ju en astung ryggsäck 

också. Samt välfylld tygkasse i andra 
näven. Svettpärlor pressas fram vid 

det grå hårfästet. Nej, jag hann 
inte gå till frissan före resan. 
Det skulle kunna betraktas 

som coolt och avspänt men 
handlar i själva verket bara 

om tröttsam tidsbrist.
     ”Vad har du själv inte 

med dig?”, kontrar jag.
     Hon har mindre med sig än jag en 

dag på stranden.
     ”Min dotter frågade varför jag hade så lite 
packning och jag svarade att så här reser Mian 
och jag. Slänger ner några trosor, en tand-
borste och sen drar vi. Sist vi var där hade du 
bara med dig en Konsumkasse.”
     ”Sist vi var där var vi i Roskilde och jag 
var tjugotre”, försvarar jag mig.
      ”Ja, ja, ja. Det ska bli VÄLDIGT intres-
sant att se vad du packar upp sen.”
     Vi passerar Nässjö. Här stod jag på per-
rongen två veckor tidigare. Min kollega och 
jag hade gigat och var på väg hem. ”Tänk att 
det genom ett publikhav av människor går 

att urskilja en tvättäkta lesbian, om hon så 
sitter på sista raden”, säger kollegan.
     Jag vet precis vem hon menar.
      ”Hur kommer det sig egentligen?”, 
frågar hon mig.
     Tåget var försenat. Tekniskt pro-
blem med signalsystemet i Hallsberg. 
Vi hade gott om tid att filosofera. Jag 
tänkte på alla flator jag mött under 
mina resor i världen. I Asien, USA 
och över hela Europa. Flatfloran är 
brokig men det finns en typ som 

känns igen överallt. Naturligt rått-
färgat eller grått hår. Självklippt 
med kökssax. Omanikerade 
naglar. Onoppade ögonbryn. 

Oblekta tänder. Behåbefriad. 
Orakade ben. Lätt överviktig. 
Ansiktsfåror. Otrendiga, funk-
tionella kläder. Foträta skor. 

Tänk vanlig förekommande 
karaktär i Orange is the new 

black. En komplett osmin-
kad sanning. Det är nästan 
provocerande. Varför 
anstränger människan inte 

sig för FEM JÄVLA ÖRE?
     Därför att hon antagligen inte är ett skit 
intresserad av att göra sig till. Hon orkar inte. 
Vill inte. Hon ger fingret åt det kapitalistiska 
systemet som skriker: köp, köp, köp, du duger 
inte, gör om dig och om du inte korrigerar dig 
och vältrar dig i skönhetsprodukter kommer 
ingen att älska dig.
     Fuck you, säger flatan.
     Lesbianer behöver heller inte anstränga sig 
på samma sinnesjuka sätt som (många) hete-
rokvinnor känner att de måste för att överhu-
vudtaget få den åtråvärda blicken från en man. 

(Som i sin tur tar sig rätten att inte bara vara, 
utan också se hur tjingtjong ut som helst)
     Som flata finns det alltid kvinnor som kom-
mer att älska dig för att du är precis så som du 
är. Med alla så kallade brister och skavanker. 
Med hull och utan hår. Som ser till dina inre 
kvalitéer. Vi fattar att det låter som en utopi 
för heterokvinnor, men för oss här på den ljusa 
sidan är det en realitet. En av de stora tjusning-
arna med att vara flata, om du frågar mig. Och 
så slår det mig där på perrongen. Det är ju inte 
flatan som utmärker sig, det är alla andra som 
skevar, skaver larmar och gör sig till.
     ”Tänk dig”, vevar jag entusiastiskt med 
armarna. ”Om vi sket i dyra frisörbesök, botox, 
tandblekning, hårda 5:2-dieter och träningspass, 
moderiktiga, svindyra kläder och detta neve-
rending och tidsödande sminkandet så skulle 
vi se ut precis sådär. Alla andra är fejk. Det är 
urflatan som är den riktiga människan!”
     Framme på hotellrummet i Köpenhamn 
är sanningens timme slagen. Shorts, linnen, 
överdrivet många strumpor och trosor slåss om 
utrymmet i minigarderoben tillsammans med 
träningskläder (ifall att), frän regnjacka (ifall att) 
fyra uppsättningar aftondresser (ifall att), tre par 
olika skor. Sandaler ej inräknade. Badrummets 
fria ytor är belamrade av allsköns jävla dag- och 
nattkrämer och ”skönhetsprodukter” (Jag är 
värre än morsan), solkrämer och badkarskanten 
ser ut som en installation på Louisiana. Och då 
har jag inte ens hunnit packat upp ryggan.
     ”Mian, jag är i chock”, säger heterovänin-
nan och menar det.
     Inser att jag har blivit ett fejkhomo. 
Heterofierad. Och slutgiltigt avslöjad av ett 
hetero. Damn! I wish i was a lesbian.  En riktig 
människa.

”Flatfloran är brokig men  
det finns en typ som känns igen 

överallt”

KRÖNIKA: MIAN LODALEN

”urflatan är den 
riktiga människan. 
alla andra är fejk”
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MÅNADENS MESTA MÅSTEN

Augusti
sex saker vi älskar och en vi dissar

 

VÄLKOMMEN 
UT, IAN THORPE! 

En av världens genom tiderna bästa 
simmare kom nyligen ut som bög i 

en tv-intervju. Vi välkomnar såklart 
australiensaren Ian Thorpe, hans fem 

OS-guldmedaljer och skostorlek 
52 till vår stora regnbågsfamilj. 

NEJ 
TACK! 

Vine-kändisen Nash Grier har 

8,7 miljner följare. Hans utbrott 

om att testa sig för hiv är en 

böggrej och sen skrika “fag” 

känns totalt oacceptabel. 

 
 

BÄSTA BURGER KING!
I maj bytte Burger King sin slogan “Have It Your Way” till 
“Be Your Way” och som en del i detta lanserade burgarjätten 
“Proud Whopper” under Pridefirandet i San Francisco. På 
ytan ett snyggt regnbågspapper och när man vecklar ut står 
budskapet “We are all the same inside”. Så jävla fantastic, och 
vi hoppas att andra burgarkedjor tar efter.

SPORTBLADET FTW
Aftonbladets sportsektion Sportbladet lanserar 
en regnbågsmålad hand i sin kampanj Vi 
gillar olika och tar med sig redaktion och 
sportpersonligheter för att åka med i årets 
Prideparad i Stockholm. Kärlek!

MÄKTIGA 
MAMA TITS 

Seattles stora druga Mama 
Tits fick nog under prideparaden 

nyligen och gick till motattack mot 
de ondsinta Bibel-fanatikerna som 

protesterade mot HBT-paraden 
med elaka skyltar. Mama Tits tog 

en megafon och läxade upp 
idioterna till publikens 

jubel.

KIM STOLZ ROLIGA 
DEBUTBOK
Unfriending My Ex: And other Things I´ll 
Never Do heter Kim Stolz smarta och roliga 
bok om en generation som bara inte kan 
lägga ifrån sig telefonen och som alltid 
måste kolla upp sociala medier. Kim, öppen 
flata och känd från Americas Next Top 
Model, tillhör själv de besatta och här 
bjuder hon på en rejäl ögonöppnare som 
samtidigt är väldigt rolig.       amazon.com

OATLY 
& PRIDE

Den 100 % vegetabiliska 
havredrycken får en snyggt 
prajdig förpackning till Stockholm 
Pride och kommer att delas ut i 
7Elevens popupshop på området. 
Full av naturlig energi och i smaken 
apelsin/mango är den gjuten att 
bli en sensommarfavorit. Och vi 

fortsätter att dricka även när 
den mister sin snofsiga 

regnbågsdräkt... 

Den 100 % vegetabiliska 
havredrycken får en snyggt 
prajdig förpackning till Stockholm 
Pride och kommer att delas ut i 
7Elevens popupshop på området. 
Full av naturlig energi och i smaken 
apelsin/mango är den gjuten att 
bli en sensommarfavorit. Och vi 

fortsätter att dricka även när 
den mister sin snofsiga 

BÄSTA



Jag är en Cruiser. Är du?

Med Birka Cruises kryssar du på riktigt i Stockholms skärgård och till utvalda destinationer.

När resan är målet

Att vara en ”cruiser” och ta hand om våra kryssningsgäster är inte ett vanligt jobb.  
Det är en livsstil. Du är en service-talang som brinner för att ge det lilla extra.  
Troligtvis har du också erfarenhet från t.ex. hotell, restaurang eller resebranschen 
sedan tidigare. Har du det som krävs för att bli en av oss? Läs mer på birka.se

Mathias Holmgren leder ett av våra populära nöjesteam ombord.



Raka frågor raka svar med  
fantastiska  

Farao
"Ingenting är 

heligt för mig, 
men jag är noga 

med att inte 
hänga ut  

andra"
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Raka frågor raka svar med  
fantastiska  

Farao
För många är du känd som 

druga och DJ, men plötsligt 
fanns du i allas liv.  

Hur kommer det sig?
– Det började på krogen. Jag och 

min gode vän Robert Fux var på 
Wonk och träffade Roger Nordin från 
Vakna med NRJ. Han berättade att de 
sökte någon som kunde leverera skval-
ler om svenska kändisar. Ett par dagar 
senare ringde producenten upp och jag 
fick komma på audition. 

Hur var det?
– Jag var jättenervös, dagen innan 

låg jag och kollade på repriser på teve 
för att snappa upp lite skvaller. När jag 

sedan satte igång tror jag att de kände 
”den här killen är insane”! 

När förstod du genomslaget?
– Kanske efter andra eller tredje 

gången. Då hade jag börjat fokusera 
mer på att berätta saker från mitt eget 
liv. När jag kollade Instagram hade jag 
plötsligt 685 nya följare. Shit!

Är det ett drömjobb?
– Såklart! Vilken bög skulle inte 

vilja sitta och prata om sig själv i radio?

Hur mycket av det du berättar i 
radio är sant?

– Nästan allt. Tyvärr! Klart jag saltar 

och pepprar lite, men det gör jag till 
vardags också. Det bästa betyget är att 
mina vänner och min familj tycker att 
jag är precis som vanligt. Det är viktigt 
att vara personlig. Ingenting är heligt 
för mig, men jag är noga med att inte 
hänga ut andra.

Ibland ser Titti, Roger och Ola ut 
som om de håller andan när du 
sätter igång …

– Ja, de lyssnar med skräckblan-
dad förtjusning! Samtidigt tror jag att 
de känner att ”här fann vi en oslipad 
diamant”. Det blir en kul dynamik med 
oss fyra ihop. 

Något man slås av när man lyssnar 
på dig är att du har en sådan koll 
på det du pratar om.

– Gör man? Jag tror att min stora 
styrka är att jag kan sila sådant som 
händer genom mitt personliga filter. 

Varifrån får du inspiration?
– Jag älskar tjejer som har lite för 

roligt, jag gillar det som är lite smutsigt. 
Mina guilty pleasures är ofta internatio-
nella: Lindsay Lohan, Miley Cyrus, 
Anna Nicole Smith. 

Hur kommer det sig? 
– “Country is as country does”, som 

Dolly Parton sjunger. Mina flesta fans 

Varje vecka kan vi höra Farao Groth i Vakna med NRJ där han med humor och personliga anekdoter friskar upp den 
mest gråa vardagsmorgon. Men vem är han egentligen? QX fick ett möte med extra allt.

TEXT Nicolas Jacquemot  FOTO CHRISTIAN HAGWARD  TACK TILL CLARION HOTEL AMARANTEN
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finns ute i landet. Jag är en småstads-
kille och så långt ifrån kandelaberbög 
och parmiddagar som man kan komma. 
Jag gillar chips och McDonalds och 
hade det inte varit för att man får sitta 
i bastun efter träningen hade jag aldrig 
gymmat heller. 

Nu kastar du kläderna – berätta!
– Att få vika ut mig var mitt enda 

krav när chefredaktören för QX ringde. 
Det är en dröm som jag alltid har haft. 
Dessutom skulle jag ju knappast bli till-
frågad att bli månadens heta QX-kille 
så här såg jag min chans.

Hur ser du på nakenhet?
– Dels har jag alltid gillat relatio-

nen som bögar har till pinuppor, som 
Marilyn Monroe. Sen älskar jag sex, 
det är det bästa jag vet. Och så älskar 
jag min kropp. Bilderna är fantastiska, 
David La Chapelle möter Miley 
Cyrus liksom.

Bilderna är plåtade på ett hotell.
– Vilket är extra kul eftersom det 

inte finns ett hotell i hela landet som 
inte fått ringa grovstäd när jag varit där. 
Jag är hotellsängarnas okrönta konung!

Du kommer från Borlänge, hur var 
din uppväxt?

– Fantastisk! Jag är en produkt av 
mina kärleksfulla föräldrar. De har 
alltid stöttat mig helhjärtat. Som liten 
gjorde de aldrig någon skillnad mellan 
syrrans fotbollsträning och mitt intresse 
att showa i kvinnokläder.

     När började du med det?
– Som åttaåring. Det var i köpcenter 

och på talangjakter i Dalarna. Det var 
liksom fyra Nordman och tre Spice 
 Girls, och så jag som uppträdde som 
Zarah Leander och sjöng istället för 
att mima.

Stack du ut?
– Ja, men det var inte 

jobbigt. Mer som en sorts 
cirkus. Det fanns bögar 
och så fanns det Farao 
som var något annat. 
Som 13-åring fick jag 
kommunens kultursti-
pendium på 15 000 kro-
nor. Det var coolt av dem 
att ge det till en dragqueen. 
När jag kommer till Borlänge 
är jag homecoming queen och jag har 
kvar mitt fantastiska tjejgäng där. Jag 
älskar min hemstad!

Vad har du gjort förutom att 
druga, DJ:a och radioprata i NRJ?

– På gymnasiet gick jag teaterskola 
och hade Cissi Forss, ”Ica-Cindy”, 
som klasskompis. Hon är en av mina 
allra bästa vänner. Sen har jag bott i 
London och Rom ett tag och jobbat för 
det dissade TV-programmet Böglob-
byn, och så har jag varit sidekick hos 
Annika Lantz i P1.

Hur kom du i kontakt med Stock-
holms gayvärld?

– När man var fjorton skulle man ju 
vara ute på praktik. De andra i klassen 
ville vara på äldreboende eller bilverk-

stad. Jag skrev ett brev till SVT och 
frågade om jag fick praoa som kändis. 

Hur gick det?
– De måste ha tänkt ”vilken galen 

unge”. Via omvägar blev jag samman-
förd med Leo Berglund – a living 
legend. Jag fick träffa Cunigunda, Bab-

san och Julia Mengarelli på 
Smink & Perukmakar'n. Fat-

tar du att få vara där och 
skruva lock på paljett-
burkar! Som betalning 
fick jag en av Richard 
Engfors gamla peruker 
som jag fortfarande har 

kvar.

Vilka andra personer har 
betytt mycket för dig?

– Robert Fux helt klart, som är en 
av mina bästa vänner. Och så Carl-
Johan Karlsson, som är en av Sveriges 
mest lovande regissörer.

Apropå Robert Fux, ni båda var ju 
värdinnor i drag på den legendaris-
ka klubben 90’s på Riddarholmen.

– Ja, vilket jobb! Robert har ju vär-
dighet men själv insåg jag snabbt att det 
här med drag gick hem hos de straighta 
killarna. Herregud, det var svängdörr 
på handikapptoan framåt halvtvå när 
jag plockade in killarna en och en. 
Those were the glory days! 

Har du någon pojkvän?
– Nej, det scrollas friskt på Grindr 

och springs mycket här hemma i trapp-
huset kan jag säga.

Är Pride viktigt tycker du?
– Ja, i synnerhet aktiviteterna i Pride 

House. Men framför allt tycker jag att 
den internationella HBTQ-rörelsen är 
viktig.

Ska du rösta i höstens val?
– Självklart, och jag röstar på FI. 

När Gudrun Schyman pratar så lyss-
nar man. Jag sympatiserar med FI:s syn 
på alla människors lika värde.

Är du deppig någon gång?
– Jag är en glad kille som är positivt 

lagd. Visst har jag dagar som alla andra, 
men som Joan Rivers säger: ”If you're 
walking through hell, walk faster.”

Vad vill du förmedla med din hu-
mor och med dig själv?

– Inom gayvärlden finns det väldigt 
snäva ramar för hur man ska vara som 
bög för att passa in, det är i många fall 
en hård värld. Jag tror att alla skulle må 
bra av att inte ta sig själva på så stort 
allvar. Jag vill visa unga bögar att det 
finns ett alternativt sätt att vara bög, 
man måste inte vara mainstream. Let 
your hair down and have some fun!

Finns det något som skulle kunna 
få dig att vara tyst?

– Nej, när någon säger ”Farao, nu 
får du vara tyst” skriker jag ännu högre. 
Det bästa sättet är att stoppa en kuk i 
munnen på mig, då är jag tyst en liten 
stund i alla fall.

Kolla in och lyssna på det bästa av Farao på 
YouTubes egen ”Vakna med NRJ”-kanal.

 
"Jag är  
hotell-

sängarnas 
okrönta 
 konung!"
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För att Stockholm också i framtiden ska kunna vara en attraktiv region för människor
som vill jobba, studera och verka behövs det hyresrätter till rimlig kostnad.

Hyresrätten är en förutsättning för ett hållbart samhälle med goda livsvillkor för alla
invånare. Ett samhälle som utvecklas.

På dittlivsboende.se kan du lämna förslag 
på var fler hyresrätter kan byggas.

”Min idé är att arbeta tillsammans med personer som
representerar olika matkulturer. Jag ser hyresrätten som en
möjlighet för människor att starta ett liv i Stockholm.
För mig är rätten till boende lika självklar som rätten till arbete.”

JOSEFIN UHNBOM, VD PROVINS MAT – DET NYA NORDISKA KÖKET
MED AMBITION ATT SKAPA JOBB GENOM MAT

I RÄTTEN ATT HYRA BOR MÖJLIGHETEN



H ej Elisabeth! Grattis 
till den fantastiska  

recensionen i Helsingborgs 
Dagblad som kallade din 
bok, Ack Sverige, du sköna, 
för ”den starkaste fotogra-
fiska Sverigeskildringen 
på 20 år. Lika viktig som 
sensationellt bra”. Vad gör 
man när man läser en sån 
recension?
     – Jag blev glad som ett 
barn och ringde frugan direkt 
och läste upp just de raderna.
     Hur länge har du job-
bat med boken? 
     – I tre år, men jag har 
varit som mest intensiv med 
fotograferandet under det 
senaste året.
     Du har jobbat mycket 
med satir och har retu-
scherat mycket i dina bil-
der på senaste tiden, hur 
ser det ut i den här boken, 
är bilderna regisserade 
eller är de tagna ”rakt upp 
och ner”? 
     – Det var det som var 
besvärligt i början av arbetet 
med Sverigeboken, att gå 
tillbaka till att fotografera 
dokumentärt som jag gjorde 
mycket under min tid som 
pressfotograf under 80-talet. 
Efter Ecce Homo-utställningen 
1998 har jag varit regissör 

med min kamera och ar-
rangerat varje liten detalj. Nu 
i Sverigeboken är det ögon-
blicksbilder. Det tog nästan 
100 bilder innan jag sa till 
mig själv, ”det här kan nog bli 
en bok i alla fall”. I mina ”ar-
tade” bilder säger en bild 100 
saker, men i min Sverigebok 
säger 100 blider en enda sak, 
nämligen att vi måste sluta 
säga vi och dem, vi ska säga vi 
om oss alla i Sverige.
     Omslagsbilden med 
tjejerna som plåtar påfåg-
lar är otroligt fin, kan du 
berätta om den? 
     – Jag var med barnen på 
Skansen och med mig hade 
jag bara min lilla amatör-
kamera som är sämre än 

en mobilkamera. Plötsligt 
någonstans mellan sälarna och 
ormarna mötte vi dessa kvin-
nor. Jag satte mig på huk och 
tog bilden, sen ropade barnen 
på mig att vi skulle skynda 
vidare. Så kan en omslagsbild 
bli till!
     Vad vill du att man ska 
känna när man bläddrat 
sig igenom boken? 
     – Att vi börjar tänka på att 
vi alla i Sverige är en del av 

världen. Jag hoppas boken står 
bland ”vanliga” Sverigeböcker 
i bokhandeln, bland röda 
stugor och havsvyer, det vore 
fantastiskt.
     Tycker du att bilden 
av Sverige som visas of-
fentligt och i fotoböcker 
är fel?
     – Nej det finns många 
fantastiska fotoböcker som 
Jeppe Wikströms bok om 
skärgården. Men jag har länge 
saknat en bok som Ack Sverige, 
du sköna som visar det Sverige 
som vi ser till vardags.
     Har du någon egen 
personlig favoritbild? 
     – Ja, det är en bild från 
Slussen som jag tog innan jag 
skulle ner och fotografera DJ 
Pamela på klubben. Jag såg 
den tiggande kvinnan i mörk-
ret och på ena sidan av henne 
stod en man med en telefon 
och på andra sidan en kvinna 
med hörlurar som lyssnar på 
musik. Vi är i våra bubblor 
och skärmar oss från varandra.
     Finns bilderna till 
försäljning om man skulle 
vilja ha någon av bilderna 
inramad? 
     – Ja, jag säljer bilderna 
numrerade och signerade på 
Galleri kontrast som ställer ut 
bokens bilder den 23 augusti.

     

Kan man se boken som ett 
debattinlägg i det stun-
dande valet? 
     – Ja det är en politisk bok 
men inte partipolitisk. En bok 
som visar ett Sverige som vi 
inte brukar skildra blir själv-
klart extra intressant under 
valtider.
     Kommer du att delta 
på Stockholm Pride? 
     – Jag hoppas det, jag 
väntar och ser om jag får en 
pressackreditering, jag har fått 
blodad tand att ge ut doku-
mentära foton i bokform, så 
akta er om ni ser mig med 
kameran under pride...
     Vem kommer få din 
röst i höstens val? 
     – Feministiskt Initiativ så 
klart! (skrattar)
         Anders Öhrman

elisabeths sverige

”vi måste 
sluta säga 

Vi och dem. vi 
ska säga Vi 

om oss alla i 
Sverige”

En fotograf. En fotobok om Sverige. Elisabeth Ohlson Wallin har plåtat ett ocencurerat och oregisserat Sverige.



EGO
med stefan nilsson

månadens hjärna
Tröttnat på Qruiser och annat på nätet? Det är tydligen författaren Douglas 
Coupland som myntat uttrycket om för mycket internet. Och finns att köpa i 
Kanada eller via nätet för 42 kanadensiska dollar, dvs 270 kronor.

www.vanartgallery.bc.ca

månadens 
bubbel
The Body Shop har lanserat en hel 
kollektion på arganolja. Med inspira-
tion från hamam i Marocko har man 
använt lokala bär med hög Omega-6 
som ger en bra doft. Min favorit är 
bubbelbadet för kalla sommarnätter. 

månadeNs 
bästa vän
BullDog är märket från Storbritan-
nien som tar världen med storm. Min 
favorit är BullDog Sensitive Face 
Wash som gör rent utan att torka ut. 
Märket är dessutom helt ekologiskt. 
Precis som min hund. Ansiktstvätten 
kostar 85 kronor.

        www.meetthebulldog.com

månadens 
mustasch
Saknat en hipsterfigur till din 
legosamling? Nu kan du köpa en 
mustaschsnubbe i polyesterkostym 
till dina plastbyggen. En 70-talsinspi-
rerad farbror kostar 20 USD, dvs 137 
kronor.

www.minibigs.com

månadens
gröna
Män har fler talgkörtlar än kvinnor 
och därmed en större utmaning att 
få bort glansiga områden. Kiehls har 
lanserat Oil Eliminator för män som 
gör att huden blir balanserad och 
synliga porer minskas. Produkterna 
kostar runt 200 kronor styck.
 www.kiehls.com

månadens regn
Regn är kanske bra för potatisen, men 
det fuckar upp min solbränna. Så ge 
fingret till regnet. Kan köpas på t.ex. 
Amazon för ca 300 kronor. 

MÅNADENS NEJ NEJ
Solglasögon kan absolut vara praktiskt på sommaren. Men 
ta av dem inomhus. Och för guds skull – ta av dem när 
du äter mat. Det finns inget så otrevligt som att äta en god 
måltid med någon man inte kan se ögonen på.

månadens mums
Coola New Yorkbaserade Opening Ceremony har tagit fram en kollektion med mangainspi-
rerade homokillar. Så snyggt. Måste ha. Tröjan kostar 70 USD, dvs 480 kronor.
       www.openingceremony.com



DÄR SJÄLEN 
BLOMMAR

Möt sommaren tillsammans med någon du tycker om. Låt dig omfamnas av 
ljuset, vattnet i källorna och blicka ut över skärgården från vår stora terrass. 
Övernattningspaket fr. 1450 kr /pers. Läs mer och boka på yasuragi.se
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För nionde året i rad plåtar vi kända favoritsvenskar med extra mycket regnbågskänsla. 
För oss berättar de hur mycket Pride de egentligen har i sin vardag...

A ce Wilder trodde inte ens att 
hon skulle få framföra Busy 

Doing Nothing själv, och när hon 
väl kom med i Melodifestivalen så 
skruvade skivbolaget ner hennes 
förväntningar ordentligt, antagli-
gen skulle hon åka ut i första om-
gången av deltävling tre i Göteborg. 
Men Sverige föll pladask för hennes 
powerpoprefräng och efter att ha 
toppat listorna under våren, skrivit 
låtar i LA, gett sig ut på Sverige-
turné är hon redo att släppa nästa 
singel i slutet av sommaren.

Det är en press att följa upp en 
så stor hit, men jag har försökt fo-
kusera på musik jag tycker om. Jag 
hade ju tur eftersom Busy Doing 
Nothing representerar den musik 
jag gör, så då kan jag fortsätta på 
samma spår. 

Är Melodifestivalen ett 
avslutat kapitel eller skulle du 
kunna vara med igen?

Jag har haft en otroligt kul upp-
levelse som gett mig så mycket, och 
nu ska jag jobba vidare och se hur 
allt utvecklas. Men jag vet inte var-
för jag skulle säga nej om jag hade 
en bra låt. Vi får se helt enkelt.

Du blev tvåa med extremt 
liten marginal, är du verkligen 
inte besviken?

Nej inte alls. Jag tog mig ju 
jättelångt och slutade på topp. Eu-
rovision fanns ju inte ens på kartan. 
På ett sätt är jag faktiskt lättad för 

jag vet inte hur det hade gått i 
Eurovision.

Så, lets get down to busi-
ness: Hur mycket Pride har du 
i vardagen?

Jag har ju många vänner som är 
gay, men jag reflekterar inte över 
det. De är mina vänner och lever ju 
samma liv som alla andra. Och om 
någon skulle säga att de har något 
emot homosexuella skulle jag inte 

prata med den personen. Det finns 
liksom inte i min värld att man inte 
skulle acceptera det.

Jag växte ju upp i Miami Beach. 
ALLA är homosexuella där (skrat-
tar). Det var en del av vardagen från 
dag ett. Mamma jobbade dessutom 
som flygvärdinna och hade massor 
av gayvänner, så det har aldrig varit 
en grej för mig. 

Har du själv alltid varit säker 
på din läggning?

Well… Jag har väl testat lite 
olika saker, så jag kan bli attraherad 
av kvinnor. Men jag skulle nog säga 

att jag är straight…tror jag. Eller det 
är ju killar som jag dras mest till. 
Men jag har haft mina…ögonblick 
(skrattar). 

Och där blev du genast en 
ännu större flatfavorit. Men du, 
är du född i USA?

Nej, men vi flyttade till Florida 
när jag var liten och sedan kom vi 
in i modellbranschen så då stannade 
vi där.

Modellbranschen?
Ja, jag var barnmodell. Det är 

en jättestor grej där borta. Man 
börjar som barnmodell i Miami och 
flyttar sen till LA för att bli skådis. 
Jag gjorde Vogue Bambino, och 
lärde mig mycket, som att ta ett nej, 
hålla tider, men framförallt gav det 
mig självförtroende. Sen hittade jag 
dansen och tappade intresset. Men 
mina två syskon var i toppskiktet 
av barnmodeller ett tag. Det var 
riktigt stort.

Slutligen, du uppfattas 
mycket yngre än vad du är. Är 
det bra eller dåligt?

Ibland har jag tänkt ”ah, vad 
fan har jag ingen pondus?” Men 
vår familj har nog en omogen gen, 
mamma är 65 men tror att hon är 
sexton. Det är inte bara utseendet, 
utan det sitter även på insidan. Jag 
är nog lite omogen. Men med pon-
dus. (skrattar).

”Well… Jag har 
väl testat lite 

olika saker. 
jag har haft 

mina…ögonblick 
(skrattar)”

pride i 
vardagen
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TACK TILL FREY'S HOtel Stockholm (KEVIN & NIKLAS)



”Jag kommer alltid 
att betrakta mig 

själv som bisexuell”

pride i 
vardagen
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kevin & Niklas
I ngen av dem vann sin tv-tävling, men de gjorde mest 

intryck på oss. Paradise Hotels Niklas Örn och Top 
Models Kevin Triguero har båda figurerat i gaysam-
manhang tidigare och står på vår sida.  Kevin har hängt 
i gaykretsar sen han var 17, och jobbat för Clean och i 
Pridepark. Niklas har varit med i en gayig kalender och 
har många HBT-polare, som PH-Thobias Johansson.
     Kevin:  Jag jobbar ju i en bransch där många är gay 
och det är alltid sköna människor med bra inställning till 
livet, avslappnade och spontana.
     Har ni alltid varit säkra på er läggning?
     Niklas: Jag har varit säker på att jag är straight, men 
tänkt på hur det skulle vara att vara med en kille. Jag har 
faktiskt försökt, men det gick inte. Vi låg i samma säng 
och kramades, men jag kände att det inte var min grej. 
Sen har jag hånglat med Thobias, det är mysigt att hångla.
     Kevin: Jag har alltid varit säker och det är nog anled-
ningen till att jag kommit så bra överens med gaykillar. 
Jag har inget emot flirtar och tar det som en komplimang. 

Det verkar vara ännu roligare i gayvärlden att jobba för 
det du inte kan få (skrattar)
     Niklas; Jag kan flirta tillbaka, det är ju roligt. Gaykillar 
känns mer kräsna än vad tjejer kan vara så 
om en gaykille stöter på en då vet man att 
man ser skaplig ut (skrattar).
     Det var HBT-personer med i 
era säsonger, var det en grej att alla 
tävlande inte var straighta?
     Kevin: Nej,  i Top Model var det 
väldigt öppet, alla uppskattade varandra. 
Jag kom nära både Sebastian, och Jonas 
(Hallberg). Båda är superschysta.
     Niklas: Ja, herregud. Jag tycker det är tragiskt om man 
2014 inte kan acceptera att man får älska vem man vill. 
     Ni har många fans som följer er på Instagram. 
Reagerar ni om nån är nedvärderande mot 
homos?
     Niklas: Jag kan förlöjliga dem för att det är larvigt. 

Att kalla mig för bög är som att kalla mig för ”amerikan” 
eller ”svart”, det stämmer ju inte så varför ens säga nåt? 
     Kevin: Lägger man upp en spännisbild eller nåt så 

haglar ”gay” eller” bög”-kommentarerna in. 
Men vad ska jag bemöta det med? Jag tar det 
inte alls som en förolämpning. Jaha, liksom. 
     Har ni hört nåt kul rykte om er 
själva?
     Niklas: Många försöker övertala mig om 
att komma ut. Om jag är bög, låt mig vara det 
liksom. Varför bry sig?       
Kevin: Jag kan inte komma på nåt men vi var 
ju med i lite olika program..(båda skrattar),

     Vad händer framöver?
     Kevin: Jag ska till Istanbul för att modelljobba och så 
släpper Bingo Rimér tidningen Man till hösten där jag är 
med som huvudprofil för träning, hälsa och livsstil.
     Niklas: Jag ska bara njuta av sommaren. Och gå på 
Pride såklart.

”jag har ju 
tänkt på hur 
det skulle 

vara att vara 
med en kille. 
Jag har fakt-
iskt försökt”

Kevin (t.v) och Niklas



Öppenhet och tolerans  
i hela landet.





J ust nu är Sveriges skönaste banan ute på turné och 
sprider kärlek, svenska klassiker och sina Melo-

difestivalhits. Sean Banan hoppas såklart på att vara 
med i festivalen igen och då slå allt han gjort tidigare, 
med ett nytt tema, än så länge hemligt.. 

Under åren har man fått en bild av dig som 
en person som vill inkludera och förena folk 
genom musik med ett schyst budskap, som till 
exempel gaypapporna i Copacabana…

- Från början ville jag bara underhålla, sen märkte 
jag att man får ögon och öron på sig, och med det 
makt. Då vill jag ta ansvar och visa att jag står för nåt 
bra. Som att alla ska få vara som de vill och att man 
ska strunta i vad andra tycker. Jag har alltid simmat 
motströms. Jag var den minst pretentiösa dansaren när 
jag dansade, jag sjunger i en bransch där jag inte låter 
som andra och jag klär mig som jag vill. Man får göra 
som man vill så länge man inte skadar andra. 
- Hur ska vuxna kunna lära barn att inte mobba när 
de själva gör det? Jag blir bara dissad av vuxna. Inte av 

alla underbara små gröna bananer.
Så, hur mycket Pride har Sean Banan i sin 

vardag?
– Mycket. Jag är alltid stolt över 

bananen, men man ska inte bara 
vara stolt över det man har, utan 
även över det man är och det är det 
Pride handlar om. 

Du har spelat på Pride, hur 
var det?

– Fantastiskt. Jag blev älskad av 
alla som gillar rumpor, precis som 
bananen.

Du har många fans, tar du ställning om 
någon säger något nedsättande om HBT-per-
soner?

– Jag tar ställning för alla: bögar, heteros, män, 
kvinnor… Man ska inte vara utanför, vem man än är. 
Jag älskar alla oavsett. Du kan alltid bemöta hat med 
kärlek.

Hur gay är Sean Banan?
– Jag älskar allt och alla, men jag tror nog jag har 

en hel del gemensamt med gayvärlden eftersom vi 
alla bara vill vara oss själva oavsett 
hetero, gay eller frukt! Och vi 
uppskattar rumpor!. 

Har du en favoritgren inom 
HBTQ-trädet?

–Jag gillar ju mammor! Så 
desto mer kvinnliga kurvor, desto 
mer kärlek från Bananen. Så länge 
dom har kvinnliga former och 
rompan så spelar det ingen roll.

Så vad sägs om en fruktsallad med Conchita 
under Pride?

- Nja lite för mycket oljeshejk för min smak… 
Men man ska aldrig tacka nej till kärlek vilken form 
den än kommer i. För en dag försvinner allt och då 
kommer du ångra dig!

”NJa...Conchita 
är lite för 

mycket 
oljeshejk för 

min smak”

sean banan



NAMN Niklas 

ÅLDER 26 år 

BOR Göteborg

QRUISER NICK Jibberish

RÖSTNINGSKOD QX MGS 1

NAMN Felix 

ÅLDER 22 år 

BOR Lund

QRUISER NICK flexiH

RÖSTNINGSKOD QX MGS 4

NAMN Paolo 
ÅLDER 20 år 
BOR Växjö
QRUISER NICK ebilcookie

RÖSTNINGSKOD QX MGS 3

NAMN Kristof 
ÅLDER 25 år 
BOR Stockholm
QRUISER NICK Christopher18

RÖSTNINGSKOD QX MGS 2

– 38– – 39–



FLER KANDIDATER PÅ NÄSTA SIDA u

Här är kandidaterna till Mr Gay Sweden 2014 som ska försvara Sverige i Mr Gay Europe då fjolårsvinnaren Jack 
Johansson gick och blev hela Europas Mr Gay i år. Mr Gay Sweden avgörs på Göta Källare fredag den 1 augusti och 
konferencier är som vanligt Jean-Pierre Barda. I år har han fått internationell fägring vid sin sida då ingen mindre än 
Detox Icunt kommer att assistera honom på scenen.                                        FOTO Ivan Da Silva  TACK TILL Ljung och By Barda

MR GAY  
SWEDEN 2014

NAMN Sven 
ÅLDER 25 år 
BOR Göteborg
QRUISER NICK Heatwood

RÖSTNINGSKOD QX MGS 5

NAMN Felix 

ÅLDER 22 år 

BOR Lund

QRUISER NICK flexiH

RÖSTNINGSKOD QX MGS 4

NAMN Oscar 
ÅLDER 19 år 
BOR Stockholm
QRUISER NICK oscarh
RÖSTNINGSKOD QX MGS 6

– 38– – 39–

MR GAY MR GAY 
Rösta fram din favorit till folket pris, Qruiser-vinnare! 

Sänd SMS till 72299, QX MGS mellanslag följt av 

nummer. Kostnad 5 kr plus ev. trafikavgifter.  

Överskottet går till Regnbågsfonden.



NAMN Esteban 

ÅLDER 34 år 

BOR Malmö

QRUISER NICK elchico

RÖSTNINGSKOD QX MGS 7

NAMN Ebrin 
ÅLDER 25 år 
BOR Stockholm
QRUISER NICK Ebrin25

RÖSTNINGSKOD QX MGS 8

NAMN Anton 
ÅLDER 20 år 
BOR Lund
QRUISER NICK ALjungberg
RÖSTNINGSKOD QX MGS 9

– 40–



Välkommen till din närmaste butik, telenor.se eller ring 0200-111 222.
Kostnadskoll Europa: Utgående samtal 10 kr/samtal. Priset gäller upp till 60 minuter, sedan debiteras en ny avgift på 10 kr var 60:e minut. Inkommande samtal är utan extra kostnad de första 60 minuterna, 

sedan debiteras en avgift på 10 kr var 60:e minut. När surfvolymen 25 MB är slut får du ett sms med frågan om du vill köpa ytterligare 25 MB för 29 kr, du beställer genom att svara ja på sms:et (gäller ej Kontantkort 
eller Under 18). Vid dygnsskifte svensk tid återställs surfvolymen. Priserna gäller privatabonnemang och är inkl. moms. För mer information besök telenor.se/kostnadskoll

Kom ut 
i Europa.

Kostnadskoll Europa

Surf: 29 kr/dag (25MB)

Samtal: 10 kr/samtal 

(max 60 min)

Sms: 1 kr/st

Mms: 2 kr/st

Nu behöver du inte oroa dig för oväntade mobilkostnader när du är 
ute och reser i Europa. Med Kostnadskoll Europa får du ett fast pris för att 

både ringa, skicka sms, mms och surfa. Det kostar dessutom ingenting 
att ta emot samtal, sms och mms. Aktivera Kostnadskoll Europa genom 

att sms:a KOLL till 222. Läs mer på telenor.se/kostnadskoll

Välkommen till Telenor.



SÖDRA SVERIGES 
STÖRSTA PRIDEFESTIVAL

AUGUSTI4-10 2014

facebook.com/RegnbagsfestivalenMalmoPride

rfsl.se/malmo/regnbagsfestivalen2014/

BESÖK OSS PÅ

Välkommen till Skandinaviens 
största bokhandel!

Mäster Samuelsgatan 28

Happy Pride!

249:- 245:- 249:-

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

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

269:-119:-/st 
(ord. pris 159:-/st) 
gäller t o m 2014-09-30

•	Genuspedagoger	på	alla	förskolor.
•	Ingen	mobbning	i	våra	skolor.
•	Alla	som	möter	eleven	ska	ha	hbt-kunskap.

www.folkpartiet.se/pride



P amela Andersson är chefredaktör för tidning-
en Topphälsa och medlem i SVT’s sportpanel. 

Där i Tv-soffan på måndagar tar hon plats bland 
de grå sportgubbarna och lyser upp hela studion. 
Hon älskar idrott och rör sig obehindrat och 
självklart mellan ämnena, det spelar ingen roll om 
de diskuterar Zlatans flyttar, Nadals segertåg, 
Sveriges uteblivna friidrottstjärnor, damfotbollens 
olika kriser eller fotbolls-VM i Rio… Inget ämne 
är för stort eller för svårt. Pamela levererar beröm 
och kritik med lika delar entusiasm och pondus. 
Och hon är inte rädd för att säga vad hon tycker. 
Inget mjäkande här inte.

- Tack vare att jag inte är sportreporter längre 
och slipper möta dessa idrottsstjärnor på någon 
sportarena dagen efter är det så klart lättare att 
säga vad jag tycker, säger Pamela.

Hon har en bakgrund som 
handbollsspelare i Hudiksvall, 
senare var hon dessutom tränare 
för både herr- och damlaget 
hemma i Hudiksvall.

- Jag tog faktiskt Strands IF’s 
herrar från tvåan till 1:a divisio-
nen, säger hon stolt.

Handboll är en sport som fortfarande ligger 
henne varmt om hjärtat, även om längdskidor är 
hennes favoritsport på tv. Och då helst med Jacob 
Hård som kommentator.

Pamelas jobb som sportjournalist tog henne 
från Hudiksvall till Stockholm via Sundsvall. Se-
dan valde hon att bli nyhetskorrespondent i New 
York och London och blev kvar utomlands i tre år 
innan hon lockades hem av Amelia Adamo för 
att ta plats inom Bonnierkoncernen.

Och där har hon blivit kvar.
Ja, så var hon ju med i På Spåret under en sä-

song, då i lag med Tomas Bolme.
- Men vilken ångest att få förfrågan att vara 

med där då, säger Pamela och skrattar. Jag funde-
rade i en hel vecka, men tackade till slut ja.

Det gjorde hon rätt i. Det blev en semifinal-
plats och Pamela kan fortfarande le åt minnet 
att de tog Simrishamn på 10 poäng och att hon 
prickade in full pott på tre sorters danser som 
lagen skulle identifiera.

- Och senast i förrgår var det en person som 
kom fram till mig på en liten strand i Tällberg 
och frågade om det inte var jag som var med i På 
Spåret för några år sedan.

I det här numret uppmärksammar vi 
'pride i vardagen', det finns ju föräldrar som 
vänder sina barn ryggen när de kommer ut. 
Du har själv två barn, vad skulle du säga om 
någon av dem kom hem i tonåren och sa 
'mamma jag är homo'?

- Då skulle jag bara bli glad. På riktigt. Jag har 
så många fina vänner som är homo och de verkar 
ha det toppen, så grattis va kul. Jag har dessutom 
en nära vän som just påbörjat ett könsbyte och 
när jag fick veta det kändes det bara självklart. 
Jag stöttar honom i allt och är glad för hans skull, 
att han kommit till insikt med det och hittat rätt. 
Men det är så nytt så ibland använder jag hans 
gamla namn och då skäms jag, men då säger jag 
bara ”men va sjutton, förlåt…”

Det känns som att det här med att vara 
homo, bi eller trans inte är någon grej för 
dig...

- Nej. Så är det faktiskt. Och det har det aldrig 
varit. Homo, hetero, bi, trans. Jag bryr mig inte.

För två år sedan förändrades Pamelas liv på 
några sekunder, mitt under en joggingrunda 
föll hon ihop och fick ett epileptiskt anfall. På 
sjukhuset upptäckte läkarna att Pamela hade en 
tumör i hjärnan. En tumör som satt så illa att 
den inte kunde opereras bort helt och hållet, 
men läkarna tog snabbt bort det man kunde 
och Pamela sattes på cellgifter. Men förra 
våren fick hon veta att strålningen inte lyckats 
och att tumören dessutom visade sig vara 
aggressiv.

- Jag fick beskedet den 13 mars, på min 
födelsedag, säger hon. Ja, fy fan, det var 
tufft.

Idag har hon gått igenom nio cellgifts-
behandlingar och efter vår intervju ska hon 
till Karolinska sjukhuset och röntga hjärnan 

för att se hur tumören svarat på den 
senaste behandlingen.

- Min kropp klarar inte mer cellgif-
ter nu, så jag hoppas verkligen att den 
gått tillbaka.

Har du förändrats som person 
under dessa två år?

- Alltså, jag har alltid varit positiv. 
Så där oerhört positiv faktiskt. Du vet när jag 
spelar på trav eller lotto så känner jag att jag 
bara behöver spela en rad eller att jag kan spika 
alla hästar för jag är så säker på att jag ska vinna 
(skrattar).

- Men man kan väl säga så här, förr gick jag 
sist hem från alla fester, idag går jag hem först 
eftersom jag inte orkar. Dessutom har jag blivit 
otåligare. Jag rensar bort människor som inte 
levererar eller som gör mig besviken. Jag ger inte 
människor chans på chans. Mitt liv kan ta slut om 
två månader, jag har liksom inte tid att ödsla tid 
på oviktigheter. Sen är jag mycket bättre på att 
säga till när jag gillar någon, typ ”vad du gör mig 
glad”. Såna saker.

Vad är tuffast?
- Att fortsätta vara rättvis mot mina barn och 

ge dem en bra uppfostran. De är 8 och 10 år och 
jag vill ge dem allt som finns, ändå måste jag 
vara lika hård som tidigare och sätta gränser, 
och det är svårt… Nu börjar jag snart gråta, 
säger Pamela och pausar en stund.

– Men jag vill ju ge dem nycklarna i livet 
för att de ska klara sig. Jag vill att de till 
exempel ska förstå värdet av pengar och att 
ett nej är ett nej. Men det är svårt. Jag vill ju 
ge dem allt.

I slutet av augusti kommer du ut 
med boken ”Jag ska inte dö idag”, som 
handlar om din kamp mot tumören.

- Ja, boktiteln har min son varit stor del 
i. Ganska tidigt efter beskedet, när rädslan 
var som störst, frågade han mig gråtande 
om jag skulle dö. Och jag har fått höra att 
man absolut inte får ljuga för sina barn så jag 
svarade ”Nej, jag ska inte dö idag, och inte 
imorgon heller” för det kunde jag ju lova 
honom. Och det hjälpte honom. Idag är han 
stolt över att han varit med och tagit fram 
titeln på boken.

Till sist, har du haft möjlighet att 
närvara på Stockholm Pride?

- Nej, jag har missat det varje år eftersom 
jag alltid varit utomlands. Men nån dag vill 
jag vara med. Då skulle jag vilja gå i para-
den. Det vore häftigt!

alla älskar pamela

”Homo, 
hetero, bi, 
trans. Jag 
bryr mig 

inte”

Hon heter Pamela Andersson och har tack vare sin något kändare 
namne i USA fått finare hotellrum än både du och jag. 
- Ja, oj vad jag har bott bra, säger Pamela och skrattar. Bland 
annat fick jag en svit i Monte Carlo när jag var där.

TEXT anders öhrman FOTO peter knutson



”Flatorna är 
poppis 

hos mig”

– 44–

”Jag är verkligen 
en kvinna i mina 

bästa år”



”Flatorna är 
poppis 
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”Jag är verkligen 
en kvinna i mina 

bästa år”

Hon är en av Sveriges hetaste kvinnor just nu. Och i höst ska hon se till
att Feministiskt Initiativ tar sig in i Riksdagen. Maria Makar tog tåget
till Simrishamn för att äta lunch med Gudrun Schyman.

TEXT Maria Makar  FOTO sara strandlund/Scanpix & MAria Makar  

Vi sitter på biblioteket i Simrishamn. Jag 
hoppas att Gudrun inte känner lukten av 

gammal spya. På tåget ner till Skånekommunen 
mådde jag så illa att jag var tvungen att spy i 
en liten tågpåse. Kanske var det för att jag var 
nervös, kanske för att jag var åksjuk. Jag hoppas 
också att hon inte upptäcker mina lökringar. 
Kanske har de uppkommit för att det är nästan 
30 grader varmt. Kanske för att jag är nervös. 
Det är fler som blir nervösa av Feministiskt 
Initiativs talesperson och grundare, Gudrun 
Schyman. 

Mannen som sitter vid bordet intill oss får för 
sig att han måste flytta på sig när Gudrun undrar 
om vi stör biblioteksgästerna som sitter och läser. 
Med svansen mellan benen 
pyser han undan, samtidigt som 
han berömmer Gudrun och sä-
ger att hon har hans röst. Under 
vårt samtal kommer ytterligare 
tre personer fram och peppar 
Gudrun. Hon är något av en 
lokalkändis i Simrishamn, där 
hon bor och sitter i kommun-
styrelsen. Här är Feministiskt 
Initiativ tredje största parti.

Men det är inte bara i Simrishamn Fi lyckats, 
utan sedan skrällen i EU-valet, då Soraya Post 
valdes in parlamentet, har de andra politikerna 
på riktigt börjat räkna med partiet och dessutom 
börjat diskutera jämställdhet på allvar. 

Bakom partiets framgång säger Gudrun ligger 
tio års tyst och hårt arbete, men också ett lyckat 
medialt arbete, närvaro i sociala medier och 
homeparties. Sedan i början av året har Gud-
run hållit 260 homeparties, då hon åkt hem till 
folk och pratat feminism under två timmar. Det 
motsvarar 13 veckors heltidsarbete. Uppdraget är 
oavlönat och hela partiet består av volontärer. 

– Jag har många som supportar mig. I Stock-
holm kör till exempel en vän mig kors och tvärs 
genom stan, när jag ska ha mina homeparties. 
Det är hennes sätt att hjälpa till, säger Gudrun.

I sommar ska Gudrun också hålla homeparties 
för svenskar utomlands, i Berlin, London och 
Oslo. Och hon besöker också Stockholm Pride. 
Under priden ska hon gå i paraden, stötta sina 
partikamrater och prata med potentiella väljare.

Hon har besökt flera pride och nu senast West 
Pride i Göteborg, då hon och Mian Lodalen 

gästade QX-tältet. Mian Lodalen signerade sin 
och medförfattaren Matilda Tudors bok Liten 
handbok i konsten att bli lesbisk.

– Jag tror författarna har väldigt rätt, att det 
finns mycket att vinna på lesbiska relationer, 
eftersom man slipper kampen, säger Gudrun.

Hur då?
– I heterosexuella förhållanden är det lätt att 

det blir konflikt om makt, ägande och tiden. Jag 
har levt i flera relationer där det har blivit kon-
flikter, om vem som ska göra vad och hur. 

Har du läst handboken?
– Nej, det har jag inte, jag har bara läst om 

den. Men jag ska absolut göra det.
Du tänker inte att det kommer att ta 

slut mellan dig och din 
sambo Jacques Öhlund då 
och att du blir lesbisk?

– Haha, det tror jag verk-
ligen inte. För första gången i 
mitt liv känner jag att jag har 
en relation befriad från makt, 
kamp och ägande. När jag träf-
fade min sambo Jacques träf-
fade jag dessutom en människa 
och inte en man. Det var inte 

för att han var man. 
Har du funderat på din sexualitet?
– Jag har aldrig tänkt att det skulle vara 

omöjligt att vara tillsammans med en kvinna. Jag 
har känt samhörighet med flera kvinnor. Kanske 
hade vi haft en relation och flyttat ihop om man 
inte var så inprogrammerad i heteronormativitet.

Många flator har Gudrun Schyman som 
förebild och hon har bland annat deltagit i Moa 
Svans flatiga humorshow och Sandra Dahléns 
talkshow. 

Hur känns det att vara så poppis bland 
flatorna? 

– Det är utmärkt och det är jag gärna. Jag blir 
väl mottagen av dem och vi har många i vårt 
parti. De är väldigt poppis hos mig också. 

Varför då? 
– De har oftast tagit ställning i livet och är 

normbrytare. Det tyder på mod och civilkurage. 
Vilken är den viktigaste hbtq-frågan 

som Fi driver?
– Det finns ingen viktigaste fråga för oss. Vi 

tror på de mänskliga rättigheterna som handlar 
om att du ska få älska hur och med vem du vill. 

”Jag har aldrig 
tänkt att det 
skulle vara 
omöjligt att 
vara tillsam-
mans med en 

kvinna”

”Jag kommer alltid 
att betrakta mig 

själv som bisexuell”

”Flatorna är 
poppis 

hos mig”

– 44–



Kärleken kan man bara ge och den kan 
bara vara fri. 

– En röst! utropar en liten gumma 
som knallar förbi samtidigt som hon 
höjer pekfingret.

– Tack ska du ha, svarar Gudrun. 
Gudrun har tidigare suttit 18 år i 

riksdagen och står nu som förstanamn 
på valsedlarna till riksdagsvalet. 

På Fi:s riksdagslista finns två Gud-
run, två Lisa, två Lars, två Maria och 
två Kajsa. Vad säger det om partiet?

– Haha, jag har aldrig kollat på listan 
på det viset. Gudrun är ju ett ganska 
ovanligt namn, men kanske vanligt i 
min generation. Men jag vet inte om 
det säger något särskilt, vad skulle det 
säga?

Antingen att man måste ha en 
dubbelgångare i partiet …

– Haha.
… Eller att ni har många med 

svenskt namn.
– Vi är nog det parti som har flest 

personer på vår lista med utländskt 
namn. 

Hur gör ni för att locka fler 
män?

– Vi vet ju att alla kvinnor inte är 
feminister. Och alla feminister är inte 
kvinnor. Vi har feminister av alla kön i 
vår rörelse. Vi får allt fler manliga med-

lemmar, men det är feministerna som är 
det viktiga och inte könet. 

Har du någon gång använt dig 
av samma maktstrukturer som Fi 
säger att män gör?

– Jag har använt härskartekniker i 
debatter för att göra min röst hörd.

Ert slagord är ju ”in med femi-
nisterna och ut med rasisterna”. 
Kan man inte vara både feminist 
och rasist? 

– Absolut inte! Som feminist 
tror man på frihet från alla typer av 
diskriminering. Man kan till exempel 
inte vara både sverigedemokrat och 
feminist.

Paula Bieler i SD definierar sig 
som feminist.

– Hon verkar förvirrad och har nog 
inte förstått vad feminism betyder.

Och det finns alltså inga rasister 
i Fi?

– Det tror jag inte. Sedan bär vi ju 
alla på fördomar och behöver alltid mer 
kunskap. Bara för att man är feminist 
och antirasist betyder det ju inte det 
att man fått en vaccination som gör att 
man aldrig tänker i de banorna. 

Förutom att se till att män och kvin-
nor är jämställda med lika lön, samma 
frihet och möjligheter, vill Fi förkorta 
arbetsdagen, införa fri kollektivtrafik 
och fri förskola. Förslag som enligt 
beräkningar kostar hundratals miljarder 
kronor. 

Ni får ju ofta kritik för att ni 
lovar allt åt alla. Gör ni det?

– Vi lovar inte nya Jas-plan, inte att 
vi ska bygga nya kärnkraftverk och inte 
heller skattesänkningar. Vi lovar en 
kraftfull politik för att stärka mänskliga 
rättigheter.

Vilka feministiska frågor disku-
terar man om 20 år?

– Förhoppningsvis inte samma, men 
det beror inte på mig. Det beror på dig.

Hur mycket står du bakom Fi:s 
framgång? 

– Jag ligger inte ensam bakom ett 
enda dugg. Vi är ju många som håller 
på. Det är jag som syns och hörs mest, 
eftersom jag är etablerad och det finns 
ett nyhetsvärde i det. Men det här är 
inget som jag gör själv, det är ingen 
enmans … enkvinneshow. 

Det går inte att förneka att Gudrun 
Schyman betytt mycket för partiet och 
lyckas väldigt bra medialt, trots flera 
misstag och alkoholproblematik som 
lett till svarta rubriker på kvällstidning-
arnas löpsedlar. 

Hon är en av Sveriges absolut skick-
ligaste retoriker och när man minst 
anar det upptäcker man hennes gamla 
förlossningsvideo, eller så dyker hon 
upp i en humorshow och det blir svårt 
att hålla sig för skratt. Hon är kanske 
också den av ”partiledarna” som har 
mest energi, trots att hon med sina 66 
år är den som är äldst.  

– Jag är ju i den åldern då många sä-
ger att man ska trappa ner och inte fan 
vet jag. Men jag säger ju att jag trappar 
upp. Jag bryr mig inte om siffrorna, 
det är ointressant. Jag förhåller mig till 
världsläget och nu är det skarpt läge, så 
jag trappar upp. Det gör jag med styrka. 
Ju äldre man blir desto klokare blir 
man och jag är verkligen en kvinna i 
mina bästa år. 

Men tiden är en bristvara. Gud-
run har till skillnad från många andra 
politiker ingen som hjälper henne med 
kalendern eller bokar resor. Det får hon 
göra själv. Hon sover max sex timmar 

per natt, och ibland inte alls, när hon 
har mycket i huvudet.  

Hur kopplar du av?
– Det finns en avkoppling i att veta 

att jag håller på med det viktigaste jag 
vet. För mig är politiken ett sätt att 
få vara en skapande människa. Vissa 
dansar, andra målar eller skriver. Jag 
arbetar med skapandet av samhället, 
samtiden och framtiden. 

Men vad gör du när du är ledig?
– Fötterna på marken, fingrarna i 

jorden och långa promenader vid havet.
Enligt Sifos senaste väljarbarometer 

från juni får Fi 3,4 procent av rösterna, 
vilket innebär att partiet missar riks-
dagsspärren på 4 procent. Men Gudrun 
är övertygad om att Fi kommer att 
knappa in. 

– Jag är helt säker på att vi kommer 
in i riksdagen. Det är tredje gången 
gillt som gäller!

 

”För första gången 
i mitt liv känner 
jag att jag har en 
relation befriad 
från makt, kamp 

och ägande”
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NIKLAS  
GARDEROB
med NIKLAS BERGLUND

Snygg i regnet
Om vi ska vara ärliga, hur kul är 

det att stå med en ful plastponcho 
och dricka en ljummen öl i regnet? 
Gör det med stil så smakar ölen bättre, 
du blir snyggare och du kan få till 
en snyggare profilbild på ditt grindr-
konto. Danska Rains kan det här med 
regnkläder. Lätta och med ventiler 
så du inte stänger inne fukten. Smart 
och snyggt. Funktion möter mode. 
Finns i många fina färger och model-
ler. Kamoflage är alltid rätt och passar 
både henne och honom. 

www.rains.dk

E fter att ha släpat runt i stängda 
skor en hel vinter är det dags att 

lufta våra bästa vänner, fötterna. Gi-
vetvis har du smörjt, filat och i bästa 
fall gått på fotvård innan du presente-
rar dina tår och hälar för det offentliga 
rummet. Birkenstock har aldrig varit 
så heta som nu. Trenden har funnits 
i några år men nu först har de stora 
kedjorna hakat på trenden. Alla ska 
med, kändisar, unga och gamla, bö-
gar och flator. Det är inte längre bara 
förunnat lärare. bibliotekarier och 
vårdpersonal. Sagan om Birkenstock 
börjar år 1774 då Johann Adam 
Birkenstock övertog ett gammalt 
skomakeri. Sedan dess är de världsle-
dande på smarta sandaler i naturkork. 
Skon har en anatomisk uppbyggnad 

som ger fotens alla håligheter stöd och 
kroppen får rätt avlastning. Alltså, du 
är både moderiktig och smart när du 
släpar runt i Prideparken iförd dina 
nyinköpta tofflor. 

REA-ångest,  
not anymore

REA, bara ordet ger de flesta ång-
est. Stökiga butiker med dåligt 

utbud och gamla plagg som ingen vill 
ha. Så är det inte längre. Aldrig har 
rean varit så bra som nu. Jag tycker du 
ska satsa på att köpa den där skinn-
jackan du verkligen gått och längtat 
efter, eller den där tråkiga men ack så 
användbara kavajen eller kostymen. 
Tänk bas och praktiskt. Satsa på klas-
siker som håller över tid istället för 
den roliga skjortan med hawaiitryck. 
Köp en kostym med bra kvalité och ta 
hjälp så att du får skräddarändringar 
gjorda på plats i butik. Passform är 
allt. Armlängd, benvidd, byxlängd. 
Ta hjälp av ett proffs, då blir rean kul 
och inte bara en misslyckad affär med 
ett plagg som bara blir hängandes. 

S olglasögon, denna djungel av 
trender, bågar, klassiker och 

nykomlingar. Jag är alltid trogen mina 
Ray Bans men det är kul att kunna 
byta efter humör och outfit. Spegel-
glaset har som så mycket annat från 
det glada yuppie 80-talet gjort ett 
segeråtertåg. Ibland är det ju som be-
kant härligt att få vara sig själv bakom 
sina solglasögon och det kan vara 
praktiskt när man vill spana ifred utan 
att bli avslöjad. Jag tycker det är fint 
med matt svart och spegleglas med 
guldton. Dessa kommer från svenska 
Monokel.

www.monokel-eyewear.com

– 50–

J ag får ofta frågan vart jag hittar 
alla udda jackor, skor och andra 
roligare saker som jag använder 

till olika plåtningar, visningar eller 
på TV4. Jag är en sakletare av naturen 
och jag syr gärna själv om saker eller 
klipper och klistrar när det behövs. 
Att hitta det där speciella och få ihop 
en spännande look åt en kund kan ta 
sin tid, men när det klickar och det 
stämmer blir det bra mycket roligare 
än om jag bara köpt ett klart paket 
i samma butik. Vintage kan kännas 
svårt och många har en förutfat-
tad mening att det är ofräscht och 

”bara gammalt skräp”. Vintage en 
stor business och en guldgruva för 
den som vill och orkar leta lite. Jag 
tycker du som nybörjare ska ta dig till 
mitt smultronställe Beyond Retro, 
en kedja som startade i England och 
har i dagsläget fyra butiker i Sverige. 
Självklart finns det en fin webshop. 
Stilsättare som Dita von Teese, 
Kelly Osbourne, Agyness Deyn, 
Veronica Maggio och Timbuktu 
bär kläder från Beyond Retro.

Jag frågar Metros Modeexpert 
 Caroline Sandström vad hennes 
bästa vintageköp är:

- Åh, det är en svart guldspetsklän-
ning som jag köpte för sju år sedan. 
Den har jag varje sommar och den är 
alltid lika uppskattad. Det känns bra 
att inte alltid köpa nytt utan istället 
köpa något som jag med enkla snitt 
och lite fantasi kan sy om eller lämna 
in till skräddare och få vara helt unik 
med. Flera svenska modemärken 
som Acne & Filippa K har bra egna 
webbshoppar och egna fysiska outlets/
archivebutiker. Där kan du hitta 
äldre modeller som försvunnit från 
de vanliga butikerna. Ofta till ett bra 
rabatterat pris.      www.beyondretro.com

Guldgruva för den som orkar

SPRING 
FORT – 

OCH SNYGGT

Smart och lustfyllt, 
enkelt och alltid 

tillhands. Så känns löpning för 
mig. Jag springer också fortare, 
snyggare och bättre när jag kän-
ner mig bra klädd i bra kvalitér 
och i snygga plagg. Ytligt kan 
tyckas men jag förstår inte varför 
träningskläder måste vara en 
reklam T-shirt och noppiga 
mjukisbyxor med häng. Det 
känns bara ofräscht. H&M har 
en lysande sportavdelning. Det 
mesta är Unisex och fokuserar 
på funktion och komfort. Snygg 
design och bra priser. Winwin. 
De här strumporna piggar upp 
även i höst och är grymt snygga 
och sköna. 2-pack 99 kr.         

FORT – 
OCH SNYGGT

Smart och lustfyllt, 
enkelt och alltid 

tillhands. Så känns löpning för 

Sommar och bara fötter
bakom mina           
monokel
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NC har många års erfarenhet av att arbeta med trämöbler. Vi samarbetar 
med Nordens främsta designers. Vår ambition är att i vårt sortiment erbjuda 
möbelkoncept som skapar tillgänglighet genom att främja alla människors 
rätt att delta i det o�entliga rummet. NC arbetar även för ett progressivt 
miljöansvar. Vi kallar det Inclusive Design.
www.ncnordiccare.se/inclusivedesign

Plockepinn. Design: Helena Svensson

HUS, HEM & HOMO

med stAVROS CONSTANTAKIS

It´s raining men

Parasollet med kudden kommer bli hens bästa vän i ur och skur. Paola Lenti 
är den italienska designern som tar fram föremål med funktion, utseende 

och humor. Behövs i våra breddgrader liksom solen. Bistro Mogambo som 
parasollet heter finns även med små bord som fästes direkt vid stången .Ännu ej 
prissatt. 

Stay put

I f u love somebody set them free. 
Men varför inte göra tvärtom ib-

land? Byt ut innehåll efter behag. Fi-
naste glasvitrinen KUB har Asplunds, 
ritad av Eva Lilja Löwenhielm. 
Finns i tre storlekar, bas i trä eller 
marmor och flera färger från 2950 
kr. Asplunds är en favorit som ligger 
på Sibyllegatan 31, och är inriktad på 
samtida nordisk/internationell design 
med egna produktioner. Finns även 
som webshop. 

Bi-kupa

A v alla bokstäver i hbtq är kanske 
B-et det mest misstrodda. 

Denna vackra porslinsvas från Broste 
 Copenhagen för tankarna till söt 
 honungsnektar i form och struktur.  
Finns i tre storlekar mellan 146-584 kr. 
Zum zum.

Tip of the Tongue

O k, Ibland har man något på 
tungspetsen som vill ut. Men, det 

kan vara klokt att avvakta eftersom 
informationen skall in, inte ut, som vi 
säger. Eller, så kan man tolka namnet 
på denna lampa mer erotiskt. Oavsett 
har den nya talangen, Londonbaserade 
cyprioten Michael Anastassiades 
designat en ljuskälla som uttrycker less 
is more. Hans föremål är ett mellan-
ting mellan konst och design. Säljs på 
Svenskt Tenn. Ca 746 Euro.

Woof 
 ”Bamsestolen” designad av Hans J 
 Wegner är inte bara rar och skön utan 
dessutom snygg. Tillverkas av Carl Hansen 
& Son och säljs bland annat på Nordiska 
Galleriet på Nybrogatan 11. Affären är en 
guldgruva och specia-
liserad på internationell 
inredning med mycket 
dansk och italiensk design. 
Priset för denna Bamse 
startar från 143 500 kr. 
Dyrt javisst, men då 
blir den din för evigt! Å 
andra sidan kan du säkert 
hitta ett billigare bamse-
exemplar under Priden. 

Grönt är skönt
Massproductions startades 2009 av engelsmannen Chris Martin och svensken 
Magnus Elebäck. De tog fram det här fantastiska gröna glasborde till vårens mö-
belmässa. Förlänger sommarkänslan i varje HBTQ-hem för ca 9 200 kr. 

Back to black
Amys frisyr gör sig påmind när det småländska företaget som inte betalar skatt, 
den 4 juli återlanserade 22 gamla designälsklingar i begränsad upplaga. Arjeplog 
taklampa ingår i serien Årgång för 599kr. IKEA jawohl.w

Något att  
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Touch the trolley
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Grönt är 
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Martin och svensken 
Magnus Elebäck. De 
tog fram det här fantas-
tiska gröna  glasbordet 
till vårens möbelmässa. 
Förlänger sommarkäns-
lan i varje HBTQ-hem 
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NC har många års erfarenhet av att arbeta med trämöbler. Vi samarbetar 
med Nordens främsta designers. Vår ambition är att i vårt sortiment erbjuda 
möbelkoncept som skapar tillgänglighet genom att främja alla människors 
rätt att delta i det o�entliga rummet. NC arbetar även för ett progressivt 
miljöansvar. Vi kallar det Inclusive Design.
www.ncnordiccare.se/inclusivedesign

Plockepinn. Design: Helena Svensson



HIVTESTA DIG UNDER STOCKHOLM PRIDE OCH BLI EN DEL 
AV NÅGOT STÖRRE. FÖR DIN EGEN SKULL, FÖR ALLAS SKULL.

TESTSTATIONER FINNS I PRIDE PARK OCH PRIDE UNG PARK 
HELA VECKAN. FLER TESTSTÄLLEN HITTAR DU PÅ 

WWW.STOPHIV.NU

ETT SAMARBETE MELLAN: Lafa, Posithiva gruppen, RFSL, RFSL Stockholm, RFSL Ungdom, Smittskydd Stockholm, Venhälsan, Noaks Ark och Infektionsmottagning 2 Huddinge sjukhus.

”Kallar man sig bisexuell har man ju en upp-
fattning om att det bara finns kvinnor och män” 

D en amerikanska rapparen Angel 
Haze, som levt i en sekt där hon 

utsatts för sexuella övergrepp, kommer 
nu till Sverige.

För två år sedan slog 22-årigen ige-
nom med sin låt Cleaning out my closet, 
en cover på Eminems låt med samma 
namn. I den beskriver hon tydligt de 
sexuella övergrepp hon utsattes för 
som barn i den kristna sekt som hon 
växte upp i. Förövarna var vänner till 
familjen, alla visste, men ingen gjorde 
något. 

Under sin tid i sekten fick hon 
inte heller äta vissa saker, inte bära 
smycken, och inte lyssna på musik. Det 
var först när hon fyllt 16 och tillsam-
mans med sin mamma flytt från sekten 
som hon kunde börja rappa. Hennes 
omedelbara förebilder blev Kanye 
West och Eminem.

I mitten av juli uppträdde hon på 
Berns, och den 30 augusti kommer 
hon till Uddevalla under festivalen 
Solid Sound.

Angel är tillsammans med den 
18-åriga amerikanska modellen Ireland 
Baldwin, dotter till skådisarna Kim 
Basinger och Alec Baldwin. Haze 
kallar sig en hopplös romantiker och 
i sociala medier lägger hon ofta upp 
kärleksförklaringar till Ireland. En löd: 
”Jag har väntat hela livet på att blom-
morna ska blomma och nu när mörkret 
har försvunnit så låter vi vår trädgård 
växa tillsammans.” 

– Jag älskar Ireland och hon har den 
mjukaste själ jag har mött, säger Angel. 

Tror du att det skulle vara 
någon skillnad på att bo med din 
flickvän här, jämfört med i USA?

– Jag uppfattar Europa som mycket 
mer liberalt än USA och jag tror det 
hade varit häftigt att bo i Sverige. 
Men trots allt har vi inte stött på några 
direkta problem här hemma. 

Du kallar dig pansexuell, vad 
innebär det?

– Jag tror på kärleken och att man 
kan älska vem som helst. Kallar man 
sig bisexuell har man ju en uppfattning 
om att det bara finns kvinnor och män. 

Är det viktigt att vara öppen 
med sin sexualitet om man är 
känd?

– Nej, det tycker jag inte. Jag bryr 
mig inte om det.

Du har tidigare sagt att du 
skriver bättre texter när du inte 
är kär. Det stämmer in på mig 
också, men varför är det så egent-
ligen?

– Man blir mer kreativ eftersom 
man jagar något och kämpar för att få 
det. 

Vilka svenska artister gillar du?
– Lykke Lis musik är grym och vi 

har ett samarbete på gång. 
Det finns en rad i din låt, Clea-

ning out my closet, som lyder: ”Jag 
var extremt rädd för män, så jag började 
dejta kvinnor”. Var det så?

– Det där är mycket psykologi 
bakom. Jag vill inte gå in på det.  

Vilket är budskapet i dina låtar?
– Det är olika, men jag vill bekäm-

pa våldtäktskulturen och rikta kritik 
mot rappare som skämtar om våldtäkt. 
För många manliga rappare handlar 
allt om ”bros and hoes”. 

          Maria Makar

Angel 
Haze 
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 ÖPPNA MODERATER
MODERATERNAS HBT-FÖRBUND

VI SES PÅ STOCKHOLM PRIDE  
MELLAN 28 JULI – 2 AUGUSTI 
 
LÄS MER PÅ WWW.OPPNAMODERATER.SE

KOM FÖRBI VÅRT TÄLT I PRIDE PARK, 
DELTA GÄRNA PÅ VÅRA INTRESSANTA 
SEMINARIER I PRIDE HOUSE OCH GÅ      
TILLSAMMANS MED OSS I PRIDEPARADEN!

#görinteskillnadpåmänniskor
facebook.com/gorinteskillnadpamanniskor

      »Gör
INTE SKILLNAD   på människor«

UR BIBELN, JAKOBS BREV 2:1

Kyrkan på Pride
Stockholm Pride mån 28 juli–sön 3 augusti 2014

Seminarier & samtal
”Det religiösa rummet – är alla välkomna?”, tisdag.
”Interreligiöst kökssamtal kring tro och identitet”, onsdag.
”How, and why, can religious leaders get involved?”, onsdag.

Film & samtal Filmen ”Den längsta resan är resan inåt 
– fi lmen om Steve” på tisdag följs av samtal och mässa.

Mässor & gudstjänster Queermässa, ekumeniska mässor 
och regnbågsmässa i PrideChurch (Olaus Petri) tisdag–fredag.

Öppen förskola för barn och föräldrar 
vid Högalidskyrkan, onsdag–fredag.

Tält i parken Besök vår ”tältkyrka” i PridePark onsdag–lördag. 
Checka in ditt bagage & kliv ut ur vår komut-garderob. 
Svara på Dagens Fråga. Ladda mobilen i laddbaren. 
En Präst i Parken – enskilda samtal. Bönemuren. 

Drop in-vigsel i S:t Jacobs kyrka på fredag. 
Ta med leg & hindersprövning. Och partner. 

Queera bibelstudier Läs Bibeln med nya ögon på torsdag.

Midnattsmässa med Regnbågsmässan och 
musikgäst Erik Toro på fredag.

Gå med oss i paraden på lördag 
– visa att Kärleken är störst av allt!

Kärlekens mässa avslutningsmässa 
i Storkyrkan i Gamla stan på söndag.

läs mer www.kyrkanpapride.se
Följ oss på facebook, twitter och instagram: kyrkanpapride

Kyrkan på Pride är ett stolt samarbete under Stockholm Pride mellan EKHO; 
Regnbågsmässan i S:t Johannes kyrka; Svenska kyrkan genom Stockholms stift, 
Engelbrekts församling och Domkyrkoförsamlingen; Svenska Kyrkans Unga; 
Equmeniakyrkan genom Immanuelskyrkan och Andreaskyrkan, samt 
Sensus studieförbund. Tillsammans proklamerar vi stolt att: Störst av allt är Kärleken!



I        
år är TV3, Svenska Postkodlotte-
riet och 7-eleven huvudsponsorer 
för Stockholm Pride.  

     – Intresset är större än någonsin. 
Pride är Sveriges största evenemang och 
det är klart att progressiva företag vill 
vara en del av det, annars gör dom inte 
sitt jobb, säger Helena Westin. Vice 
VD på PR-byrån Jung Relation och 
som ledde arbetet med Sveriges första 
pride, Europride 1998. 

Hon konstaterar att företagens 
medverkan visar på en hygienfaktor. I 
Sverige arrangeras ett 20-tal pridefesti-
valer i sommar. De står för en rörelse, 
är man med i den visar man att man är 

med i samtiden. 
– Samtidigt får det inte bli pink-

washing, säger hon. Hbtq-värderingar-
na måste vara grundade i företaget eller 
organisationen. Det räcker inte att rikta 
sig till rika bögar på söder, samtidigt 
som man är taskig mot transungdomar 
eller flator, menar Helena Westin.

Det är viktigt att ett företag eller 
organisation tänker igenom varför man 
går in i ett samarbete säger Helena 
Westin. Under Stockholm Pride ar-
rangeras bland annat på torsdagen ett 
seminarium om Hbt-handboken, en 
skrift hur företagare ska tänka internt 
och externt. Det räcker inte med att 

man sätter upp en regnbågsflagga. 
Hbtq-frågorna måste genomsyra hela 
organisationen. I synnerhet bolag som 
jobbar internationellt måste ta sig en 

funderare.
– De som har verksamhet i Ryss-

land till exempel. De måste ta upp 
problematiken med sina partners där så 
företagens engagemang för mänskliga 
rättigheter manifesteras i handling, 
säger Helena Westin.

Själv sitter hon med i RFSL:s för-
bundsstyrelse och konstaterar krasst att 
hbtq-rörelsen måste dra in pengar.

– Jag tycker ju att vi frälser världen, 
vi utmanar normer och tar tillvara nya 
tankar. Men för att kunna arrangera 
banbrytande seminarier och vara i den 
politiska framkanten så behövs pengar.

Sedan Europride 1998 har det blivit 

”för att kunna 
arrangera ban-

brytande semina-
rier och vara i 
den politiska 

framkanten så 
behövs pengar”

Uppriktigt hbtq-engagemang eller bara ytterligare en möjlighet att kränga prylar? Fler och fler företag vill vara 
med och stödja Pride-events världen över. Anders Backlund har kollat in den svenska marknaden och pratat med
några av de stora sponsorerna för Stockholm Pride.

DÄRFÖR KLÄR SIG FÖRETAGEN  
I REGNBÅGsFÄRGER



betydlig lättare att jaga finansiering 
konstaterar hon och är väl medveten 
om att det arrangemanget i sig, byggde 
vidare på det andra kämpat för tidigare. 
Även om samhällsutvecklingen går 
framåt ska man inte ta hbtq-rättigheter-
na för givna. Polariseringen ökar med 
nazistiska och främlingsfientliga partier 
i Sverige och Europa. Därför måste vi 
hbtq-organisationer visa företag hur 
viktigt vårt arbete är. 

– Vattenfestivaler har dött, just för 
att det bara var kommersiella jippon. 
Vi har en rörelse som handlar om 
livsavgörande saker, därför fortsätter 
det att växa och det smittar av sig till 
näringsliv, idrott och föreningar. Det 
ger mig hopp!

Butiker öppna för alla och värdet av 
lika rättigheter för alla. Det är orsa-
kerna till varför 7-eleven samarbetar 
med Stockholm Pride säger Linda 
Jacobsson, marknadschef för 7-eleven 
i Sverige. 

– Vi var huvudsponsorer även förra 
året, bland annat hade vi regnbågs-
färgade muggar i våra butiker och ett 
vigselkapell i parken. Vi var nöjda med 
samarbetet med Stockholm Pride och 
ville fortsätta det här året. 

Vad hoppas ni vinna på 
 samarbetet?

– Ska man prata om det kommersi-
ella värdet så handlar det om att vi ska 
nå ut med att vi står för öppenhet och 
allas lika värde. 

Vad är risken?
– Några kommer säkert inte gilla 

det, men det är det värt. 
7-eleven är ju en del av en inter-

nationell koncern. Det skulle varit 
en omöjlighet för den att ha regn-
bågsmuggar i en butik i Litauen 
som har förbud mot homopropa-
ganda. Hur tänker ni kring det?

– I vår koncern ingår vi i ett område 
tillsammans med Norge och Danmark, 

och vi har möjligheten att göra det som 
känns rätt här. I Baltikum ligger man 
efter i åsikterna om allas lika värde. Vi 
gör det bästa av situationen i Sverige 
och hoppas att andra inspireras av det vi 
gör här.

Hur jobbar ni med hbtq-frågor 
internt?

– Vi väljer personal efter kompetens 
och hos oss ska alla vara välkomna. Det 
ser man genom att vi har en mångfald 

hos oss, en bra mix av folk med olika 
erfarenheter, åldrar, kön, religioner och 
sexualiteter.

På vilket sätt medverkar ni un-
der Stockholm Pride i år?

– Vi sätter upp ett vigselkapell i vår 
butik på Humlegårdsgatan. Vigselförät-
tarna är Imam Ludovic Mohamed 
Zahed som är den första imamen i 
världen som viger samkönade par, och 
så Mona Sahlin som står upp för de 

här frågorna. Vi ska självklart ha ett 
ekipage i paraden och så har vi ett pop 
up-café på festivalområdet.

Vad ser du mest fram emot 
under pride?

– Den härliga stämningen! Festen, 
ekipagen och alla som ska vigas hos oss!

Pride är ett fantastiskt event för allas 
lika värde. Det vill TV3 stötta genom 
sitt samarbete med Stockholm Pride sä-
ger Joachim Nordlind, VD för MTG 
TV, där TV3 ingår.

– Vi jobbar med realitypräglade 
underhållningsprogram och vi vet 
att vi har ett starkt stöd i målgruppen 
och ett innehåll som attraherar den. I 
exempelvis Paradise Hotel har deltagarna 
olika sexuell läggning, sedan har vi ju 
också profiler som Jonas Hallberg i 
Top Model. 

Vad kommer ni konkret bidra 
med under pride?

– Vi tar i ordentligt. Vi klär hela 
kanalen i en pridefierad TV3 logga. 
I Pride Park sätter vi upp ett pariser-
hjul, ett rainbow wheel. Där kan man 
välja en par- eller singelkö, det blir 
som en blind date, och högst upp kan 
man fotograferas och få bilden spridd 
på sociala medier. I paraden har vi en 
häftig installation, en enorm uppblåsbar 
sak som bärs upp av våra profiler och 
anställda. Tanken är att vi ska stå ut!

Hur genomsyrar hbtq-frågor ert 
företag internt?

– Det blir nästan en pretentiös fråga. 
Vi är ett företag med många olika indi-
vider. Vi levererar underhållning för att 
passa olika individer och då är fokuset 
att ha många olika individer internt.

TV3 är ju en del av MTG-kon-
cernen som verkar på en inter-
nationell marknad. Bland annat 
i östländerna och Uganda. Hur 
tänkbara hade era regnbågsvinjet-
ter varit där?

– MTG har givetvis en gemensam 

värderingsgrund kring mänskliga 
rättig heter och jämställdhet som gäller 
oavsett marknad, men hur respektive 
land i praktiken väljer att jobba med 
aktivering, kampanjer och till exempel 
sponsorskap kopplat till dessa frågor, är 
ett lokalt beslut för respektive marknad.

Skulle du vilja kampanja där?
– Det vore skithäftigt.
Mångfald och tolerans är viktiga 

aspekter i företagets arbete säger Niclas 
Kjellström– Matseke, VD för Svenska 
Postkodlotteriet. Det är därför som de 
engagerar sig i Stockholm Pride.

– Vi har naturligtvis många kollegor 
som t ex är gay, både bland chefer och 
annan personal. I vår företagskultur är 
det helt avgörande att alla känner sig 
naturligt välkomna och bekväma. I 
arbetssammanhang är det ju kompetens 
som är mest relevant för verksamhe-
ten – inte sexuell läggning, etnicitet, 
handikapp eller religiös åskådning.

Hur kan företagen arbeta med 
hbqt-frågor?

– Genom att vara föregångare – att 
ständigt arbeta med jämställdhetsfrå-
gor. Ett bra konkret sätt är att rekry-
tera mångfald! Många som arbetar för 
PostkodLotteriet är på plats och bygger 
både egna och professionella nätverk. 
Dessutom ordnar vi ett seminarium om 
hatbrott på fredagen.

Hur arbetar ni internt med 
hbqt-frågor?

– På PostkodLotteriet särbehandlar 
vi ingen person, läggning eller något 
annat. Vi har tagit hjälp utifrån för att 
utbilda oss. Ett mindre men viktigt 
exempel är en föreläsning som vi ar-
rangerar i höst om just hbtq-frågor där 
all personal bjuds in.

Vad ser du fram emot mest 
 under prideveckan?

– Att uppleva festivalen, få mingla, 
träffa folk och vara en del i den viktiga 
manifestation prideveckan är.

”vi ska nå ut med 
att vi står för 
öppenhet och 

allas lika värde”

Det är viktigt att ett 
företag eller organisation 
tänker igenom varför man 
går in i ett samarbete. Det 

räcker inte med att 
man sätter upp en 
regnbågsflagga.

Niclas 
Kjellström-

Matseke

Helena Westin



betydlig lättare att jaga finansiering 
konstaterar hon och är väl medveten 
om att det arrangemanget i sig, byggde 
vidare på det andra kämpat för tidigare. 
Även om samhällsutvecklingen går 
framåt ska man inte ta hbtq-rättigheter-
na för givna. Polariseringen ökar med 
nazistiska och främlingsfientliga partier 
i Sverige och Europa. Därför måste vi 
hbtq-organisationer visa företag hur 
viktigt vårt arbete är. 

– Vattenfestivaler har dött, just för 
att det bara var kommersiella jippon. 
Vi har en rörelse som handlar om 
livsavgörande saker, därför fortsätter 
det att växa och det smittar av sig till 
näringsliv, idrott och föreningar. Det 
ger mig hopp!

Butiker öppna för alla och värdet av 
lika rättigheter för alla. Det är orsa-
kerna till varför 7-eleven samarbetar 
med Stockholm Pride säger Linda 
Jacobsson, marknadschef för 7-eleven 
i Sverige. 

– Vi var huvudsponsorer även förra 
året, bland annat hade vi regnbågs-
färgade muggar i våra butiker och ett 
vigselkapell i parken. Vi var nöjda med 
samarbetet med Stockholm Pride och 
ville fortsätta det här året. 

Vad hoppas ni vinna på 
 samarbetet?

– Ska man prata om det kommersi-
ella värdet så handlar det om att vi ska 
nå ut med att vi står för öppenhet och 
allas lika värde. 

Vad är risken?
– Några kommer säkert inte gilla 

det, men det är det värt. 
7-eleven är ju en del av en inter-

nationell koncern. Det skulle varit 
en omöjlighet för den att ha regn-
bågsmuggar i en butik i Litauen 
som har förbud mot homopropa-
ganda. Hur tänker ni kring det?

– I vår koncern ingår vi i ett område 
tillsammans med Norge och Danmark, 

och vi har möjligheten att göra det som 
känns rätt här. I Baltikum ligger man 
efter i åsikterna om allas lika värde. Vi 
gör det bästa av situationen i Sverige 
och hoppas att andra inspireras av det vi 
gör här.

Hur jobbar ni med hbtq-frågor 
internt?

– Vi väljer personal efter kompetens 
och hos oss ska alla vara välkomna. Det 
ser man genom att vi har en mångfald 

hos oss, en bra mix av folk med olika 
erfarenheter, åldrar, kön, religioner och 
sexualiteter.

På vilket sätt medverkar ni un-
der Stockholm Pride i år?

– Vi sätter upp ett vigselkapell i vår 
butik på Humlegårdsgatan. Vigselförät-
tarna är Imam Ludovic Mohamed 
Zahed som är den första imamen i 
världen som viger samkönade par, och 
så Mona Sahlin som står upp för de 

här frågorna. Vi ska självklart ha ett 
ekipage i paraden och så har vi ett pop 
up-café på festivalområdet.

Vad ser du mest fram emot 
under pride?

– Den härliga stämningen! Festen, 
ekipagen och alla som ska vigas hos oss!

Pride är ett fantastiskt event för allas 
lika värde. Det vill TV3 stötta genom 
sitt samarbete med Stockholm Pride sä-
ger Joachim Nordlind, VD för MTG 
TV, där TV3 ingår.

– Vi jobbar med realitypräglade 
underhållningsprogram och vi vet 
att vi har ett starkt stöd i målgruppen 
och ett innehåll som attraherar den. I 
exempelvis Paradise Hotel har deltagarna 
olika sexuell läggning, sedan har vi ju 
också profiler som Jonas Hallberg i 
Top Model. 

Vad kommer ni konkret bidra 
med under pride?

– Vi tar i ordentligt. Vi klär hela 
kanalen i en pridefierad TV3 logga. 
I Pride Park sätter vi upp ett pariser-
hjul, ett rainbow wheel. Där kan man 
välja en par- eller singelkö, det blir 
som en blind date, och högst upp kan 
man fotograferas och få bilden spridd 
på sociala medier. I paraden har vi en 
häftig installation, en enorm uppblåsbar 
sak som bärs upp av våra profiler och 
anställda. Tanken är att vi ska stå ut!

Hur genomsyrar hbtq-frågor ert 
företag internt?

– Det blir nästan en pretentiös fråga. 
Vi är ett företag med många olika indi-
vider. Vi levererar underhållning för att 
passa olika individer och då är fokuset 
att ha många olika individer internt.

TV3 är ju en del av MTG-kon-
cernen som verkar på en inter-
nationell marknad. Bland annat 
i östländerna och Uganda. Hur 
tänkbara hade era regnbågsvinjet-
ter varit där?

– MTG har givetvis en gemensam 

värderingsgrund kring mänskliga 
rättig heter och jämställdhet som gäller 
oavsett marknad, men hur respektive 
land i praktiken väljer att jobba med 
aktivering, kampanjer och till exempel 
sponsorskap kopplat till dessa frågor, är 
ett lokalt beslut för respektive marknad.

Skulle du vilja kampanja där?
– Det vore skithäftigt.
Mångfald och tolerans är viktiga 

aspekter i företagets arbete säger Niclas 
Kjellström– Matseke, VD för Svenska 
Postkodlotteriet. Det är därför som de 
engagerar sig i Stockholm Pride.

– Vi har naturligtvis många kollegor 
som t ex är gay, både bland chefer och 
annan personal. I vår företagskultur är 
det helt avgörande att alla känner sig 
naturligt välkomna och bekväma. I 
arbetssammanhang är det ju kompetens 
som är mest relevant för verksamhe-
ten – inte sexuell läggning, etnicitet, 
handikapp eller religiös åskådning.

Hur kan företagen arbeta med 
hbqt-frågor?

– Genom att vara föregångare – att 
ständigt arbeta med jämställdhetsfrå-
gor. Ett bra konkret sätt är att rekry-
tera mångfald! Många som arbetar för 
PostkodLotteriet är på plats och bygger 
både egna och professionella nätverk. 
Dessutom ordnar vi ett seminarium om 
hatbrott på fredagen.

Hur arbetar ni internt med 
hbqt-frågor?

– På PostkodLotteriet särbehandlar 
vi ingen person, läggning eller något 
annat. Vi har tagit hjälp utifrån för att 
utbilda oss. Ett mindre men viktigt 
exempel är en föreläsning som vi ar-
rangerar i höst om just hbtq-frågor där 
all personal bjuds in.

Vad ser du fram emot mest 
 under prideveckan?

– Att uppleva festivalen, få mingla, 
träffa folk och vara en del i den viktiga 
manifestation prideveckan är.

”vi ska nå ut med 
att vi står för 
öppenhet och 

allas lika värde”

Det är viktigt att ett 
företag eller organisation 
tänker igenom varför man 
går in i ett samarbete. Det 

räcker inte med att 
man sätter upp en 
regnbågsflagga.

Niclas 
Kjellström-

Matseke

Helena Westin
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Tiffany och Bianca Kronlöf har gjort succé med sin humorserie Full Patte. Nu har de påbörjat arbetet med säsong två.

TEXT OCH FOTO maria makar

comeback för tiffany 
& Bianca i full patte
Välkomna till familjen kaos, står det 

på den gula varningsskylten på 
ytterdörren. Jag plingar på och Bianca 
öppnar. Hon frågar om jag vill ha vat-
ten, te eller whisky. Säger att det blir 
bra med vatten. Hon fixar tre glas och 
en kanna och eftersom det är soligt ute 
går vi och sätter oss på minibalkongen. 

Det var här, på deras balkong, 
som systrarna Kronlöf fick idén till 
SVT-serien Full Patte, en feministisk 
humorserie som belyser rasism och 
homofobi. Den är någonting som man 
aldrig tidigare har sett, med skojiga 
illustrationer och rappa klippningar. 
Det är också i systrarnas lägenhet i 
södra Stockholm som de åtta avsnitten 
är inspelade. 

Det finns bara två stolar på 
balkongen och en stubbe, Bianca får 
sitta på den. Själv håller jag på att ramla 
av min stol, när ryggstödet plötsligt 
faller sönder. Men Tiffanys kille, 

amerikanska Ryan, som sitter vid 
datorn i vardagsrummet, kommer ut 
och byter stol med mig. Han tar den 
som är trasig och ger mig en som i alla 
fall inte faller samman. I 
stolsbytet upptäcker jag att 
jag har suttit på någon av 
tjejernas linne, trodde först 
att det var ett stolsöverdrag. 

– 49-kronorsstolarna 
är kanske inte av bästa 
kvalitet, säger Tiffany. 

– Vi är lika panka i 
verkligheten som i serien. 
En gång betalade vi hyran 
med pant. Vi gick och pantade burkar 
efter en hemmafest. Så bra tips om 
man har dåligt med pengar är att fixa 
hemmafester eller ha knytkalas. För då 
har man mat i flera dagar framöver och 
kan till och med frysa in i matlådor, 
säger Bianca. 

Hur lika är ni era karaktärer i 

serien egentligen?
– Vi har ju samma namn och har 

inspirerats av oss själva, man kan säga 
att det är vi fast mer maxade, säger 

Bianca. 
Förutom humorscener 

och färgglada 
illustrationer bjuder 
Tiffany och Bianca 
tittarna på sköna 
musikvideor i avsnitten. 
Texten till en av dem är 
episk:

”Tillåt mig att presentera 
klittan, den sitter mitt i 

fittan och om du har svårt att hitta kan du 
gitta, annars böj dig fram och slicka.”

– Det finns någon föreställning om 
att penetrationssex är det enda rätta, 
säger Bianca.

– Och har inte mannen stånd, så går 
det inte att ha sex tror många. Man kan 
ju faktiskt använda en höft eller ett knä, 

säger Tiffany. 
– Eller gnugga, säger Bianca.
Full Patte, som inte bara är seriens 

namn, utan också ett 50-talsuttryck 
och betyder fullt ös, spelades in på 15 
dagar i systrarnas lägenhet, vilket är 
ovanligt snabbt. Bianca och Tiffany fick 
sova på luftmadrass hemma hos Thom 
Gisslén, som producerat musiken i 
serien, och under två inspelningsdagar 
var Bianca naken. Det är mycket 
naket i serien, men systrarnas kroppar 
sexualiseras inte. 

”jag liggr 
helt enkelt 
med de som 
vill ligga 

med mig, kil-
lar, tjejer 

och det mitt-
emellan”
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Nu ska man väl inte recensera 
folks kroppar, men jag tycker att 
det är väldigt härligt och modigt 
att du Bianca visar ditt kroppshår i 
tv. Har du fått några kommentarer 
om det?

– Vissa tackar, och säger precis 
som du, att det är härligt. Andra 
att det äcklar dem, men jag har fått 
förvånansvärt lite kommentarer ändå, 
säger Bianca.

– För många är nog 
kroppsbehåringen bara toppen av ett 
isberg. Ingen förväntar sig något annat 
av Bianca, hon äter ju ändå korv med 
majonnäs när hon är naken. Det känns 
äckligare än att ha hår under armarna, 
säger Tiffany.

– Gynekologen älskar min fitta och 
tycker att jag är duktig som inte rakar 
sönder den, säger Bianca. 

Det finns också en rolig scen 
där du raggar Bianca. Frågar en 
man om han skulle vilja känna 
hur det känns att vara tampong 
för en kväll. Hur raggar du i 
verkligheten?

– Jag är dålig på att ragga, det pallar 

jag inte. Jag ligger helt enkelt med de 
som vill ligga med mig, killar, tjejer 
och det mittemellan. 

Men om man bor med sin syster 
är det inte lite jobbigt att ta med 
en dejt hem då?

– Det är ju inte precis som att man 

ligger och knullar på hallgolvet, säger 
Bianca.  

Jag lägger märke till Tiffanys 
naglar, svarta med små vågar 
på. De fick hon påmålade gratis 
av Rättviseförmedlingen på 
Almedalsveckan. Bianca har däremot 
fått sina guldiga naglar fixade på salong. 

– Vi älskar tjejiga grejer och försöker 
använda oss av det så mycket som 
möjligt. För kvinnliga grejer ses ofta 
som en andra klassens-grej. Rosa är 

till exempel den mest smutskastade 
färgen, förknippad med tjejer eller 
gaykulturen, säger Bianca. 

När jag gjorde en intervju med 
er i samband med att ni släppte 
musikvideon Så jävla PK beskrev 
ni ert hem som Mumindalen och 
ni bjöd mig på Muminfest. Har ni 
ofta Muminfester?

– Vi har bott sex personer här och 
folk kommer och går som de vill. Men 
så många fester brukar det inte vara, 
vi äter och myser hellre. Och någon 
Muminfest har vi tyvärr aldrig haft, 
trots att vi har finskt ursprung. 

Vilka karaktärer är ni i Mumin?
– Haha, det har vi inte funderat 

på. Tiffa är nog Lilla My, hon är lika 
kinkig, och jag är musen Sniff, säger 
Bianca.

– Nej, han är ju girig och feg! Du är 
Muminpappan, vill utföra stordåd och 
längtar efter äventyr, säger Tiffany. 

Stordåd hoppas de på i nästa säsong 
av Full Patte, som de redan har börjat 
spåna på. 

– Det kommer att bli maxat och 
många nya grejer, intygar systrarna. 

”Vissa tackar, och 
säger precis som du, 
att det är härligt. 

Andra att det 
äcklar dem

Tiffany & Bianca
Favoritsaker i hemmet
Favoritpryl: Tekokaren
Favoritmöbel: Soffan
Favoritsak i badrummet: 

Toapappret 
Favoritplagg: – Min bh, 

säger Tiffany
– Min halsduk, säger Bianca
Favoritperson: – Tiffany, 

säger Bianca
– Bianca, säger Tiffany

Tiffany (t.v.)  
och Bianca



MÖT�OSS�TILLSAMMANS�MED�QX�I�PRIDE�PARK
efvaattling.com

Pajala 
För första gången 
anordnades Tornedalen 
Pride i Pajala. Och det 
blev succé med 850 
personer i paraden. 
Läs mer om Pride i Pa-
jala på nästa uppslag. I 
PrideHouse kunde man 
lyssna till föreläsningar 
av Jan-Olov Madeleine 
Ågren, Petra Östergren 
samt Tobias Poggats.

Västerås 
Västerås anordnade sin 
andra Pride någon-
sin och cirka 1 000 
personer – ungefär 
lika många som förra 
året – gick i regnbåg-
ståget, som star-
tade på Stora Torget 
för att sedan gå genom 
centrala  Västerås till 
 Fiskartorget.

Hudiksvall 
Pride firades för första 
gången i Hudiksvall 
i Hälsingland. 
Omkring 1000 
personer gick med 
i paraden där bland 
andra Miljöpartiets 
partisekreterare Anders 
Wallner och ICA-Jerry 
syntes.

sundsvall 
I Sundsvall har Pride 
firats under flera år 
och årets festligheter 
kombinerade med allvar 
samlade under lördagen 
kring 1500 personer 
i paraden. Här kunde 
man se Babsan stråla 
i paraden och på kväl-
len på scen som hon 
delade med Pink Pistols 
och bandet Wonderland. 
Under veckan fanns 
bland andra Sameting-
ets ordförande Stefan 
Mikaelsson med vid de 
många seminarier som 
hölls i Prideparken.

PRIDE SVERIGE RUNT
Pridefestivalerna fortsätter att avlösa varandra i Sverige under sommarmånaderna. I juli firades Pride i Västerås, 
Pajala, Sundsvall och Hudiksvall. Här är några prideminnen från dessa städer. Nu fortsätter pridestafetten i augusti.

HÄR FIRAS PRIDE I augUSTI
STOCKHOLM  28 juli – 3 augusti  stockholmpride.org

MALMÖ  4 – 10 augusti   rfsl.se/malmo/regnbagsfestivalen2014

KÖPENHAMN  26 – 30 augusti   copenhagenpride.dk

ÖREBRO  28 – 30 augusti   orebropride.se

HELSINGBORG  29 augusti   www.facebook.com/groups/rfsl.helsingborg
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D et bor 1.958 personer i Pajala. 
Det finns en bankomat och 
en pizzeria. Och hit kommer 

kvällstidningarna med bussen först på 
sen eftermiddag. 
     Pajala ligger bara några få mil 
från finska gränsen och det är 111 mil 
till Stockholm. Jag har flugit hit via 
Luleå och jag ska vara här i tre dagar. 
Jag ska fira Pride. Tornedalens första 
Pridefestival någonsin. Jag känner mig 
både förväntansfull och lite nervös. 
Hur ska den tas emot? Kommer någon 
att gå i paraden och kommer det vara 
några som tittar på? Jag var inte helt 
utan fördomar vad gäller Norrland 
och homosexualitet. Jag hade ju läst 
många negativa kommentarer på nätet. 
”En skam för Norrland”, ”Måste de 
trycka upp sin sexualitet i ansiktet på 
oss” stod det. Någon skrev ”Bög eller 
älg, hä bara å skjut”. Och ordförande 
i Företagarna, Bertil Kero, hade gått 
ut i media och kritiserat festivalen och 
uppmanat till bojkott. 
     Men på väg från flygplatsen i Pajala 
får jag veta av ett sällskap som erbjudit 
mig skjuts att ordföranden nu hade fått 
avgå på grund av sina uttalanden.
     – Va bra, säger en av damerna i 
baksätet. 
     Ingen har missat att Pajala har fått 

en pridefestival och alla vet att paraden 
ska hållas imorgon kl 11.
     Men vi backar bandet ett halvår, 
till en mörk kväll i januari. Marika 
Solgevik Svala skriver på facebook 
”Borde vi inte anordna en prideparad 
under Pajala Marknad”. 
     Hon får genast respons från sina 
vänner. ”Ja, självklart”, ”Vilken bra 
idé”, ”Let’s do it”.
     Ett kompisgäng på sex personer 
engagerar sig. De startar en facebook-
sida som får 200 likes inom ett dygn. 
Och 1000 inom en vecka. Nyheten 
om en pride i Tornedalen sprids. Det 
blir artiklar i tidningarna. 
     Anna Airijoki sitter i Stockholm 
och läser om nyheten att hennes 
hemstad ska anordna pride och skickar 
genast en massa tips och förslag på vad 
de kan göra. Och så ringer hon sin sys-
ter Emma Johansson som är formgi-
vare och som flyttat till Göteborg och 
säger åt henne att hon måste designa 
en logga till Tornedalen Pride. 
     – Klart jag ville det, säger Emma. 
     Och så blev det. Tornedalen fick 
sin egen logga som trycktes upp som 
pins och på fina tygpåsar. På loggan 
ser man hur färgerna i regnbågen fått 
symbolisera Tornedalens natur. Det 
gula fick bli midnattssolen, det blå 

är älven, det röda bildar ett hjärta i 
mitten av loggan mellan den gröna 
naturen och norrskenet. Och i mitten 
syns renhornen.
     – Men några motståndare till Pride 
säger att de bara ser ett naket kvin-
nosköte i loggan, säger Anna och 
skrattar. Själv ser jag bara renhornen. 
     – Jag blir så stolt när jag ser alla 
som går omkring med ”min” logga, 
säger Emma. Det känns otroligt kul 
att få vara delaktig, dels för att min 
syster Anna är lesbisk men också för 
att jag tycker att Pride verkligen be-
hövs i Pajala. Även om både Anna och 
jag flyttat härifrån så har vi ju hjärtat 
kvar här. 
     Pajala marknad lockar varje år 
närmare 40 000 besökare. Hela stadens 
centrum består av försäljningstält. 

Hundratals ”knallare” är på plats med 
sina grejer. Här säljs renhorn, hem-
stickade mössor och vantar, mattor, 
smycken och hemlagad saft och sylt. 
Och så äter man souvlaki på renkött, 
wokad palt eller samisk glödkaka. 
Utanför Kommunhuset och Tingshu-
set vajar regnbågsflaggan och det är 25 
meter kö till stadens enda bankomat.
En kille säljer tröjor med skämtsamma 
tryck. På en tröja står det ”Det var 
bättre förr när män var män, kvinnor 
var kvinnor och fikus var en kruk-
växt”. 
     Några personer blir upprörda när 
tröjan upptäcks och journalister tipsas 
om tröjan. Försäljaren intervjuas. 
Några timmar senare är tröjan bort-
plockad.
     Jag träffar David Forsberg som är 
ordfördande i Tornedalen Pride och 
Andreas Jakophson som sitter i sty-
relsen. De är lite slitna efter gårdagens 
fest ”Rosa torsdag” som de anordnat.
     – Det var superlyckat, säger An-
dreas. Det kom nästan 200 personer 
vilket är fantastiskt mycket. 
     Andreas visar en bild från gårdagen 
då David är i drag. Och sjunger från 
scenen. 
     – Vi hade karaoke och alla var 
uppe och sjöng. Det var superkul.

När Pride kom till Pajala
Det började med ett mess på Facebook och slutade med en succéparad med nästan 1000 deltagare. 
QX tog sig till Pajala och deltog i världens första Pride i Tornedalen.

AV anders öhrman

Daniel Sandström

Tobias uppmärksammades
 stort i paraden



Jag blir inbjuden på förfest på kvällen 
och tackar ja. Men först ska jag till 
Pridehouse och lyssna på transakti-
visten Jan-Olov Madelene Ågren 
som ska hålla föredraget ”hur många 
bokstäver är du?”. Ett 20-tal personer 
kommer till föreläsningen. Därefter är 
det uppträdanden på Soltorget i stan 
och Tornedalen Pride bjuder besökar-
na på korv, läsk, kaffe och godis. 
Regnet hänger i luften och jag spring-
er till Konsum och köper myggmedel. 
     Någon timme senare står jag med 
ett glas bubbel i handen hemma hos 
Daniel Sandström som har en lägen-
het mitt i Pajala. Han är 32 år och har 
varit öppet gay i tolv år i staden. Just 
idag pryder han omslaget av Haparan-
dabladet där han berättar om hur det 
är att leva som gay i Tornedalen.
     – Jag har aldrig haft några problem 
med att vara öppen med att jag är bög, 
säger han. Folk är mer nyfikna än 
rädda och när de väl lärt känna mig är 
det aldrig några problem.
     Daniel har precis blivit pappa och 
berättar stolt om lille sonen Elton som 
är två månader. 
     – Jag ville att han skulle heta Dion, 
eftersom jag älskar Celine Dion, 
säger han och skrattar. Men där gick 
gränsen tyckte mamman, så det fick 

bli Elton. 
     Att Daniel blivit pappa har satt 
griller i huvudet på folk här uppe. 
     – Har Daniel blivit hetero? finns 
det de som undrar (skrattar). 
     Men så är det inte. Mamman 
till Elton är en barndomskompis till 
Daniel. 
     – Det är så stort att bli pappa att 
jag inte kan förklara, säger han. Och 
imorgon ska vi gå i paraden tillsam-
mans alla tre.
     Paraden, ja. På kvällen innan är 
paraden ett stort samtalsämne. 
     – Blir det pinsamt om vi bara blir 
10 personer? undrar en.
     – Jag hoppas vi blir 100 i alla fall, 
säger en annan.
     Dagen efter vet vi svaret. Det är 
samling på Soltorget kl 11 och det är 
knökfullt. Hundratals och åter hund-
ratals med människor fyller torget 
framför scenen. Folk har flaggor i han-

den eller har målat regnbågsflaggor på 
kinderna. Hundar bär regnbågsfärgade 
halsdukar och paroller har tillverkats. 
Det är gay och straight. Gamla och 
unga. Solen skiner och författaren Mi-
kael Niemi håller tal från scenen.
     – Det här är det Pajala jag vill 
leva i! Det ska inte skrikas bögjävel 
och flata i skolornas korridorer, säger 
Mikael Niemi.
     Alla applåderar och jublar. 
     Paraden börjar och det blir så 
trångt att det står still. Alla vill gå 
med. Några tittar på. 
     – Kom hit nu Tommy, ropar en 
dam till en man som står vid sidan om. 
Gå med här nu och visa din åsikt. 
Här går man för att ta ställning. För 
att visa sin åsikt. Tornedalen ska vara 
till för alla. Här ska man kunna få vara 
sig själv.

     Daniel och Björn har tagit på sig 
älghorn och har varsin skjutbricka på 
bröstet, en skämtsam protest mot de 
som tyckte man skulle skjuta bögar 
som man skjuter älgar. Här går delar 
av Kirunas hockeylag och personal 
från gruvbolaget Northlands dagen 
till ära i regnbågsfärgade hjälmar. Jag 
träffar Vega, Harriet och Gudrun 
som har tagit på sig färgglada kläder 
och viftar med flaggor. 
     – Det var en självklarhet för oss 
att gå i paraden, säger de. Alla känner 
vi väl någon som inte är hetero. Det 
är glädje och kärlek det handlar om, 
säger Gudrun och springer ikapp sina 
mostrar.
     Jag möter Ingemar som är ut-
klädd till Batman med regnbågsfärgat 
ansikte.
     – När jag fick veta att Pajala skulle 
anordna en prideparad sa jag åt frugan 
och barnen att nu tar vi husvagnen 
och åker dit och går i paraden. Det 
blir vårt sätt att stötta och visa resepkt 
för alla människors lika värde. Och 
barnen tycker det är kul när pappa har 
Batman-dräkt på sig. 
     Tobias Poggats går stolt i sin 
samedräkt i paraden. Han är laesta-
dian, och tillhör en kristen grupp med 
ursprung i Pajala.
     – Jag såg att det var några som 
vände mig ryggen när jag kom gående 
i paraden, säger han. Men det är inget 
att bry sig om. Jag fick desto mer jubel 
och kärlek från andra som tittade på. 
Tobias intervjuas av tidningar, TV är 
där och filmar. En stolt bisexuell same 
är en nyhet i Lappland.
     Efter paraden samlas man utanför 
Tingshuset, styrelsen sprutar cham-
pagne och skålar och tackar alla som 
deltog. Det kramas och jublas. Några 
gråter av lycka.
     – Det är helt fantastiskt, säger Da-
vid som är ordförande. När vi började 
för sex månder visste vi inte vad vi 
gav oss in på, nu står vi här och kan se 
ut över alla dessa människor. Det här 
är kärlek!
     På kvällen är det stor fest på By-
krogen i stan. Några ska gå dit. Andra 
går till stammisstället Thai dan sai där 
det vankas karaoke. 
      Jag följer med Anna och hennes 
syster Emma på en förfest. 
     Sedan går jag till hotellrummet. 
Innan jag lägger mig får jag ett mess 
från en kille som heter Ulf och som 
är uppväxt i Pajala men som flyttat till 
Stockholm. När han fick höra att Pa-
jala skulle anordna Tornedalen Pride 
blev han minst sagt förvånad. Så han 
åkte hit för att vara med.
     Han skriver: 
     ”Jag brukar säga att jag åker till 
Norrland ’för att få vara mig själv 
för en stund’ som i ölreklamen, men 
det är faktiskt först nu som jag börjar 
känna att jag kan vara mig själv fullt 
ut här och inte lämna kvar en del av 
mig i Stockholm. Jag är otroligt glad 
för denna helg”.
      Jag somnar gott 
den kvällen.

När Pride kom till Pajala

”Det var en själv-
klarhet för oss 
att gå i paraden. 
Alla känner vi 
väl någon som 
inte är hetero”

När inte Andreas Jakopsohn jobbar 
med Tornedalen Pride syns han på 
sitt riktiga jobb på ICA i Pajala.

Mikael Niemi
Ordförande David Forsberg 
i drag på festen Daniel och Björn

Ingemar med sin son i paraden

Anna med syster 
Emma som gjort log-
gan till Tornedalen 
Pride

Gudrun, Harriet och Vega gick i paraden
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Triss i thunderpussy
A dmira Thunderpussy har det senaste året synts i princip överallt. Just 

nu showar den unga drugan på Wonks onsdagar med erfarne dragrä-
ven Reine, och under Pride dyker hon upp lite överallt. Bakom den 

205-centimeter långa drugan står 20-årige Adam, som gjorde sitt examensarbete 
i form av en dragshow när han gick ut från Södra Latin förra våren. 
     – Jag bestämde mig för att göra druggrejen 
fullt ut när min stora examensshow med dansare, 
klädbyten, livesång och burlesque blev så lyckad. 
Strax efter examenshowen stod jag på allt från 
läskbackar till parkbänkar och uppträdde, och 
fick av ett sammanträffande träffa Reine. Robert 
Fux hörde av sig inför sommarinvigningen på Mä-
larpaviljongen och sedan rullade det på med Leo Berglunds 
Wigstockholm, Jonas Gardells show på Maximteatern, värdin-
nejobb på Clean-fester, shower på Kolingsborg, Candy, Wonk, 
och en massa annat galet.
     Admira har av de flesta Stockholms-drugorna tagits 
emot med öppna armar och stans nybakade dragqueen är 
tacksam för att veteranerna delat med sig av både drink-
biljetter och erfarenheter. Admira hyser stor respekt för 
dem vars höga klackar banat väg för en ny generation 
drugor.
     – Ibland kan jag bli besviken på unga killar 
som inte förstår vad drag betytt för gaykulturens 
utveckling. Som till exempel Stonewall-upproren, 
där drugor spelade en avgörande roll som 
ledande aktörer. Drugor har varit gaykulturens 
frontfigurer sen många år tillbaka och 
det är något jag kan märka att yngre 
gaykillar varken förstår eller vet om.
Som ni ser på bilden är Admira extremt 
varierande stilmässigt och plockar friskt från olika 
håll till kostymer och nummer:
     – Jag drar inspiration från allt. Alltifrån RuPauls 
Drag Race till Hannah Montana! Så länge man har 
youtube och experimentlusta så kommer man långt. 
Jag är en erotisk clown som leker mig fram (skrattar).
Admira syns ofta ute i vimlet som värdinna, en roll som 
innebär att skapa bra stämning och prata med dem som är 
ute och roar sig.
     – Varenda gång man ser mig ute som värdinna så får 
jag betalt. Jag jobbar ju, och är inte bara ute och festar. Jag 
tar mig gärna tid och pratar med de som är nya på gaysce-
nen. Men det här är ju inget tryggt nio till femjobb och den 
dragvåg med exempelvis Conchita, Pink Pistols och RuPauls 
Drag Race som just nu har medvind kan mattas av. Det går ju 
upp och ner och jag tar inget för givet. 
     Vad är den största skillnaden Admira och personen 
bakom?
     – Jag är mer outgoing och galen som Admira, och de har bara 
träffat mig som Admira känner inte igen mig. De tror de flesta att 
jag en hysterisk bög som tagit fel på person (skrattar).
     Så, varför namnet Admira Thunderpussy?
     – Jag ville ha något som var likt mitt riktiga namn och som fun-
kade internationellt, ett roligt och amerikanskt namn. Thunderpussy 
kändes bara helt rätt.
     Ditt råd till någon som vill börja druga?
     – Att våga ha kul och testa grejer som folk inte förväntar sig. Gör 
din egen grej med en stor dos självdistans.
Framöver väntar fler shower, lite hemliga tv-uppdrag, en mingelturné 
och så funderar Admira på att börja sälja tupperware. Men det där sista 
får man nog ta med en nypa salt. 
     Så, var är Admira om fem år? 
     – Jag vet inte, men jag kan säga vart hon är efter fem tequila-
shots…  Eller kan jag det? (skrattar)

     PS. Bara så ni vet, ”Admajra” är rätt uttal.  
Snart mer på www. admirathunderpussy.com

AV ronny larsson
FOTO peter knutson HÅR SMInk & Perukmakarn
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V ad ska du göra i som-
mar, Matilda?

     – I sommar ska jag fram-
förallt sola och bada, jag är en 
riktig soldyrkare och tar min 
bränna oerhört seriöst. Att 
lapa sol indränkt i massa här-
lig hawaiian tropic med mina 
bögisar är alltid prio 1, sen 
finns det ju en massa onödiga 
åtaganden man har såklart, 
såsom jobb.  
    Var solar du helst?
     – Mig hittar man framfö-
rallt på klipporna i Årstaviken 
där jag bor, eller på någon 
härlig brygga på Långholmen, 
den kanske mest homosexu-
ella badplatsen i stan enligt 
mig, härligt deluxe.
    Vart reser du helst på 
sommaren?
     – Till Mykonos i Grek-
land, jag och mina vänner 
kommer att inta den lilla gre-
kiska pärlan i slutet av augusti, 
jag tappar andan i extas av 
blotta tanken, det kommer att 
bli megagala!
     Vad tycker du att man 
inte får missa när man 
besöker Stockholm?

     –Man får inte missa alla 
härliga parker. Av alla städer 
jag har bott i är Stockholm 
den med absolut skönast 
parkhäng. Det är som att alla 
flockas dit för att mingla, 
släppa på janten och bara ha 
det härligt, likt en opretentiös 
gårdsfest, alla är bjudna!
     Ska du gå i pridepa-
raden?
     – Jag kommer definitivt 
att gå eller åka i prideparaden, 
jag planerar alltid min som-
mar utefter denna fantastiska 
manifestation av kärlek och 
gemenskap. Det är för mig det 
perfekta sättet att kombi-
nera fest, skratt och dans med 
viktiga nutidsfrågor. Pride är 
fortfarande det mest relevanta 
eventet i Sverige, vi ses där 
eller hur?
     Hur har tiden efter 
”Flator-serien” varit?
     – Både tiden under och 
efter min medverkan i serien 
har varit fab, jag har träffat 
många härliga människor och 
påbörjat ett för mig väldigt 
spännande projekt i form av 
en podcast som jag så vackert 

kallar Matilda och Bögisarna, 
det är en väldigt homosexuell 
och skämtsam podcast som jag 
gör med olika fabulösa bögi-
sar där vi diskuterar allt från 
genital hygien till att  närvara 
i en homosexuell nattmiljö. 
Allt skall tas med en rejäl 
skopa humor och självdistans 
men gillar man mig och mina 
vänners lättsamma jargong så 
ska man definitivt lyssna på 

den. Den är ännu inte släppt 
men kommer ut i slutet av 
sommaren. För mer informa-
tion om vart man hittar denna 
homopärla kan man kika in på 
min instagram: honbahbest 
     Dejtar du någon?
     – Jag är fortfarande singel, 
jag gillar att ta mig tid, är en 
rätt segstartad person när det 
kommer till förhållanden, 
men jag dejtar en kvinna just 
nu som jag tycker är så satans 

nice, tii på dig snygging!
     Vad dricker du helst på 
sommaren?
     – En kall bärs, det är min 
absoluta favoritdryck all year 
round.
     Vilken glass är din 
favorit?
     – För 24:e året i rad är 
mitt svar isglassen twister, 
eller heter den kanske bara 
twist? Spiralglassen med den 

fina färgerna.
    På vilken uteservering 
hittar man dig?
     – Jag älskar just nu Lasse 
i parken vid Hornstull och 
såklart Mälarpaviljongen, två 
oslagbara klassiker.
    Vem skulle du helst 
vilja ha en liten romans 
med i sommar?
     – Om jag får spåna helt 
vilt skulle det vara Ting-
eling från Peter Pan då man 

skulle kunna lifta med henne 
när hon flaxade iväg mot 
Mälarpaviljongen från klip-
porna på Långholmen efter en 
solig dag. På det sättet hade 
jag sluppit ta stekheta 4:an-     
bussen dit.. 
    Vilket ord använder du 
mest?
     – Ordet som beskriver ett 
alldeles speciellt sinnestill-
stånd; nämligen ordet Tiii. 
Tiii kan man säga för att hälsa 
på en homofil eller bara om 
man ser någon som är extra 
härlig, man kan alltid säga tiii.
    Vilken är sommarens 
bästa låt?
     – Enligt mig är det helt 
klart Wasted med Tiesto, jag 
älskar alltid Tiesto särskilt 
på sommaren, men just låten 
Wasted är alldeles extra nice. 
Den är soundtracket till min 
sommar.

sommar med matilda
”Flator” är över och livet återgår till det normala för de sex tjejerna i serien. Vi kollade läget med Matilda för att se hur hennes sommar ser ut.  

”Jag är fortfarande singel, 
men jag dejtar en kvinna 
just nu som jag tycker är 

så satans nice”

AV anders öhrman
FOTO christian hagward
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måndag 28 juli
Vickans årliga Pride-fest
Succékonceptet Måndag 

hela Vickan kör sin årliga 
Pride-måndagsfest där 
de dubblar ytan på 
uteserveringarna och smäller 
upp fler barer. Det blir 
sjukt mycket schlager med 
StorSchlaget från 22.30 och 
kanske en hemlig gäst…

Vickan, Kungsträdgården 6, 
t-bana Kungsträdgården, 20.00-
03.00, 18 år, fri entré

tisdag 29 juli
Wish Pride
Fetish- & BDSM-brudarnas 

årliga fest i SLM:s lokaler är 
en äkta Pridetradition och 
mycket poppis. Kom ihåg att 
cash is king så ta gärna med dig 
kontanter!

SLM, Wollmar Yxkullsg 18, 
t-bana Mariatorget, 22.00-03.00, 
18 år, 60 kr för medlemmar

Onsdag 30 juli
Moxy Pride
Flatfavvon Moxy ger sig 

in i Zippers gamla lokaler på 
Kungsholmen för en Pride- 
fest. Dj:s är toppnamnen DJ 
Inca och Snygg-Jessica. 

La Isla, St Eriksgatan 51, 
t-bana Fridhemsplan, 23.00-
05.00, 120 kr

RFSL Transfest
För första gången någonsin: 

Transfesten, som är en fest 
för den som är trans eller har 
transerfarenheter och deras 
vänner. Det blir dj:s med två 
dansgolv, speedfriending och 
bra stämning. Dj:s är Aleksa 
Lundberg, Nina Ramsby, 
Dj Michelle och Dj Kim.

Kägelbanan, Södra Teatern 
21.00-01.00, 20 år, 120 kr, 

Candy
Den populära fredags-

klubben maxar under 
Pride och kör extraöppet. 
På mainfloor spelar Emil 
SoundFactory och på 
BonBon floor Anton Palm.

Candy, Le Bon Palais, 
Barnhusg 12, t-bana T-Centralen, 
23.00-04.00, fri entré

Drag it up!
Admira & Reine bjuder på 

show med en ”special guest”. 
På nedervåningen spelar 
Adam Turner (London), 
uppe kör Alex Waller.

Wonk, Kungsgatan 15, t-bana 
Hötorget, 22.00-sent, 100 kr 
innan 23.00, 150 kr efter

Glory Wild Wednesday 
Pride special 

Katthavet och terrassen 
intas av DJ Makkan och Per 
QX som spelar RnB, vocal 
house, 80s, 90s och bjuder 

på allmänt partymys när den 
populära onsdagsklubben 
prajdar loss.

Berns, Berzelii Park, t-bana 
Östermalmstorg, 21.00-04.00, 
fri entré

SLM Öppet hus mixad
Mixat och alla dresskoder 

gäller. 50 kr för medlemmar 
i SLM Stockholm och 100kr 
för övriga. Kom ihåg att cash 
is king så ta gärna med dig 
kontanter!

SLM, Wollmar Yxkullsg 18, 
t-bana Mariatorget, 22-00-03.00

Torsdag 31 juli
Worlds biggest Schlager 

After Party
Än en gång bjuds det 

på maxad schlagerfest efter 
torsdagen i parken. Och i 
år är det mer amazing än 
nånsin då Conchita Wurst 
kommer! Det är hennes enda 
klubbspelning i Sverige så 
var på plats! Och så kommer 
Alcazar! Dj:s är Edward 
af Sillén, Ronny Larsson, 
Mathias Lundström och 
Zak Ben som lirar på tre stora 
golv. Kvällens värdinna? Little 
Miss Lucy.

Ambassadeur, Kungsgatan 18, 
t-bana Hötorget, 22.00-04.00, 
Förköp: 200 kr på Torget i Gamla 
Stan & Rosé tältet i Pride Park.

Underklädesfesten
Sjukt populära under-

klädesfesten är inne på sitt 
sjunde år och som vanligt 
dansar alla iklädda enbart 
underkläder! Svett, hångel 
och halvnaken discodans. Och 
alla åldrar och kroppstyper är 
välkomna! Kom tidigt, det blir 
fullt snabbt!

Marie Laveau, Hornsgatan 66, 
t-bana Mariatorget, 22.00-03.00, 
120 kr

Candy
Extraöppet för 

fredagsfavvon vid Norra 
Bantorget! På mainfloor spelar 
Pamela och på BonBon floor 
Dj Makkan.

Candy, Le Bon Palais, 
Barnhusgatan 12, t-bana 
T-Centralen, 23.00-04.00, fri 
entré

Patricia
Jul i Juli firas på den 

klassiska hbtq-kajutan när de 
kör extraöppet under Pride. 
DJ är Micke Lindfors och 
"saxofontomten" minglar med 
gästerna.

Patricia, Söder Mälarstrand 
kajplats 19, t-bana Mariatorget, 
17.00-05.00, fr 21.00: 100 kr

RFSL Tjejfest
En äkta Pridetradition för 

tjejer som gillar tjejer. Med dj:s 
som Cissi Ramsby, Imber, 

Dgeral, Dj Mira och Dj 
Azar (Caliente) så vet vi att 
det blir en galet bra fest.

Kägelbanan, Södra Teatern 
21.00-01.00, 175 kr för RFSL-
medlemmar, annars 200 kr 

SLM Öppet hus killar
Öppet hus för boys och alla 

dresskoder gäller. 50 kr för 
medlemmar i SLM Stockholm 
och 100kr för övriga. Cash is 
king så ta med kontanter!

SLM, Wollmar Yxkullsg 18, 
t-bana Mariatorget, 22-00-03.00

fredag 1 aug
Moxy goes Pride
Populär pridetradition 

anordnad av Moxy-gänget 
som brukar locka över 1000 
flator. Två dansgolv och dJ:s 
är Fride Moksnes (Oslo), 
Dj Ubbe (Köpenhamn) 
och Snygg-Jessica (Piteå). 
Blekholmsterassen 15, T-bana 
Centralen, 22.00-03.00, Förköp 
180 kr, 200 kr i dörren.

Mr Gay Sweden 2014
RuPauls Drag Race-

darlingen Detox Icunt leder 
uttagningen tillsammans 
med Jean-Pierre Barda och 
på scenen står LA-baserade 
artisten BP Major. I juryn 
sitter Scissor Sisters Jake 
Shears, Hollywood-stylisten 

Stockholm Pride är här och du vill veta hur, var och när du ska festa. Lugn, QX har spaltat upp det digra festschemat. Så fram med överstrykningspennan!

TEXT ronny larsson  

FESTERNA UNDER STOCKHOLM PRIDE

Kazaky kommer till 
festen ”In Pride We 

Trust” på Pridelördagen



Dessutom ”Må-bra-behandling” på köpet. 
Gäller på utvalt sortiment. Värde 450 kr.

Sthlm
Arninge Centrum. 08-756 5017  |  Danderyd Enebyängen Sunnanängsvägen 5. 08-544 993 30
Nacka Sickla Köpkvarter. 08-641 95 70  |  Rotebro KOM Köpcentrum. 08-754 42 80
Stockholm Sveavägen 122. 08-23 48 00  |  Söder Folkungagatan 69. 08-642 87 24
GÄLLER PÅ LE VER ANTÖR ERNA S OR D PRI S ER . V I R E S ERVER AR OS S FÖR S LUTFÖR SÄL JNING OCH  KOR R EK TURFEL .

375:-
ord.pris 499:-

450:-
ord.pris 599:-

525:-
ord.pris 699

RAKAPPARAT R4150
• 2 års garanti
• Följsamt rakhuvuden
• Smart pop up-trimmer
• Uppladdningsbar

SKÄGGTRIMMER MB4555
• 3 års garanti
• Självslipande skärblad i titan
• 40 minuters batteritid
• Touchkontroller

525:-
ord.pris 699:-

HÅRTORK AC8000
• 5 års garanti
• Jonfunktion för glansigt hår
• Olika munstycken
• Maximal effekt: 2200 watt

HÅRTRIMMER HC5800
• 3 års garanti
• Självslipande titanblad
• 120 minuters klipptid
• Praktisk digitaldisplay

675:-
ord.pris 899:-

PLATTÅNG S8590
• 5 års garanti
• Keratin teknologi
• 5 värmeinställningar 
• 15 sek. uppvärmning

299:-
ord.pris 399:-

VÄRMEBORSTE CB65A45
• 3 års garanti
• Två värmeinställningar
• Automatisk avstängning
• Proffskvalitet

Pridefin hos Elon. 
25% på alla grooming- 

produkter från Remington.

Mer info om ”Må-bra-kampanjen” i våra butiker.

www.elonsthlm.se

måndag 28 juli
Vickans årliga Pride-fest
Succékonceptet Måndag 

hela Vickan kör sin årliga 
Pride-måndagsfest där 
de dubblar ytan på 
uteserveringarna och smäller 
upp fler barer. Det blir 
sjukt mycket schlager med 
StorSchlaget från 22.30 och 
kanske en hemlig gäst…

Vickan, Kungsträdgården 6, 
t-bana Kungsträdgården, 20.00-
03.00, 18 år, fri entré

tisdag 29 juli
Wish Pride
Fetish- & BDSM-brudarnas 

årliga fest i SLM:s lokaler är 
en äkta Pridetradition och 
mycket poppis. Kom ihåg att 
cash is king så ta gärna med dig 
kontanter!

SLM, Wollmar Yxkullsg 18, 
t-bana Mariatorget, 22.00-03.00, 
18 år, 60 kr för medlemmar

Onsdag 30 juli
Moxy Pride
Flatfavvon Moxy ger sig 

in i Zippers gamla lokaler på 
Kungsholmen för en Pride- 
fest. Dj:s är toppnamnen DJ 
Inca och Snygg-Jessica. 

La Isla, St Eriksgatan 51, 
t-bana Fridhemsplan, 23.00-
05.00, 120 kr

RFSL Transfest
För första gången någonsin: 

Transfesten, som är en fest 
för den som är trans eller har 
transerfarenheter och deras 
vänner. Det blir dj:s med två 
dansgolv, speedfriending och 
bra stämning. Dj:s är Aleksa 
Lundberg, Nina Ramsby, 
Dj Michelle och Dj Kim.

Kägelbanan, Södra Teatern 
21.00-01.00, 20 år, 120 kr, 

Candy
Den populära fredags-

klubben maxar under 
Pride och kör extraöppet. 
På mainfloor spelar Emil 
SoundFactory och på 
BonBon floor Anton Palm.

Candy, Le Bon Palais, 
Barnhusg 12, t-bana T-Centralen, 
23.00-04.00, fri entré

Drag it up!
Admira & Reine bjuder på 

show med en ”special guest”. 
På nedervåningen spelar 
Adam Turner (London), 
uppe kör Alex Waller.

Wonk, Kungsgatan 15, t-bana 
Hötorget, 22.00-sent, 100 kr 
innan 23.00, 150 kr efter

Glory Wild Wednesday 
Pride special 

Katthavet och terrassen 
intas av DJ Makkan och Per 
QX som spelar RnB, vocal 
house, 80s, 90s och bjuder 

på allmänt partymys när den 
populära onsdagsklubben 
prajdar loss.

Berns, Berzelii Park, t-bana 
Östermalmstorg, 21.00-04.00, 
fri entré

SLM Öppet hus mixad
Mixat och alla dresskoder 

gäller. 50 kr för medlemmar 
i SLM Stockholm och 100kr 
för övriga. Kom ihåg att cash 
is king så ta gärna med dig 
kontanter!

SLM, Wollmar Yxkullsg 18, 
t-bana Mariatorget, 22-00-03.00

Torsdag 31 juli
Worlds biggest Schlager 

After Party
Än en gång bjuds det 

på maxad schlagerfest efter 
torsdagen i parken. Och i 
år är det mer amazing än 
nånsin då Conchita Wurst 
kommer! Det är hennes enda 
klubbspelning i Sverige så 
var på plats! Och så kommer 
Alcazar! Dj:s är Edward 
af Sillén, Ronny Larsson, 
Mathias Lundström och 
Zak Ben som lirar på tre stora 
golv. Kvällens värdinna? Little 
Miss Lucy.

Ambassadeur, Kungsgatan 18, 
t-bana Hötorget, 22.00-04.00, 
Förköp: 200 kr på Torget i Gamla 
Stan & Rosé tältet i Pride Park.

Underklädesfesten
Sjukt populära under-

klädesfesten är inne på sitt 
sjunde år och som vanligt 
dansar alla iklädda enbart 
underkläder! Svett, hångel 
och halvnaken discodans. Och 
alla åldrar och kroppstyper är 
välkomna! Kom tidigt, det blir 
fullt snabbt!

Marie Laveau, Hornsgatan 66, 
t-bana Mariatorget, 22.00-03.00, 
120 kr

Candy
Extraöppet för 

fredagsfavvon vid Norra 
Bantorget! På mainfloor spelar 
Pamela och på BonBon floor 
Dj Makkan.

Candy, Le Bon Palais, 
Barnhusgatan 12, t-bana 
T-Centralen, 23.00-04.00, fri 
entré

Patricia
Jul i Juli firas på den 

klassiska hbtq-kajutan när de 
kör extraöppet under Pride. 
DJ är Micke Lindfors och 
"saxofontomten" minglar med 
gästerna.

Patricia, Söder Mälarstrand 
kajplats 19, t-bana Mariatorget, 
17.00-05.00, fr 21.00: 100 kr

RFSL Tjejfest
En äkta Pridetradition för 

tjejer som gillar tjejer. Med dj:s 
som Cissi Ramsby, Imber, 

Dgeral, Dj Mira och Dj 
Azar (Caliente) så vet vi att 
det blir en galet bra fest.

Kägelbanan, Södra Teatern 
21.00-01.00, 175 kr för RFSL-
medlemmar, annars 200 kr 

SLM Öppet hus killar
Öppet hus för boys och alla 

dresskoder gäller. 50 kr för 
medlemmar i SLM Stockholm 
och 100kr för övriga. Cash is 
king så ta med kontanter!

SLM, Wollmar Yxkullsg 18, 
t-bana Mariatorget, 22-00-03.00

fredag 1 aug
Moxy goes Pride
Populär pridetradition 

anordnad av Moxy-gänget 
som brukar locka över 1000 
flator. Två dansgolv och dJ:s 
är Fride Moksnes (Oslo), 
Dj Ubbe (Köpenhamn) 
och Snygg-Jessica (Piteå). 
Blekholmsterassen 15, T-bana 
Centralen, 22.00-03.00, Förköp 
180 kr, 200 kr i dörren.

Mr Gay Sweden 2014
RuPauls Drag Race-

darlingen Detox Icunt leder 
uttagningen tillsammans 
med Jean-Pierre Barda och 
på scenen står LA-baserade 
artisten BP Major. I juryn 
sitter Scissor Sisters Jake 
Shears, Hollywood-stylisten 

Stockholm Pride är här och du vill veta hur, var och när du ska festa. Lugn, QX har spaltat upp det digra festschemat. Så fram med överstrykningspennan!

TEXT ronny larsson  

FESTERNA UNDER STOCKHOLM PRIDE

Kazaky kommer till 
festen ”In Pride We 

Trust” på Pridelördagen



Ta en paus och upplev Trosas 
idyll hos oss på Ågården.

HOTELL   RESTAURANG   TRÄDGÅRDSBAR. .
Håll dig uppdaterad om våra erbjudanden på 

vår hemsida: agarden-trosa.se eller telefon 0156-40090.

Välkommen till Ågården 
ditt smultronställe i Trosa!

BÖGHÖGAR
OCH SEXMORAL
BERÄTTARTÄLT
28/7–3/8 10.00–17.00 
Lyssna på lumpenminnen om 
macho-attityder, nakenhet och 
böghögar i vårt tält på museet.

Under Pride får alla med festivalpass 50% rabatt på museientrén.

GUIDAD VISNING
28/7–1/8 13.00
Om sexmoral och norm-
brytare i stormaktstidens 
Sverige.

Riddargatan 13, T-Östermalmstorg | www.armemuseum.se

Foto: Armémuseum arkiv

TRO, 
HOPP 
OCH 

KÄRLEK

sjohistoriska.se

SJÖMANSTATUERINGAR

FRI ENTRÉ 

KÄRLEK

FRI ENTRÉ 

KÄRLEK

FRI ENTRÉ 

GRATIS APP”Tatuera dig med Sjöhistoriska”!



Jonas Hallberg, artisten 
Robert Fux, QX Ronny 
Larsson och regerande 
Mr Gay Sverige & Europa, 
Jack Johansson. Dj:s på 
tre dansgolv är Gretchen, 
Pamela, Zak Ben och 
Kenny Solomons.

Göta Källare, t-Bana 
Medborgarplatsen, 22.00-05.00, 
Förköp: 160 kr på Torget i Gamla 
Stan & Rosébaren i Pridepark.

This is Tel Aviv
Gayfavoriten Tel Avivs 

stämning på golvet? Absolut. 
Super-dj:n Yinon Yahel (Tel 
Aviv) fyller nedervåningen 
medan Mathias Holmgren 
brassar hits på övervåningen.

Värdinna är såklart 
Admira Thunderpussy.

Wonk, Kungsgatan 15, t-bana 
Hötorget, 22.00-sent, 100 kr 
innan 23.00, 140 kr efter

Dancing In The Dark
Premiär för Pride-

färskingen "Dancing in the 
dark" där dansgolvet släcks 
ner under kvällen och disco- 
och pop varvas med tryckare! 
Hittar du kärleken i mörkret?

Marie Laveau, Hornsgatan 
66, t-bana Mariatorget, 22.00-
03.00, 120 kr, 20 år

FemmeQ-fest
Återigen samlas festsugna 

kvinnor, damer, tjejer och 
brudar på Nalen för årets stora 
fest för 30+-brudarna. Dj är 
hitvänlige superdj;n Christer 
Broman.

Nalen, Regeringsgatan 74, 
t-bana Hötorget, 21.00-02.00, 
förköp 150 kr (nalen.se eller 
tickster.se, i dörren 200 kr

Candy
Den populära fredags-

klubben tuffar vidare, denna 
kväll med värdarna Duo Raw. 
På mainfloor spelar Jonas 
Lindevik och Bernhard 
och på BonBon floor Anders 
Sewerinson. Dessutom ett 
extrauppbyggt större golv med 
schlager där Alex Waller 
spelar.

Candy, Le Bon Palais, 
Barnhusgatan 12, t-bana 
T-Centralen, 23.00-05.00, fri 
entré

Club KG Pride Summer 
Party

Katja och Gunn m.fl 
bjuder på house, reggaeton, 
RnB, dancehall, latino och 
mycket annat på Debaser 
Medis, som en liten förfest 
inför Ella Lesbian Festival på 
Mallorca 4-8 sept.

Debaser Medis, t-bana 
Medbrorgarplatsen, 22.00-03.00, 
20 år, 150 kr förköp, 200 kr i 
dörren

Polari
Polari Pride Edition med 

Virginia (Panorama Bar/DE) 
och Staffan Lindberg.

Berns, Berzelii Park, t-bana 
Östermalmstorg, 22.00-05.00

Big Bear Pride Party
Årets stora björnbegivenhet 

är såklart den stora festen 
under Pride. 3 barer, 2 

dansgolv, dj:s .
Staybar, Götgatan 99, 

t-bana Skanstull, 21.00-03.00, 
medlemmar 120 kr, 200 kr

SLM öppet hus sport
Svettigt het sportkväll och 

öppet för alla nyfikna killar. 
Dresskod är sportig och då 
något mer inspirerande än 
t-shirt och träningsbyxor. 
50kr för medlemmar i SLM 
Stockholm och 100kr för 
övriga. Ta gärna med dig 
kontanter!

SLM, Wollmar Yxkullsg 18, 
t-bana Mariatorget, 22-00-03.00

Vilda hästar
Helena Sandström 

i spetsen för ett politiskt 
poetiskt klubbperformance. 
Ihop med Isabel Cruz 
Liljegren, och Johen Rafael 
Tilli bjuds det på kärlekskamp, 
gemenskapstörst och 
elektroniska popexplosioner.

Trädgården, Hammarby 
Slussväg 2, T-bana Skanstull, fr 
70 kr

Jazz är farligt Allstars 
goes Pride

Elena Wolays koncept 
med frijazz, experimentellt, 
noise, jazzrock, kraut och så 
vidare erövrar Kägelbanan för 
en mäktig festkväll.

Kägelbanan, Södra Teatern, 
21.00-01.00

lördag 2 aug
Mums Mums Drag Race
Vem blir Skandinaviens 

nästa dragqueen? 
Dundersuccén är tillbaka 
för tredje året i rad, med 
transtävlingen "Mums Mums 
Dragrace"! Tävlingsmoment 
som ”catwalk” och ”lipsync 
for your life” resulterar i att en 
celeber jury utser nästa stora 
dragqueen! Öppet för alla 
könstillhörigheter!

Marie Laveau, Hornsgatan 
66, t-bana Mariatorget, 22.00-
03.00, 120 kr, 20 år

In Pride we trust
Ukrainska högklackade 

hunkarna i Kazaky gästar 
på Wonks Prideavslut som 
hålls på Kristall, även det på 
Kungsgatan, men nummer 
56. Golv ett sköts av Phil 
Romano (Barcelona) och 
Daniel Olsson, golv två av 
Fagmaster Blix och golv 3 
(takterrassen) av Christoffer 
Földes och Carl Durelius. 
Duo Raw är värdar.

Kristall, Kungsgatan 56, 
t-bana Hötorget, 23.00-05.00, 
Förköp 180 kr på Torget & Bistro 
By Adam/220 kr i dörren.

Tjejfesten Stockholm 
presenterar: Pridefesten! 

Tjejfest med DJ Hidocha 
och DJ Clitter som spelar 
sexig rnb, hop, dancehall & 
house på två olika dansgolv. 

Staybar Nightclub, Götgatan 
99. T-bana Skanstull, 130 kr

Den stora efterfesten
Den sista festivalmusten ska 

ut genom att dansa hela natten 
på Debaser Medis 3 dansgolv. 

Kiyomi Valentine och 
Lauren från The Real L-Word 
dj:ar sexigt och queerigt på 
festen förutom superduon 
Katja & Gunn själva. Scenshow 
med visuales av God Save 
The Queer.

Debaser Medis, t-bana 
Medborgarplatsen, 22.00-03.00, 
20 år, 200 kr förköp (Tickster, 
Bengans, Sound Pollution, Record 
Hunter, Kulturhuset/Kulturdirekt) 
och 250 i dörren.

Big Closing Party!
Candy, Honey och Clean 

group går ihop och ordnar 
ett fett avslutningsparty på Le 
Bon Palais ihop med Dansens 
hus. Hela 2600 går in och det 
blir fem dansgolv, 9 Dj:s och 
en extra utebar. Värdinnor i 
massor, dansare och dragshow 
med DRUGS,  Reine & 
Admira Thunderpussy. 
Och, Scissor Sisters Jake Shears 
gästar som dj!

Dj:s: ESC/Mello på större 
golv med Andreas G, pop 
& hits med Gretchen & Dj 
Bride, dance & RnB med DJ 

Makkan, Disco & 80 ś med 
Mathias Lundström, och på 
main floor spelar Jake Shears, 
Marcus Ullmarker, Pamela 
& Bernhard.

Candy, Le Bon Palais, 
Barnhusgatan 12, t-bana 
T-Centralen, 23.00-05.00, 260 
kr i dörren

Polari Proud Pride 
Unity

Pridespecial med en 
brakfest där alla är hbtq - ingen 
som uppträder är straight, 
enligt traditionen! Megahouse, 
disco och techno: Horse 
Meat Disco i Spegelsalen med 
Pjotr, Boris (Berghain/
DE) i källaren med Staffan 
Lindberg, Gutterslut (UK) 
i Stora salongen, lesbiska 
klubben Girls Gone Wolf 
med Siri Hjorton Wagner 
& Lebb Zeppelin, Mahoyo 
och dessutom Beatrice Eli 
som kör live på terrassen, 
Casa Hysterica med Robert 
Fux & Farao plus BayBjane 
Cybercissy (DE) är 
ambulerande i huset.

Berns Berzelii park, t-bana 
Östermalmstorg, 22.00-05.00, 
biljetter på Ticknet,  i dörren 
250kr

SLM Leather Pride
Fetischkväll för de 

hårda grabbarna. 50kr för 
medlemmar i SLM Stockholm.

Kom ihåg att cash is king så 
ta gärna med dig kontanter!

SLM, Wollmar Yxkullsg 18, 
t-bana Mariatorget, 22-00-03.00

Söndag 3 aug
Patricia
Last Man Standing Party 

blir det när Patricia kör sin 
klassiska orkar-du-en-natt-
till-fest. 4 våningar! 6 barer!  2 
uteserveringar! Dj är Micke 
Lindfors och vi VET att du 
kommer att vara där.

Patricia, kajplats 19, t-bana 
Mariatorget, 18.00-05.00, 100 
kr fr 21. 

Conchita uppträder 
under The Worlds 
biggest Schlager 
After Party

Alcazar ses på The 
Worlds biggest 

Schlager After Party

Jake Shears 
sitter i juryn 
under freda-

gens Mr Gay-
fest och dj:ar 

under lörda-
gens stora  Big 
Closing Party.

The Real L-Words 
Kiyomi & Lauren dj:ar 

på Den stora efter-
festen på Debaser 

Medis.
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QXKILLEN
Namn: Robin. 
Ålder: 23
Bor: Eskilstuna 
Längd & vikt: 176cm 58kg
Heter på Qruiser: Rise_up
Singel: Dejtar exklusivt 
Den kroppsdelen är jag mest nöjd med: 
Ögonen
Det sover jag i: Naken
Han är världens sexigaste man:  
Channing Tatum 
Det får mig tänd: Muskulösa män
Då är jag som sexigast: I sängen 
Beskriv dig själv naken med ett ord: Mr Big
Ge eller ta: Ta.
Har haft sex med fler än en person 
 samtidigt: Ja
Kalsongtyp jag föredrar: Boxer
Då såg jag porr senast: För fyra dagar sen
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Berättelsen om han som en gång fanns men som någon 
bestämde inte längre fick finnas.

 
Bög! Med stora bokstäver stod ordet på tröjan. Han hade 
inga särskilda tankar med det när han köpte tröjan. Bög! 
Han var ju det och när han på sin första Pridefestival såg 
tröjan där i tältet så köpte han den. Hans tanke var aldrig 
att använda den ute på stan. I det lilla samhället där han 
bodde var det omöjligt att vara öppet homosexuell. Bög! 
Han hade tröjan på sig och tänkte väl inte så mycket på 
det. Han var hemma och bakade, när grannen ringde på 
dörren för att låna lite socker. Bög! Hennes skräckslagna 
blick var lika tydlig som trycket på hans tröja. Han hade 
kommit ut på arbetsplatsen. Och för sina vänner och sin 
familj. Det som stod på tröjan var vem han var. Eller mer 
en benämning på hur han älskade. Den man som älskar en 
annan man är bög. Nu älskade han män och han var det 
där på tröjan. Punkt. Han var bög. Dubbelpunkt. 

Då började telefonerna ringa. Hos honom var det män-
niskor som flåsade i luren. Det var väsande röster som 
uttryckte samma sak som tröjan. Bög! Det som skiljde 
tröjan från samtalen var att tröjan kommunicerade ett 
ord. Rösterna i telefonen la till -jävel, -äckel och andra 
beskrivningar med värderingar i hur han älskade. Han var 
inte längre sitt namn. Han var sin läggning, i det något 
farligt, äckligt och något som inte fick finnas i det lilla 
samhället. Han var inte längre en människa. Han var något 
och detta något skulle förgöras. Telefonerna ringde också 
hos hans anhöriga. De fick veta hur illa detta var. Bög! 
En sån fick minsann inte finnas. Inte där. Inte någonstans. 
Det förklarade man noga. Inte bara i samtalen till honom 
och hans omgivning. Det stod i brev som lämnades i hans 
bostad. Han skulle misshandlas. Skändas. Han skulle dö. 
Bög! Står det så på tröjan och är det också namnet på det 
man blir om man älskar en annan man. Då tvingas man 

byta telefonnummer. Han bytte nummer. Och det var då det 
hände. Bögen skulle bort. Kunde man inte skrämma iväg 
honom och inte längre nå honom skulle han dö.

Han vaknade av att det pep. Brandvarnaren hade reag-
erat på röken som fyllde hans bostad. Bögen skulle dö. 
Likt en häxa som förr i tiden brändes på bål skulle han 
eldas upp. Bög! Lika hemsk och demoniserad som den  
medeltida kvinnan skulle han offras levande för att plågsamt  
förgöras en gång för alla. Dö! Bög! Dö! Det var vad de 
ville. Det var vad som skedde. Tröjan förstördes i branden.  
Bögen hittades under sängen. Det var där som det längst  
fanns luft möjlig att andas. Platsen för det förbjudna snus-
ket räddade hans kropp. Han vaknade på sjukhuset. Hans 
kropp hade räddats av brandkåren som i sista stund hunnit  
fram. Hans kropp levde fortfarande men han, vem han en 
gång varit, var död. Bög! Det som stod på tröjan fick han 
inte vara. Var man det skulle man förgöras. Det var också 
vad som skedde. Han tvingades flytta. Han tvingades lämna 
sina anhöriga. Han tvingades byta namn. Han som en tid 
innan hade köpt sin tröja på sin första Pridefestival fanns 
inte längre. Kroppen levde fortfarande men han var död. 
Han tvingades föda en ny människa på en ny plats där vem 
han en gång var inte fick berättas. Där vilka han en gång 
älskade inte längre fick finnas i hans liv. Han var död men 
hans kropp levde.

De eldade upp bögen. De dödade allt det de kunde  
acceptera. Men de kunde inte döda hur han älskar. Idag  
lever han med nytt namn på en ny plats. Han har också 
köpt nya tröjor. På varje Pridefestival har han köpt en ny. 
På en av dem står det med stora tydliga bokstäver samma 
ord som på den där allt började. Bög! Det står så på tröjan  
och han kommer stolt bära den i sommar. Han kommer 
bära den när han festar mot att han var tvungen att dö 
för att få finnas.

28 JULI - 2 AUGUSTI

stockholmpride.org    #JAGFESTARMOT

DET HÄR ÄR BERÄTTELSEN OM VARFÖR 
NÅGON FESTAR MOT ATT JUST HAN SKULLE DÖ

Anonym



Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardi-
nal, Lise Roy

FOKUS
FILM

Tom at the farm

Ung, kriminell bråkstake återförenas 
med sin frånvarande far när han �yt-
tas från ungdomsanstalt till pappans 
fängelse. Där försöker en 
terapeut hjälpa honom 
att tygla sina känslor allt 
medan hans explosiva 
beteende ständigt försätter honom 
i trubbel. Brittiskt drama är mycket 
mer än bara våldsam, smutsig feelbad 
utan även en trovärdig, psykolo-
gisk skildring av en ungdom som 
hamnat snett i tillvaron. Den allt 

annat än sentimentala far-och-son-
relationen är gripande och credd 
ska ges för att man inkluderat en 

odramatiserad kärleksa�är 
mellan pappan och hans 
cellkamrat. O’Connell (som 
växt upp sedan barnroller 

i �is is England och Eden Lake) är 
perfekt i huvudrollen och trots all 
brutalitet och mörker anas ekon 
av värme och medmänsklighet. 
                                Andreas Samuelson

“trovär-
dig”

VI LÄNGTAR!
Wild
E�er Dallas Buyers Club satsar 
regissören Jean-Marc Vallee på 
ännu ett drama. Denna gång med 
Reese Witherspoon i huvudrollen 
som en kvinna som ska vandra 
1100 miles genom vildmarken 
e�er att ha varit med om en 
personlig förlust. Trailern lovar 
gott och Witherspoon ser tu� ut.                                       
Premiär i vinter

VI köper hem!
Getting Go
Collegekillen Doc intresserar sig 
för gogo-dansaren Go och erbjuder 
sig att göra en dokumentär om 
honom. Snart suddas gränserna ut 
mellan vad som är arbete och nöje 
och e�er en natt ihop är det dags 
att ställa sig frågan om det alltid 
är så bra att få det man önskar sig. 
Smart, snygg och intressant färskt 
�lm av Cory Krueckeberg.

Blodsband

Kanadensaren Xavier Dolan 
skådespelardebuterade som 
femåring och regisserade sin 

första �lm vid 20 års ålder. Nu kom-
mer hans �ärde drama och första e�er 
annan förlaga (den hade premiär i �ol 
och i höst släpps hans femte, Mommy). 
E�er att ha avverkat en dysfunktionell 
mor-och-son-relation (Jag dödade min 
mamma), ett triangeldrama (Hjärtslag) 
och transexualitet (Laurence Anyways) 
så bjuder Dolan på en mörk, psykologisk 
thriller. Han spelar även huvudrollen 
som Tom, en blonderad copywriter som 
reser till landsbygden för att ta del av 
sin döda pojkväns begravning och trä�a 
dennes familj. Modern, ovetandes om 
sonens läggning, tar emot Tom som en 
nära vän medan brodern är hotfull och 

tvingar in Tom i ett sadomasochistiskt 
maktspel. Precis som tidigare tar Dolan 
även i denna �lm gott om tid på sig med 
långa tagningar och stillsamma scener. 
Men här �nns även ett krypande obehag 
som via eggande musik och stirriga 

blickar byggs upp redan tidigt hela 
vägen till det svettiga klimaxet. Det är 
ett suggestivt kärleksbarn av Hitch-
cock och Polanski som Dolan doppat i 
homoerotik och lerig landsortsidyll. Det 
är långt ifrån för alla smaker och slutet 
lämnar väl många dörrar öppna. Men 
en av sin generations mest intressanta 
regissörer bevisar återigen att han kan 
erbjuda både queer- och heteropublik 
originella, unika �lmverk. Och Pierre-
Yves Cardinal kan vara den sexigaste 

psykopaten sedan Christian Bale i 
American Psycho...           
                                      Andreas Samuelson

“Eggande musik 
& stirriga 
blickar” 

Rupert Friend, Jack O´Connell

Pierre-Yves Cardinal



Under hela Prideveckan finns 
vi i Unionentältet i Pridepark.
Besök oss gärna!

normativa 
fikaraster!normativa normativa 

Stoppa 
hetero-

Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardi-
nal, Lise Roy

FOKUS
FILM

Tom at the farm

Ung, kriminell bråkstake återförenas 
med sin frånvarande far när han �yt-
tas från ungdomsanstalt till pappans 
fängelse. Där försöker en 
terapeut hjälpa honom 
att tygla sina känslor allt 
medan hans explosiva 
beteende ständigt försätter honom 
i trubbel. Brittiskt drama är mycket 
mer än bara våldsam, smutsig feelbad 
utan även en trovärdig, psykolo-
gisk skildring av en ungdom som 
hamnat snett i tillvaron. Den allt 

annat än sentimentala far-och-son-
relationen är gripande och credd 
ska ges för att man inkluderat en 

odramatiserad kärleksa�är 
mellan pappan och hans 
cellkamrat. O’Connell (som 
växt upp sedan barnroller 

i �is is England och Eden Lake) är 
perfekt i huvudrollen och trots all 
brutalitet och mörker anas ekon 
av värme och medmänsklighet. 
                                Andreas Samuelson

“trovär-
dig”

VI LÄNGTAR!
Wild
E�er Dallas Buyers Club satsar 
regissören Jean-Marc Vallee på 
ännu ett drama. Denna gång med 
Reese Witherspoon i huvudrollen 
som en kvinna som ska vandra 
1100 miles genom vildmarken 
e�er att ha varit med om en 
personlig förlust. Trailern lovar 
gott och Witherspoon ser tu� ut.                                       
Premiär i vinter

VI köper hem!
Getting Go
Collegekillen Doc intresserar sig 
för gogo-dansaren Go och erbjuder 
sig att göra en dokumentär om 
honom. Snart suddas gränserna ut 
mellan vad som är arbete och nöje 
och e�er en natt ihop är det dags 
att ställa sig frågan om det alltid 
är så bra att få det man önskar sig. 
Smart, snygg och intressant färskt 
�lm av Cory Krueckeberg.

Blodsband

Kanadensaren Xavier Dolan 
skådespelardebuterade som 
femåring och regisserade sin 

första �lm vid 20 års ålder. Nu kom-
mer hans �ärde drama och första e�er 
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sin döda pojkväns begravning och trä�a 
dennes familj. Modern, ovetandes om 
sonens läggning, tar emot Tom som en 
nära vän medan brodern är hotfull och 

tvingar in Tom i ett sadomasochistiskt 
maktspel. Precis som tidigare tar Dolan 
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blickar byggs upp redan tidigt hela 
vägen till det svettiga klimaxet. Det är 
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cock och Polanski som Dolan doppat i 
homoerotik och lerig landsortsidyll. Det 
är långt ifrån för alla smaker och slutet 
lämnar väl många dörrar öppna. Men 
en av sin generations mest intressanta 
regissörer bevisar återigen att han kan 
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RONNYS TV

�e Strain               
Ny skräckserie som 
ha� premiär i USA. 
Äcklig, skrämmande 
och fängslande om 
ett plan som landar 
på JFK med 200 
döda kroppar och 
fyra överlevande. Snart börjar krop-
parna försvinna från bårhuset...

Den här månaden kollar 
vi in en transdokumentär, 
Madonna och en lesbisk 
hjältinna... 

MTV-maratons
Först fastnade jag 
framför Coyote Ugly-
aktiga realityn Big 
Tips Texas och nu är 
mitt nya guilty pleas-
ure Geordie Shore 
om ett gäng britter 
som BARA knullar, bråkar och 
super. Extramt tacky och extremt 
beroendeframkallande. 

Ångrarna
Marcus Lindeens Guldbaggepri-
sade dokumentär om Mikael och 
Orlando har bytt kön och blivit 
kvinnor, men inser att de gjort ett 
misstag och vill bli män igen.

                  SVT2, 27 juli, 22.00

MDNA Tour
Madonnas senaste världs-
turné innehöll en hel del snygga 
nummer och är en av de mest 
inkomstbringande någonsin.                         
SVT1, 1 aug, 22.00

K Special: Fången i Mumindalen
Okej, titeln är lite fnissfram-
kallande. Men missa inte den 
här grymma dokumentären om 
lesbiska Mumintrollskaparen 
Tove Jansson och hennes liv.                       
SVT2, 8 aug, 20.00

MTVs reklamblock  
Hur kan samma 
reklam visas jämt? 
Först Jackpot-
joys obegripliga 
stenåldersreklam, 
och den där jävla 
spelsreklamen om 
att det �nns en ny bubbelhäxa i 
stan. Vill slita av mig öron & ögon.

Emmy Rossum
Ännu en total-dissad 
tjej. Emmy Rossum 
kan vara en av de bästa 
unga skådisarna i rutan 
just nu och hennes in-
sats som hårt slitande 
Fiona i Shameless är 
en grym karaktär som 
förtjänar att prisas.

One Big Happy (NBC)

En lesbisk kvinna och hennes 
straighte killpolare bestämmer sig 
för att ska�a barn ihop men allt 
blir komplicerat när han hittar sitt 
livs kärlek i form av en frisinnad 
brittisk brud. Elisha Cuthbert (24, 
Happy Endings) och Nick Zano 
spelar huvudrollerna i den här ko-
mediserien som produceras av in-
gen mindre än Ellen DeGeneres. 
Serien får premiär i USA senare i 
år och jag är pepp över att delvis 
se Cuthbert i en annorlunda roll, 
och att Ellen ligger bakom serien 
bådar för trovärdighet.

Tatiana Maslany
Att spela ett gäng olika 
roller i samma serie 
med den trovärdighet 
som Orphan Blacks 
Maslany gör är en 
helvetes bedri�. Att 
nominera trötta 
Downton-Mary före 
henne är en skam!

�e Good Wife
Min absoluta fav-
voserie var under sin 
femte säsong bättre 
än någonsin och slår 
ALLT i tv just nu. 
Ändu petas den bort i 
dramaklassen. Den här 
juryn har inte gjort sitt 
jobb!

Hurra!

Rätt bra!

Bla-ha!

VILL SE I TABLÅN

3 tv-tider  
Augusti

Tv-trissen: Tre Emmynomineringsmissar som är obegripliga!

Regnbågstema 
även i TV-rutan

Vi passar på att slå ett slag för 
Kunskapskanalen som coolt 
nog satsar på 

lite Pridetema under 
Stockholm Pride. 
Den 31 juli visas först 
American Vagabond, 
en dokumentär om en tonåring i USA 
som inte blir accepterad av sin familj 
och därmed �yr sitt föräldrahem och 
�yttar till San Fransisco tillsammans 

med sin pojkvän. De unga männen lever 
en utsatt tillvaro som hemlösa utan 

pengar och arbete. Dagen 
e�er visas Global Gay, om 
situationen för oss i värl-
den. HBT-personer från 
Kamerun, Ryssland, Kuba 

och Sydafrika delar med sig av sina be-
rättelser.bland annat vittnar om en stor 
utsatthet. American Vagabond, 31 juli, 
22.00, Global Gay, 1 aug, 22.00

“Pridetema 
under Stock-
holm Pride”



Ny mottagning på Södersjukhusets Enhet för sexuell hälsa

HBT-hälsan psykoterapimottagning 
Välkommen till HBT-hälsan psykoterapimottagning!  
Vi erbjuder samtal kring hbt- och hivrelaterade  
frågeställningar- individuellt, till par eller i grupp.  
Telefon för nyanmälan: 08-616 55 03.

Gynekologisk HBT-mottagning 
Du som är homo-bisexuell kvinna eller transperson är 
välkommen till den gynekologiska HBT-mottagningen  
för undersökning, cellprovstagning och utredning inför  
assisterad befruktning. Boka ditt besök på 08-616 11 44.
Läs mer: www.sodersjukhuset.se/hbt

Välkommen!

Tisdag 2 september öppnar vi en ny mottagning för dig som är ung HBTQ-person. 
Här kan du testa dig och komma för rådgivning eller undersökning. Alla våra gynekologer, venerologer, barnmorskor 
och kuratorer har HBT-kompetens. Mottagningen vänder sig till dig som är 29 år eller yngre. Besöken är kostnadsfria.
Boka tid via www.minavardkontakter.se eller ring 08-616 26 95. Öppet: Tisdagar, kl. 14.50-16.00.

För dig som är homo-bi-trans erbjuder enheten för sexuell hälsa också:



Vid 38 års ålder släpper öppet bisexu-
ella Sia Furler sitt sjätte album på toppen 
av sin karriär, ett album sprängfyllt med 
moderna, listvänliga pop-hits. E�er 
en turbulent start kantad av missbruk 
och en pojkvän som dog i en bilolycka, 
tog karriären fart då en av hennes låtar 
spelades i sista avsnittet av Six Feet 
Under. När hon tvingades avbryta den 
påföljande turnén på grund av struma 
och panikångest och blev låtskrivare på 
heltid började det dock gå riktigt, riktigt 
bra. E�er att ha skrivit megahits som Ti-

tanium till David Guetta och Diamonds 
till Rihanna stod världsartisterna på 
kö. Beyonce, Kylie och Britney är bara 
några sångerskor som fått hits av Sia, 
och hade hon själv fått bestämma hade 
hon bara fortsatt så. Sia var nämligen så 
trött på att vara artist att när skivbolaget 

tjatade om ett album i eget namn krävde 
hon att slippa all promotion och att inte 
behöva visa ansiktet – och som ni kanske 
förstår om ni sett alla liveuppträdanden 
där olika personer bär hennes blonda 
pagefrisyr så sa skivbolaget ja. Resultatet 
har blivit en lysande popskiva där varje 

låt känns som den ryckts ur händerna 
från någon av de tidigare nämnda pop-
drottningarna i Sias telefonbok, men där 
låtar som Chandelier, Fire Meet Gasoline, 
Big Girls Cry och Free the Animal inte 
behöver någon annan än Sia för att fung-
era. Hennes personliga och karaktäris-
tiska röst ly�er albumet på egen hand till 
fem ståtliga QX här ovan, och skulle det 
dyka upp ett mer helgjutet, kommersiellt 
popalbum i år beror det förmodligen 
bara på att Sia skrivit låtarna där också.   
                                           Ken Olausson

FOKUS
MUSIK

med stefan nilsson

QX SPELDOSA

1. Alcazar “Good Lovin’”
En underbar tillbakagång till 
Jonas van der Burg-soundet för 
Sveriges mest älskade schlagerdis-
co-gäng.
 
2. Mapei “Change”
E�er två lysande singlar är Mapei 
en av de vi är mest ny�kna på 
under årets Way Out West.
 
3. Parralox feat Francine “Crying 
on the Dance�oor”
Snygg danslåt som dessutom har 
en av årets snyggaste textvideos.

4. �e Saturdays “What Are You 
Waiting For?”
Xenomania-proddad rakt-på-sak-
tjejpop som vi hört förut – men 
älskar varje gång.

5. Charli XCX “Boom Clap (Ca-
hill Radio Edit)”
Euforiskt dansig, hands-in-the-
air-remix av en redan snygg 
originallåt.

6. Amelia Lily “California”
Vår svaghet för brittiska Amelia 
håller i sig för varje ny singel. 

7. E.N.V “Your Love”
Klassisk Londonbaserad elektron-
isk house som den lät på dansgol-
ven på nittiotalet. 

8. Alle Farben feat. Graham 
Candy “She Moves”
En av årets absolut största som-
marhits - i Tyskland. 

9. Mika “Boum Boum Boum”
Vi kan (även om lite motvilligt) 
inte sluta gilla Mika på franska. 

10. Linda Bengtzing “Ingenting”
Linda fortsätter på sin väg bort 
från megaschlagern. 

    ...but shut the fuck up:
Pharrell “Happy””
Briljant låt. Megahit. Lyckopiller. 
Men, den har varit ute i ETT ÅR! 
Dags att släppa fram något annat?   
Sammanställd av Ken Olausson

En lysande popskiva!

“Lyfter till fem 
ståtlga QX”

Sanna Nielsen
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Om albumet egentligen kallas 
”7” för att det är antalet nya 
låtar man får om man plockar 
bort Eurovisiontrean Undo 
låter jag vara osagt, men den 
som lyssnat sönder EP:n som 
släpptes e�er Melodifestivalen 
serveras inte mycket nytt här. 
Bäst är Sanna när hon får ett 
modernt sound som i (senaste singeln) Rainbow, som mest 
förväntad i You Raise Me Up-smöriga You First Loved Me. Dålig är 
hon såklart aldrig, men hon fortsätter att vara den största artisten i 
Sverige, jämte Carola, som aldrig fått visa sin fulla potential på ett 
album.
                                        Ken Olausson

The Saturdays
Finest Selection: TGH 
 

   
�e Saturdays har inte ha� 
det  lätt. Den brittiska gruppen 
kämpade länge innan de �ck sin 
första (och enda) Englandsetta 
och utanför de brittiska öarna 
har det gått så där: Blygsamma 
listplaceringar och en �oppad 
USA-satsning. Men de har ändå 
lyckats spotta ur sig 13 topp10-hits i Storbritannien och samlar 
därför sina singlar här. Bäst är såklart gudomliga popsingeln Up, 
dansenergiska 30 Days och snygga midtempoballaden My heart 
Takes Over. Kvintetten ser bara denna samling som en liten håll-
plats i väntan på nästa album och har inga planer på att lägga av. 
Bra säger jag och hoppas att de snart får DEN hiten.
                   Ronny Larsson

 
Ladda ner: Big Girls Cry, 
Free the Animal, Fire Meet 
Gasoline

Sia
”1000 Forms of Fear”





Nathan Söderblom är en av våra mest kända 
svenskar i modern tid. Vid varje skolavslutning 

sjunger vi hans melodi till psalmen ”I denna 
ljuva sommartid”. Söderblom var ärkebiskop, 
en hänryckande predikant och en lysande 
kulturpersonlighet som var ledamot både av Svenska 
Akademien och Vetenskapsakademin. Hans stjärna 
strålade starkt även utanför Sveriges gränser och han 
mottog oändliga hedersbetygelser från hela världen. 
1930 förärades Nathan Söderblom Nobels fredspris.
     Året innan, 1929, insjuknar äldste sonen Helge i 
Paris i ”kokainförgiftning” och blir inlåst på hospital. 
Och det är om Helge som I skuggan av Nathan 
handlar. Författaren, Omi Söderblom, är hans 
barnbarnsbarn och kommer plötsligt – och under 
märkliga omständigheter – över en låda som legat 
under ett brädgolv i Gamla stan i åttio år. När hon 
lyfter på locket möts hon av sin farfars berättelse. 
Med hans egna ord.
     Helge var ett av de tio barnen i 
biskopsfamiljen. Han ger läsaren en 
beskrivning av medaljens baksida, 
av hur det är att växa upp med 
en sådan hyllad far – omgiven av 
dyrkande kvinnor som täcker upp för pappa Nathan 
och slåss om hans gunst.
     Helge brottas med sin sexualitet, som under inga 
omständigheter får genera den uppburne fadern. 
Han går sin egen väg och det är bara att tacka för att 

det manus Omi Söderblom hittade 
inte gick samma öde till mötes som 
mycket av det andra han och hans 
syskon skrev. Det kritiska brändes 
nämligen för att skona den store 
Nathan.

     När Helge avlider 1932, blott 36 år gammal, på 
Ulleråkers mentalsjukhus i Uppsala är han sedan länge 
uträknad av de sina, de lät låsa in honom i vetskapen 
att de skrev under hans dödsdom. Men han har levat 
– och fullt ut. Som skådespelare, som översättare 

och journalist. Han har blivit far – och han har 
sannerligen älskat och vågat följa sitt hjärta.
     I skuggan av Nathan är en djupt allvarlig, innerlig 
och spännande bok. Som gammal Uppsalabo blir jag 
fascinerad av inblickarna i den berömda ärkebiskops-
familjen, som gammal klasskamrat med ett annat av 
Nathan Söderbloms barnbarnsbarns blir jag berörd 
på ett personligt plan. Som hbtq-person blir jag både 
förbannad över hyckleriet i den heliga familjen och 
imponerad av Helges mod.

Namn: Åsa Lindhagen På Qruiser: Amicitia Ålder: 34 år Bor: Kungsholmen i Stockholm Gör: Arbetar som kommun-
politiker Civilstånd: Gift

”Dessutom har jag ADD, 
alltså jag har svårt att 
koncentrera mig, men är 

inte hyperaktiv som 
resten av släkten.”

-84-

böcker

med ulrika Johnsson

”Jag minns att jag tänkte att det måste 
vara fruktansvärt att vara homo”

”I skuggan av Nathan - texter av 
Helge Söderblom” av Omi Söderblom 
(Verbum)

Teleny
Oscar Wilde och Robbie Ross, John Gray 
mfl
Översättning och efterord: KG Johansson
(Vertigo)

     Äntligen! Nu finns den omtalade erotiska klas-
sikern Teleny på svenska. Historien gör gällande 
att Oscar Wilde skrev den tillsammans med en 
handfull vänner. Det förvånar inte. Wildes stil 
känns igen, men är inte genomgående. Tilltalet i 
romanen spretar, men storyn och miljöerna gör att 
det bär ändå.
     Teleny är berättelsen om ett passionerat kärleksdrama mellan den förmögne 
unge gentlemannen Camille Des Grieux och konsertpianisten René Teleny i 
1890-talets Paris.
     Det är manierat (förstås), gripande, svulstigt. Här samsas gotik, burlesk och 
tragik. Starkast intryck gör inblickarna i böglivet vid tiden, de privata festerna och 
klubbarna. Vi flator har länge kunnat gotta oss åt Sarah Waters köttiga skildringar 
av det lesbiska livet under den viktorianska eran. Grattis, bögar! Nu har ni också 
något att sträckläsa.

”Grattis, bögar! Nu 
har ni också något 
att sträckläsa” 

”En fet käftsmäll rakt 
i patriarkatets nylle” 
Pessimistiska kardinalsatser: vademecum 
för de friaste andarna
Helene von Druskowitz
Översättning samt avslutande essän Promenad med 
störningar: Peter Handberg (Ersatz)

     Ett tidigt ”scum”-manifest. Smart. 
Hyperintellektuellt. Uppkäftigt och frihetsälskande. En 
fet käftsmäll rakt i patriarkatets nylle. Visar att för över 
hundra år sedan tänkte och uttryckte sig feminister 
mycket mer radikalt än många skulle göra idag. 
     Skrivet av kvinnan som uppfostrade Nietschze till att bli feminist (sedan 
förföll han till misogyni) och sedan blev inspärrad på mentalsjukhus, förmodligen 
för att hon levde öppet lesbiskt med samtidens största Wagner-sångerska. 
     Jag har inte blivit så uppspelt sedan när jag läste Angela Carters Kvinnan 
hos de Sade för första gången, även den en svidande vidräkning med patriarkatet 
och dess olika representationer. Kulturmannen har debatterats flitigt under våren, 
Druskowitz drar ned brallorna på den typen av uppblåst kvasiintellektuella 
mansgrisar med sin vassa penna.
     Pessimistiska kardinalsatser är ett måste för fria själar.
     Det lilla kvalitetsförlaget Ersatz ger ut boken. Översättningen, bandet, tryck-
et – allt är felfritt.

”Helge brottas 
med sin 

sexualitet”



ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

BESÖK VÅRT TÄLT I PRIDEPARK
FIRA PRIDE MED S

OCH VÅR VALSTUGA PÅ PLATTAN.
GÅ MED OSS I PARADEN!

Nathan Söderblom är en av våra mest kända 
svenskar i modern tid. Vid varje skolavslutning 

sjunger vi hans melodi till psalmen ”I denna 
ljuva sommartid”. Söderblom var ärkebiskop, 
en hänryckande predikant och en lysande 
kulturpersonlighet som var ledamot både av Svenska 
Akademien och Vetenskapsakademin. Hans stjärna 
strålade starkt även utanför Sveriges gränser och han 
mottog oändliga hedersbetygelser från hela världen. 
1930 förärades Nathan Söderblom Nobels fredspris.
     Året innan, 1929, insjuknar äldste sonen Helge i 
Paris i ”kokainförgiftning” och blir inlåst på hospital. 
Och det är om Helge som I skuggan av Nathan 
handlar. Författaren, Omi Söderblom, är hans 
barnbarnsbarn och kommer plötsligt – och under 
märkliga omständigheter – över en låda som legat 
under ett brädgolv i Gamla stan i åttio år. När hon 
lyfter på locket möts hon av sin farfars berättelse. 
Med hans egna ord.
     Helge var ett av de tio barnen i 
biskopsfamiljen. Han ger läsaren en 
beskrivning av medaljens baksida, 
av hur det är att växa upp med 
en sådan hyllad far – omgiven av 
dyrkande kvinnor som täcker upp för pappa Nathan 
och slåss om hans gunst.
     Helge brottas med sin sexualitet, som under inga 
omständigheter får genera den uppburne fadern. 
Han går sin egen väg och det är bara att tacka för att 

det manus Omi Söderblom hittade 
inte gick samma öde till mötes som 
mycket av det andra han och hans 
syskon skrev. Det kritiska brändes 
nämligen för att skona den store 
Nathan.

     När Helge avlider 1932, blott 36 år gammal, på 
Ulleråkers mentalsjukhus i Uppsala är han sedan länge 
uträknad av de sina, de lät låsa in honom i vetskapen 
att de skrev under hans dödsdom. Men han har levat 
– och fullt ut. Som skådespelare, som översättare 

och journalist. Han har blivit far – och han har 
sannerligen älskat och vågat följa sitt hjärta.
     I skuggan av Nathan är en djupt allvarlig, innerlig 
och spännande bok. Som gammal Uppsalabo blir jag 
fascinerad av inblickarna i den berömda ärkebiskops-
familjen, som gammal klasskamrat med ett annat av 
Nathan Söderbloms barnbarnsbarns blir jag berörd 
på ett personligt plan. Som hbtq-person blir jag både 
förbannad över hyckleriet i den heliga familjen och 
imponerad av Helges mod.

Namn: Åsa Lindhagen På Qruiser: Amicitia Ålder: 34 år Bor: Kungsholmen i Stockholm Gör: Arbetar som kommun-
politiker Civilstånd: Gift

”Dessutom har jag ADD, 
alltså jag har svårt att 
koncentrera mig, men är 

inte hyperaktiv som 
resten av släkten.”
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böcker

med ulrika Johnsson

”Jag minns att jag tänkte att det måste 
vara fruktansvärt att vara homo”

”I skuggan av Nathan - texter av 
Helge Söderblom” av Omi Söderblom 
(Verbum)

Teleny
Oscar Wilde och Robbie Ross, John Gray 
mfl
Översättning och efterord: KG Johansson
(Vertigo)

     Äntligen! Nu finns den omtalade erotiska klas-
sikern Teleny på svenska. Historien gör gällande 
att Oscar Wilde skrev den tillsammans med en 
handfull vänner. Det förvånar inte. Wildes stil 
känns igen, men är inte genomgående. Tilltalet i 
romanen spretar, men storyn och miljöerna gör att 
det bär ändå.
     Teleny är berättelsen om ett passionerat kärleksdrama mellan den förmögne 
unge gentlemannen Camille Des Grieux och konsertpianisten René Teleny i 
1890-talets Paris.
     Det är manierat (förstås), gripande, svulstigt. Här samsas gotik, burlesk och 
tragik. Starkast intryck gör inblickarna i böglivet vid tiden, de privata festerna och 
klubbarna. Vi flator har länge kunnat gotta oss åt Sarah Waters köttiga skildringar 
av det lesbiska livet under den viktorianska eran. Grattis, bögar! Nu har ni också 
något att sträckläsa.

”Grattis, bögar! Nu 
har ni också något 
att sträckläsa” 

”En fet käftsmäll rakt 
i patriarkatets nylle” 
Pessimistiska kardinalsatser: vademecum 
för de friaste andarna
Helene von Druskowitz
Översättning samt avslutande essän Promenad med 
störningar: Peter Handberg (Ersatz)

     Ett tidigt ”scum”-manifest. Smart. 
Hyperintellektuellt. Uppkäftigt och frihetsälskande. En 
fet käftsmäll rakt i patriarkatets nylle. Visar att för över 
hundra år sedan tänkte och uttryckte sig feminister 
mycket mer radikalt än många skulle göra idag. 
     Skrivet av kvinnan som uppfostrade Nietschze till att bli feminist (sedan 
förföll han till misogyni) och sedan blev inspärrad på mentalsjukhus, förmodligen 
för att hon levde öppet lesbiskt med samtidens största Wagner-sångerska. 
     Jag har inte blivit så uppspelt sedan när jag läste Angela Carters Kvinnan 
hos de Sade för första gången, även den en svidande vidräkning med patriarkatet 
och dess olika representationer. Kulturmannen har debatterats flitigt under våren, 
Druskowitz drar ned brallorna på den typen av uppblåst kvasiintellektuella 
mansgrisar med sin vassa penna.
     Pessimistiska kardinalsatser är ett måste för fria själar.
     Det lilla kvalitetsförlaget Ersatz ger ut boken. Översättningen, bandet, tryck-
et – allt är felfritt.

”Helge brottas 
med sin 

sexualitet”
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BAR/
RESTAURANT

Torget, Mälartorget 13, 
Gamla Stan. Öppet alla dagar 
17-01. Gaybar och restau-
rang.
Bistro By Adam, 
Norrtullsg. 43,  Mån-tors 
07-22, Fre 07-00, 
Lör 16-00. Sön 16-22.
Urban Deli, Nytorget 4, 
Mån-tis 08-23, ons-tors 
08-00, Fre-lör 08-01. Butik. 
delibar och skaldjursbar.
Urban Deli, 
Sickla Köpkvarter
Bistro Sjöstad, Ljusslingan 
17. Mat, café och vinotek. 
ti-to17-22, fr-lö 17-00.
Mälarpaviljongen Norr 
Mälarstrand 62, Öppet från 
11 varje dag
Kitchen & Table, 
Kungsholmg. 31.
Babs kök & bar, Birger 
Jarlsg. 37. Restaurang & bar.
Koloni Strömparterren,
Strömparterren 5, 
Helgeandsholmen. Food café 
öppet dagligen 11-20.
Koloni, Strandpromenaden 
61, Saltsjö-Duvnäs. Food 
café öppet dagligen 11-23. 
Side Track, Wollmar 
Yxkullsg 7, ons-lör från 
18.00. Gaybar & restaurang.

KLUBBAR/CLUBS
Candy,  le Bon Palais. 
Barnhusgatan 12.
Öppet fredagar 23-04.
Honey@Magenta,
Regeringsgatan 61, lö 00-05
Två dansgolv, 23 år.
SLM, Wollmar Yxkullsg. 
18, ons 20-00, fre-lör 
22-02. Läderbar för killar. 
Medlemsklubb. 
Posithiva Gruppen, 
Tjurbergsgatan 29, ons 
18-24, fre-lör 19-24. Bara 
för hiv-positiva män.
Wild Wednesday Glory,
huserar på BERNS, Galleri 
2.35:1 ons 23-03,
Wonk Kungsgatan 15,
Öppettider: qx.se/gaymap/.
Victoria Måndag hela 
Vickan. I hjärtat av 
Kungsträdgården. Må 20-03.
Patricia, Söder Mälarstrand 
Kajplats 19, sön 18-03.
Mat, bar och klubb.
Pride Park, Östermalms 
IP. Datum; 30 juli - 2 aug. 
Öppettider: ons 17-00, tor 
14-00, fre-lörd 14-01.
MumsMums,
Se; qx.se/gaymap för datum
club KG, Festarrangörer, se 
QX.se/gaymap för info
Wish Wollmar Yxkullsg 
18, sista tors i månaden för 
kvinnor intresserade av fetish 
och S/M.
Switch Sthlm
Lästmakarg 8, lö 22-03
Björnpub, Pub och Fester 
se qx.se/gaymap
Slakthuset, Slakthusg 6. 
Fre-lör 22-. Miss Inga sätter 
gay prägel på Packrummet.

CAFÉ
Chokladkoppen, Stor torget 
18, alla dagar 09-23. Se sid 16.                                   
Chokolate & Pastry, 

16

WILD WEDNESDAY
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STIG SÖDERLING KARTOR & DIAGRAM

Heleneborgsg. 19, Tis-fre 
07.30-18, Lör 09-16.
Harpaviljongen, 
Fiskartorpsv. 29. Mån-fre 
08-18, Lör-sön 11-18. Café 
och mat i naturskön miljö
RFSL-Huset, Sveav 59, 
Seniorcaféet, ons från 14.30.  
För gaymän i mogen ålder. 
Egalia Ungdomshäng, 
Månd. och Torsd. 17-20,
Se rfslstockholm.se
Copacabana, Hornstullsstr. 
3. Mån-tor 09-21, Fre, 
09-19, Lör-sön 10-19
Stiftelsen Noaks Ark, 
Eriksbergsgatan 46. Må-fre 
9-16.

HOTELL 
Bar& Restaurang

Clarion Hotel Sign
Östra Järnvägsg. 35, (Norra 
Bantorget)08-676 98 00
www.clarionsign.se
Clarion Collection Hotel 
Tapto  Jungfrug 57
tel: 08 664 50 00.
Clarion Hotel Amaranten 
Kungsholmsgatan 31
08-692 52 00.
Comfort Hotel 
Stockholm, Kungsbron 1
08-566 222 00
co.stockholm@choice.se
Freys Hotel, Bryggarg. 12
www.freyshotels.com
Hotell Skeppsholmen
Gröna gången 1,
Tel: 407 23 00 Mån-Fre 
11.30-22, Lörd 12-22,
Sönd 12-21. annons sid 17
Nordic Light, Vasaplan 7, 
08-850563600.
Stallmästargården, 
Norrtull. 08-6101300.

SHOPPING
Christoffers Blommor,  
Södermannag. 21. Vardagar 
10-18, Lör-sön 11-16.
Smink & Perukmakarn,  
Renstiernasgata 21.    
Läderverkstan, Rosenlundsg. 
30a, Mån-fre 12-18. 
C.U.M Clubwear 
Drottningg. 71 D
Club, goth, rave, sexy clothing 
& shoes in all sizes. 
Open mon-thur 13:30-18, 
fri 12-18 & sat 12-16

EROS
Manhattan, Hantverkarg. 
49,  Dagligen 12-06. Stor 
videoklubb med shop.
US Video, Regeringsgatan 
76. Öppet dygnet runt. Non 
Stop Crusing Area, Sex 
shop, Dark rooms
Basement, Bondeg. 1 
Non-stop, Backroom, cruising, 
sexshop, uthyrning, fester - 
må-to 12-06, fr-lö 12-07, 
sö 12-06
H56, Hagag. 56. Sön-Tor 
12-04, Fre-lör 12-06.

ÖVRIGT
Ungdomsmottagning
Observatoriegatan  20
08-508 32 740.
www.stockholm.se/
ungdomsmottagning
DAILY UPDATED GAY 
GUIDE IN ENGLISH/

KOM UT UR GARDEROBEN SÅ

10% RABATT
PÅ RESTAURANGNOTAN 

FÖR ALLA MED 
PRIDE-ARMBAND

VI UTLOVAR HÅRDA NYPOR OCH KÄRLEKSFULLA SKAMGREPP UNDER 
PRIDE. DESSUTOM DRAR VI NER BRALLORNA OCH LÄMNAR 10% RABATT 
PÅ RESTAURANGNOTAN FÖR DIG MED PRIDE-ARMBAND. WOOOOEEEEE!!!!!

NYTORGET 4 / HESSELMANS TORG 12  INFO@URBANDELI.ORG  WWW.URBANDELI.ORG

EXPLORING MALE PLEASURE 
EST. 2014

www.gay.se

mobile.qx.se/gaymap

Daily Updated Gay Guides to
Stockholm and Scandinavia:

• Latest Party Info
• Find your way to the hot spots
• Presented in:
English, German, Finnish
Danish, Norwegian and Swedish

Daily Updated Gay Guides
In six languages
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STIG SÖDERLING KARTOR & DIAGRAM

BAR/CLUB
Bee Kök och Bar,  Stora saluhallen, 
Kungstorget, Öppet varje dag från  
11:30 fred: BusyBee i baren 16-02, 
lörd: BarBee 23-03.
Gays In The City, Berså Bar
Kungsportspl. 1 Torsd. 22-03.
Gretas, Drottninggatan 35. Bar ons. 
18-01,  Klubb fre-lör. 21-04.
Queer, Park Lane, Kungsports-avenyn 
38. Sista fredagen/månad på Park Lane. 
Öppet kl 23-05.
SLM, Haket Pub, 1:a Långg, 32. Info 
via slmgbg.nu, qx.se/gaymap.
Haket, Första Långgatan 32. 
Extra fester då och då se qx.se/gaymap
Feed the Horse, Jazzhuset, Erik 
Dahlbergsg. 3. Se qx.se/gaymap

ÖVRIGT
RFSL/Träffpunkt HaBiT, Stora 

Badhusgatan 6. Café onsdagar 18-21, 

söndagar 17-20. 

Gayhälsan, Sahlgrenska, 

Gröna Stråket 16, vån 1. Mottagning 

helgfri måndag 16.30-18.00.

HBTQ-mottagningen, 

Chapmansgatan 6. 031-7661922.

Mornington Hotel Stravaganza, 

Kungsportsavenyn 6. Personligt 

Boutiqehotell & Espressobar. 

at Home, gayvänligt B&B

www.athomebab.com/ 031-811 000

Kondomeriet, Lilla Drottningg. 1 

& Kyrkog. 46. Mån-fre 11-18:30 Lör 

11-17, Sista Sön i månad 12-16.

  EROS
Martinshop Fysisk butik Andra Lång-

gatan 3, må-fr 11-22, lö 11-22, 

sö 12-20.  www.gay.se

Nyhavn Shop, Lilla Drottningg 3. 

Mån-Lör 10-22. Helg 12-22  

EXPLORING MALE PLEASURE 
EST. 2014

FYSISK BUTIK HOS MARTINSHOP GBG
ANDRA LÅNGGATAN 3, GÖTEBORG

EST. 2014www.gay.se
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STIG SÖDERLING KARTOR & DIAGRAM

BAR/CLUB
Wonk Amiralsgatan 23

Öppet: lördagar 23.30-05.00.

Bee Bar, Södra Förstadsgatan 36.

Öppet varje dag 11.30. Fre-lör till 02.

SLM Leather Club,

Blekingsborgsgatan 3. Klubbkväll 

lörd från 22.00. Specialfester se; 

qx.se/gaymap

Bedtime Bar/Mäster Johansg. 1.

Moccasin, Fersens väg 14.

Restaurang och bar.

Klubb Embla, RFSL fester, 

Se; QX.se/Gaymap

ÖVRIGT/OTHER
RFSL-Rådgivningen, Drottning. 
36. Mottagning Mån-tors 09-16, 
Fre 09-12. 040-611 99 50.
Noaks Ark, Barkgatan 11, Mån-tors 
10-16, Fre. 10-15. Stödcenter för de 
av oss med hiv och våra närstående. 

Hotel Mäster Johan, Mäster 
Johansg. 13
Café Fru Albin, RFSL, 
Gasverksgatan 11, Café och fester. 
Centrum för sexuell hälsa
Claesgatan 7, plan 3, vid 
Möllevången / Södervärn

EROS
Taboo, Sex Club. 
S. Förstadsgatan 81, 
Kosmoserotik, Furutorpsg 73
alla dagar 11-21. HELSINGBORG.

DAILY UPDATED GUIDE IN  
ENGLISH/DEUTSCH/ DANSK/ 
NORSK/SUOMI/SVENSKA 
www.gaymap.eu or via 
mobile.qx.se choose gaymap

4

S.Förstadsgatan 81, Tel 040-97 64 10

www.taboo.se

Nu är ombyggnaden klar med 
gloryholes, darkrooms och

annat som höjer stämningen.

NON STOP CRUISING
SPECIALPRIS LÖR-SÖN 

INTRÄDE 70 KR
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Våga vara 
annorlunda
Visste du att FRA får registrera 

människors sexuella läggning och sälja 

informationen vidare till andra länder? 

Säkerhetsindustrin föder tanken om 

att annorlunda per automatik är farligt. 

Det tycker vi är skit.

I Piratpartiets framtid är det fritt fram 

att vara som man är. Vi bryr oss inte 

om vad du har på dig, var du är född, 

hur gammal du är, vem du ligger med 

eller om du har fitta eller kuk. Vi bryr 

oss om dig.

PIRATPARTIET
Ser längre än fyra år framåt



Under Stockholm Pride kommer en 
av Polens mest fascinerande politiker och 
hbtq-profiler, Ewa Hołuszko, hit och 
visar dokumentärfilmen I Still Believe, 
som handlar om hennes liv. 
     Förr i tiden kämpade Ewa Hołuszko 
mot den polska kommunistiska regimen. 
Men när kommunistpartiet, 1981, inför-
de krigstillstånd för att stoppa demokra-
tirörelsen fängslades många, däribland 
Ewa, som på den tiden hette Marek. 
När Marek släpptes fri flydde han utom-
lands, men när östblocket kollapsade 
kunde han återvända till ett fritt land.
     Trots en intensiv politisk kamp, hade 
Marek aldrig tidigare vågat ta tag i kam-
pen om att få vara sig själv. Han uttryck-
te aldrig sin högsta önskan om att få byta 
kön och leva fullt ut som kvinna. 
     Men nu var det dags och Marek 
genomgick hormonbehandling, ope-
rationer och bytte juridiskt kön. När 
Marek fyllt 50 kunde han äntligen leva 
som Ewa, eller snarare sluta vara Marek. 
     – Jag önskar att jag hade kunnat göra 
det tidigare, men jag är inte säker på att 
jag hade levt i dag om jag hade gjort det. 
Tiderna var annorlunda då, säger Ewa.
     Trots svårigheter att få jobb som 
Ewa, en familj som skämdes och gamla 
vänner som sa upp bekantskapen fortsatte 
Ewa att kämpa och i dag är hon en av 

Polens mest framstående politiker och 
hbtq-profiler.
     Varför bör man se dokumentä-
ren om dig?
     – Den är ett bra exempel på vilka 
rättigheter en person som jag har i 
Polen, med andra ord inga alls. Och man 
blir varse om hur socialt utfryst man kan 
bli som transperson. 
     Hur är det att vara transperson 
i Polen, jämfört med i Sverige, tror 
du? 
     – Det tog lång tid innan Sverige 
avskaffade tvångssterilisering, men 
generellt sett så finns det större frihet 
i Sverige och det går framåt snabbare 
än i Polen. Till exempel var det inte 
länge sedan man började använda ordet 
transsexuell i Polen och först 1995 fick 
man genomföra könsoperationer lagligt. 
Men fortfarande måste varje enskilt fall 
upp i Högsta domstolen. 
     Vad kan Sverige lära sig av 
Polens syn på transpersoner? 
     – Jag tror inte att Sverige har något 
att lära av Polen.
     Vad kan Polen lära sig av 
Sverige?
     – Jag önskar att man även i Polen 
kunde få sin könsoperation betald och att 
man kunde anmäla hatbrott, precis som 
man kan i Sverige.  

     Hur är prideparaden i 
Warszawa? 
     – Det kan vara farligt att delta i den, 
eftersom pridedeltagare attackeras med 
jämna mellanrum. Polisen måste alltid ha 
hög beredskap under paraden. Jag skulle 
vilja se en parad som den som var i Rom 
en gång i tiden, då 300 000 människor 

samlades och tågade genom staden i van-
liga kläder. Man förstod att hela samhäl-
let slöt upp och krävde frihet och samma 
rättigheter för alla.
     Ewa har aldrig tidigare deltagit i en 
svensk pride och är därför extra förvän-
tansfull inför Stockholm Pride, då hon 
ska visa sin dokumentär. 
     – Då och då blir jag inbjuden till den 
svenska ambassaden i Polen. Senast var 
jag där på den svenska nationaldagen. 
Då berättade ambassadören för mig att 
det anordnas lokala prideparader i många 
svenska städer, som nästan är att betrakta 
som högtider och som hela samhället 
deltar i. Det är häftigt!
     Kan du några ord på svenska?

     – Om jag kommer ihåg rätt så säger 
man ”hejdå” när man hälsar. Någonting 
sådant tror jag … Några fler ord kan jag 
inte.
     Till skillnad från Sverige har Polen 
två framstående politiker som är trans-
personer, dels Ewa Hołuszko och dels 
transkvinnan Anna Grodzka, som valdes 
in i det polska parlamentet 2011. Hon 
röstades inte bara fram av hbtq-personer, 
utan det var totalt 17 000 personer som 
ville se henne vid makten.
     – Även om vi skiljer oss åt politiskt, 
så är transpersonernas värld så pass liten 
att vi ser varandra som systrar, säger Ewa.
     Enligt henne utsätts både hon och 
Anna ständigt för trakasserier och hån, av 
samhället, andra politiker, men också av 
journalister. 
     – Fortfarande skrivs det hemska saker 
om Ewa i pressen, vilket förminskar 
både henne och andra hbtq-personer. I 
Sverige skulle man åtala journalister som 
skrev sådana saker. 
     Vilken är den största skillnaden 
mellan att vara Marek och att vara 
Ewa?
     – Att vara Ewa är att vara mig själv, 
att vara genuin och äkta. Marek var en 
roll som jag var tvungen att spela. Jag 
ser mig egentligen inte som transperson, 
utan som kvinna.

Namn: Ewa Hołuszko Ålder: Fyller 64 år den 8 juli Bor: I Polens huvudstad, Warszawa 
Gör: Politiker i Demokratiska partiet Civilstånd: Singel

”Dessutom har jag ADD, 
alltså jag har svårt att 
koncentrera mig, men är 

inte hyperaktiv som 
resten av släkten.”

”Jag ser mig 
inte som trans-

person utan 
som kvinna” 

-92-

en
person

text maria makar

”Jag är inte säker på att jag hade levt i 
dag om jag bytt kön tidigare”





Jag är så 
himla 

nyfiken på vad mina 
lesbiska och bisexu-
ella väninnor egent-
ligen tycker om The 
Lady Garden Project– en sexpositiv, feministisk och 
”lesbian friendly” erotiksajt med både rådgivning och 
erotik. Och vad skulle en bögversion heta? The Male 
Desert Rock Project?  Läs mer på ladygardenproject.com

De lesbiska inslagen 
är inte många, men 

eftersom det självbiografiska 
seriealbumet Mitt dåliga samvete 
är så otroligt bra så måste jag 
få tipsa om det här. Den här 
dagboken över självdestruktivt 
leverne runt Möllan i Malmö 
fick mig att asflabba mer än 
något annat det här året. Läs 
genast! 

Kanske har du 
sett Pepe Julian 
Onziema i klippet 
från John Olivers 
talkshow Last Week 
Tonight. Han är den 
ugandiska hbtq-ak-
tivisten som med en 
ängels tålamod besva-
rade idiotiska frågor 
i ett tv-program i hemlandet. En sann aktivistförebild 
som fortsätter slåss, trots att hans liv är i fara!

I bland tänker jag att homo-
sexuella skulle behöva en extra 

semestervecka. Att vi skulle kunna 
vappa istället för vabba. Ta ut ledig 
tid för Vård av Pride varje år för 
att hitta tiden att arrangera semi-
narier, delta i diskussioner och fixa 
outfits till paraden. 
     Kanske har det varit mitt störs-
ta problem med Pridefestivalen de 
senaste åren. Att det börjat kännas 
som att gå till jobbet. Antagligen 
är jag färgad av åren med frivil-
ligarbete, hbtq-journalistisk, sty-
relsejobb och moderatorsuppdrag. 
För mig har det ibland 
känts som att skaffa mig 
ett avlatsbrev när jag köpt 
ett veckopass till festivalen. 

Jag är inte så intresserad av att gå 
på festivalen, men jag är beredd 
att betala för den, eftersom den är 
så viktig för hbtq-samhällets över-
levnad i Sverige. Pengar som i år 
behövdes ännu mer än vanligt. 
     När du läser det här har du 
antagligen facit på hur det gått 
på årets festival, eller så kommer 
du snart att få reda det. Lyckades 
Pridestyrelsen balansera årets bud-
get? Blev det upplopp när publiken 
insåg att man förändrat den heliga 
schlagertorsdagen? Och – kanske 
viktigast av allt – hur gick det 

egentligen med könsfördelningen 
på Pride House i år? 

     De senaste åren har ju 
bögarna i det närmaste 
vägrat att ha att göra med 
politiken i Kulturhuset, 
medan flatorna gått hen 
ur huse för att lyssna på 
föredrag om, till exem-

pel, Queer intersek-
tionell sexualupplys-

ning. Det har blivit 
varje års återkom-
mande snackis 
i Pride House, 
även om det inte 
nått särskilt många 

bögar – eftersom de 
ju inte var där.

     I samma veva 
har trötta mediebögar 
publicerat krönikor där 
de konstaterat att de 
personligen är helt över 
alla former av homo-
kamp, att alla strider är 
vunna, och obekymrat 
vänt ryggen till de min-

dre lyckligt lottade bokstäverna i 
vår kära, med tiden allt längre bok-
stavskombination. 
     En bekant tyckte att man 
skulle bjuda in porrstjärnor på 
Pride House för att det ”är sånt 
som bögar gillar”, och förutom 
att det greppet testades redan 
2011 så är han kanske inte helt fel 
ute. Kanske är ett sätt att förnya 
Pridehouse på att göra det till en 
seminarieversion av magasin som 
Attitude och Out. Hitta ny publik 
genom diskussioner om prote-
intillskott och Lady Gaga? (Jag 
skulle i alla fall gå på det där Gaga-
seminariet, tror jag).
     Men egentligen tror jag att 
porrstjärnorna är överflödiga. 
Pridehouse har börjat utvecklas till 
en plats för en ny erotisk subkultur 
med egna koder. Vill man göra en 
Pridehouseofil riktigt upphetsad 
ska man helst få med intersektio-
nalitet, queer, sex, fitta, sexarbete, 
rasifierad och separatistisk i samma 
rubrik. Så du som trodde att Pride 
House var knastertorrt och akade-
miskt. Kolla in de blanka ögonen, 
de rosiga kinderna och halvöppna 
munnarna under paneldiskussionen 
en gång till. Pride House är sex, 
med hjärnan som klitoris. Som en 
Clean-fest, fast tvärtom. 

     PS: Här är de tre grejor jag 
tänker gå på i Pride House:
     Border Disorder – queer-
filmsfestival på Klarabiografen vars 
program har mängder med spän-
nande infallsvinklar. 
     Äldre hbtq-personer i konst 
och berättelser – kanske den 
mest outforskade delen av våra liv. 
Och jag är fortfarande nyfiken på 
hur man åldras som pugga. 
     Queer intersektionell sexu-
alupplysning – Dessa torra rub-
riker som lockar med all världens 
kunskap och visdom. 

kulturpuggan: roger wilson

extra semestervecka för homosar

[Pridehouseofil]
månadens glosa:

Erotisk subkultur som triggas igång av paneldiskussioner, långa seminarierubriker 
och dåliga ljudanläggningar. Finns det dessutom plats i programmet för långa publik-
frågor är lyckan fullständig. 

kvarsittning:
Polisens förundersökning kring de hot och den skadegörelse som det nu rikskända Kin-
naparet utsatts för har lagts ner. Men när polisens presstalesman gav besked om det, så sa 
han också att man var tveksamma kring om paret verkligen utsatts för brott. En uppgift 
man sedan bad om ursäkt för från högre ort. Varför blev jag plötsligt så tveksam till poli-
sens insats?

läs:

läs:

-94-

guldstjärna:

 ”trötta mediebögar 
publicerat krönikor 
där de konstaterat 
att de personligen är 

helt över alla for-
mer av homokamp”

Missa inga nummer!
prenumerera på QX. 
12 nummer 
360 kr 
qx.se/shop

Om det kändes för mag-
starkt att gå på bio och 

se en film om kroppsfunktioner, 
krukväxter och bristande intim-
hygien så släpps Våtmarker på dvd 
i dagarna. Lite snällare än den 
rättframma boken – som i och 
för sig traumatiserade vissa läsare. 
Trots en del parnormativt trams 
så innehåller filmen trots allt ett 
av årets absolut mest kompromisslösa kvinnoporträtt 
på film. Hyr-dvd den 6 augusti. 
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Nya Citroën C4 Cactus är bilen som svarar på vår tids frågor genom att kombinera innovativ design med användbar tek nologi. Via 
den sju tum stora pekskärmen styr du alla bilens funktioner – intuitivt, ergonomiskt och enkelt. Med din � ngertopp sköter du klima-
tanläggningen, streamar musik eller låter bilen parkera själv. Genom att ta bort knapparna har Citroën C4 Cactus uppfunnit glädjen 
med bilresor – igen. Nya Citroën C4 Cactus lockar dessutom med en snål men pigg motor, Airbump® som skydd mot vardagens 
små bucklor och lackskador samt en skön soffa i framsätet istället för två stolar.

Vill du veta mer om den nya tidens bilglädje – till ett rimligt pris och låga ägandekostnader? I vårt privatleasingerbjudande Tanka 
och Kör* ingår det mesta, även service och det utan kontantinsats! Besök citroen.se eller en av våra återförsäljare.

Introduktionspris från 139.900:-  Tanka och kör* 1.995:-/mån. 0:- kontant! Inkl. service.

NYA CITROËN C4 CACTUS MED 7” PEKSKÄRM

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Utrustningen/funktioner varierar beroende på utrustningsnivå. Priserna är exklusive tillägg för metalliclack och andra tillval och går ej att kombinera med andra avtal och rabatter. Bränsleförbrukning bl. körning 3,5-4,6 l/100 km, 
utsläpp 92-105 g CO2/km. *Tanka och Kör avser privatleasing genom Citroën Finans 36 mån/4500 mil. Inga upplägg och aviavgifter tillkommer. Tanka och Kör erbjuds av deltagande återförsäljare. Priserna är rekommenderade introduktionspriser. För fullständiga 
villkor se citroen.se eller kontakta din Citroën återförsäljare.

www.citroen.se
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Terapeuter och kärleksgurus är överens. Relationer behöver både 

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

hjulspåren och smit iväg på en romantisk kryssning med Viking 

Cinderella. 

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

upplevelse och en skaldjursplatå som heter duga. Det kommer 

garanterat att göra susen!

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

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

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