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Gör en ”Food Walk” 
Åbos ”Food Walk” leder dig raka vägen till kärnan av 
stadens restaurangkultur. Med kortet (som du köper på 
visitturku.fi) får du läckra provportioner på fem av Åbos 
bästa restauranger. 

Spapaket Nådendal

Båtresa Stockholm–Åbo t/r. 

Del i insideshytt.

En natt med del i Standard Deluxe-rum inkl  
frukost, tvårätters à la cartemiddag exkl dryck 
samt ansiktsbehandling Beauty Express på Spa-
hotell Nådendal. Fri tillgång till pool-, bastu-  
och fitnesscenter.

Från 1948:- per person.
Produktkod SKSPA.

Dygnskryssning med nya Viking Grace

Båtresa Stockholm–Åbo t/r. 

Del i insideshytt.

Inkl frukost och en buffémiddag med vin, öl,  
läsk och kaffe. 

Från 583:- per person.  
Gäller morgonavgång när två personer delar 
insideshytt. Produktkod SKMAT.

Hotellpaket Sokos Hotel Hamburger Börs eller 
Radissson Blu Marina Palace

Båtresa Stockholm–Åbo t/r.

Del i insideshytt.

En natt med del i dubbelrum inkl frukost, fri tillgång 
till pool, bastu och fitnessrum på Sokos Hotel 
Hamburger Börs eller Radisson Blu Marina Palace. 

Från 778:- per person.
Produktkod SKHOT.

Viking Club-pris 733:- per person.
Produktkod SVCHOT.

Smaka på Åbo
Mumintroll, gayklubb, filmfestival eller matpromenad. Oavsett vad du föredrar hittar du det i Åbo. 
För Finlands äldsta stad är allt utom gammalmodig. Kryssa dit med oss i sommar och du kommer 
att få en helt ny bild av vår granne i öst. 

På Vikingline.se guidar vi dig till det bästa av Åbo. Från udda pubrundor till antikaffärer, sevärdheter 
och spahotell. Välkommen in när du vill boka din nästa semesterresa.   

Boka på Vikingline.se eller ring 08-452 40 00. 
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QX åkte till london och 
fick en pratstund med 
pet shop boys, Neil Tennant 
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214
Hon är hård och är inte
rädd att ta närkamperna.
Hon är bruden med den
tuffa frisyren, målfasta blick-
en och stenhårda musklerna.
Hon har spelat över 100
landskamper och tog VM-
brons 2011. Nu ska Nilla
Fischer ta guld.

Pedro Almodóvars film
”Kära passagerare” som har
Sverigepremiär i juli kretsar
kring tre fjolliga flygvärdin-
nor... Men QX filmrecensent
är skeptisk.

Henrik Lundqvist är hockey-
proffset som tog strid mot
homofobin inom idrotten i
och med kampanjen ”You can
play”, den 10 juli sommarpra-
tar han

Den 30 juli till 3 augusti är
det dags för Stockholm Pride.
Fem dagar av musik, mat,
seminarier, flörtar och en och
annan öl. Och den här som-
maren säger vi återigen hej till
Östermalm då Pridepark läm-
nar Tantolunden och intar
Östermalms IP. Här är det som
hittills är klart.

Alva ”fotbollsflatan” Nilsson
är 26 år och troligtvis en av
de som kan mest om dam-
fotboll i hela Sverige. Hon
är sportjournalist, feminist
och tokig i allt som har
med landslaget att göra.

Efter att ha hört singlarna
Svett och Legenden och sett
Niello på scenen blev jag jäv-
ligt nyfiken på honom. Ett
snyggt, androgynt yttre,
i kombo med skönt kaxig och
hittig elektrofierad pophiphop,
kändes ju som nåt QX borde
kolla närmre på.

QX modeexpert Niklas Berglind gick till Paradise en
fredag och frågade gästerna vad de egentligen har på sig.

Sara och Tegan Quin bildar tillsammans superduon 
Tegan and Sara. De är tvillingar, gay och 
aktuella med det nya albumet ”Heartthrob”.

flatprat med 
tegan & Sara

qx träffar
nilla fischer

almodovars 
nya film 

vi säger hej till
henrik Lundqvist

vad har du på dig?

inte långt kvar 
till Stockholm 
pride 2013

fotbollsflatan
alva

nyfiken 
på niello

månadens omslag
svenska fotbolls-
landslagets nilla
fischer. I juli ska
hon ta EM-guld.

alltid i QX

6. Ledare: Jag gjorde ett mål...
15. Krönika: Sar aLövestam
26. EGO med Stefan Nilsson
50. Film: Kära passagerare
52 TV: True Blood
54. Musik: Pet Shop Boys
56 Bok: Jag vill vara fri
68. En Person: Otto
70. Roger Wilson

Månadens citat

”Både kajsa bergqvist och
patrik sjöberg är världsidrot-
tare men jag tror inte att de
flesta tycker att Kajsa är kass
bara för att hon inte hoppade
lika högt som Patrik.”

pia sundhage om att jämföra 
herr- och damfotboll. s. 20

QX ÄR EN GAYNÖJESTIDNING SOM DISTRIBUERAS GRATIS PÅ 278 STÄLLEN I BL.A. STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ,
UPPSALA, HELSINGBORG, LUND, HELSINGFORS OCH KÖPENHAMN. QX, SOM UTKOMMER 12 GGR PER ÅR, KOM UT MED
FÖRSTA NUMRET I OKTOBER 1995. MER INFO SAMT PRENUMERATION:WWW.QX.SE/TIDNINGEN
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är jag gick på mellanstadiet brukade vi spela fotboll på gymnasti-
ken. Jag var så dålig. Riktigt usel. Även om jag inte blev vald sist på
gympan (jag var ju bra i löpning) så tillhörde jag aldrig de som

gjorde mål.
En sommar fick jag för mig att jag ändå skulle ge fotbollen en chans, så

jag började spela i Örebro SK:s nybörjarlag. Jag kan väl ha varit 11 år och vi
var ca tio killar och en tjej (!) i vårt lag.Vi spelade enbart matcher minns
jag, mot andra nybörjarlag. Ja, ni ser framför er hur det såg ut på planen, det
var alla på bollen. Som myror på en sockerbit.Tjejen var klart
bäst av oss. Jag sprang mest runt och försökte få tag på bollen.
Men lyckades sällan. Jag minns att det ofta regnade när vi spe-
lade match.Att man blev blöt och att gräsplanen blev hal.
Men jag gjorde i alla fall ett mål - på åtta matcher. Det var
inget snyggt ”rakt-upp-i-krysset-med-en smäll-mål”. Nej, mitt mål blev till
tack vare att målvakten halkade och tappade bollen som råkade rulla över
mållinjen.

Men jag var så stolt minns jag. Och det blev mitt första och enda mål i
karriären.

I juli anordnas det fotbolls-EM för damer i Sverige.
Värsta festen för flatorna. Någon sa att Fotbolls-EM är
för flatorna vad Eurovision Song Contest är för bögar-
na. Och självklart ägnar vi en massa sidor åt evene-
manget i detta julinummer. Omslaget pryds av en av
stjärnorna i svenska landslaget, Nilla Fischer.Vår
reporter Jessica Lundgren åkte till Linköpings nyför-

värv och pratade om fotboll, fans och EM-for-
men, men fick även veta att Nilla ska gifta sig

med sin flickvän senare i år.

Vi har även träffat Pia Sundhage, några fans samt tjejen som troligtvis vet
mest om det svenska damlandslaget, ”fotbollsflatan” Alva Nilsson.

När jag intervjuade Carl-Jan Granqvist för många år sedan fick han
ett samtal mitt i intervjun. Det var från gymnastikläraren på hans son, Carl-
Johans, skola. Gymnastikläraren undrade om Carl-Jan tyckte att det var
okej att Carl-Johan spelade fotboll med paraply? Tydligen hade det regnat
och Carl-Johan ville inte bli blöt så han spelade med paraply.

Carl-Jan skrattade högt och sa ”självklart får han det,
jag gillar heller inte att bli blöt”.

Jag tyckte det var fantastiskt. Både Carl-Jans reaktion.
Och att spela fotboll med paraply.

Att jag inte tänkte på det under min egen fotbollskar-
riär.

Några paraplyer kommer vi säkert inte få se under
fotbolls-EM. I alla fall inte på plan. De här tjejerna bryr
sig inte om de får lite regn på sig. De är tuffare än så.

Nu hoppas vi att det går bättre för Sverige i EM än
vad det gjorde för Sverige i Eurovision Song Contest.
Och att Danmark inte vinner.

ingång

Jag gjorde ett mål i min fotbollskarriär

]
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Ulrika Lahne
Marknad 

– Jag har två starka minnen:
Avslutningen av EuroPride på
Skansen 1998 samt Schlager-

kvällen 2008, en höjdare!

Jonas Persson
Annons

– Har bott utomlands och jobbat hela
somrarna så jag har inte fått så många

Prideminnen dessvärre. Ser därför
fram emot många fina minnen i år!

Desirée Nordin
Traffic 

– Min första parad ‘98. Hoppade på
vid Kungsträdgården. Mot alla odds

hittade jag mina vänner på
Strandvägen. Eufori!

Jessica Lundgren
Reporter 

– Min första Pride, 2003. Gick runt med 
en euforisk känsla. Som att jag hittat min
dysfunktionella lilla familj. Paraden var 
fantastisk, alla var lyckliga, glada, stolta.

Ronny Larsson
Redaktör 

– Under paraddebuten exploderade
känslorna. Det fanns fler som jag och

det firades! Det är för den Ronny
jag spelar på QX-vagnen varje år.

Hej Redaktionen: ett prideminne på 120 tecken tack!

fakta: tidningen qx 

Abba-muséet. Ett måste för
varenda homo-gay-bi-trans-
gay-turist i sommar.

Jean Paul Gaultier-utställningen
på Arkitektmuséet. Även det ett
måste för alla i ”familjen”.

utställning 1 utställning 2
Mats Gustafsons ”Fashion Figures
Faces” på Millesgården med
illustrationer från bl.a.Vogue. SE!

utställning 3

-6-
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Färdiglagat
till dörren

OLA LAURITZSON

WWW.GIBOXEN.SE 08-702 59 90

NU SÄNKER VI PRISET!
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NÖJD-KUND-GARANTI

DAGLIG COACHNING VIA MAIL
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enrik Lundqvist är
hockeyproffset som
tog strid mot

homofobin inom idrotten i
och med kampanjen ”You
can play”, den 10 juli som-
marpratar han i P1 Sommar,
men i ett samtal med QX
säger han att man inte behöver
vara hockeytokig för att få behållning av
programmet.

– Självklart kommer en del av pro-
grammet handla om hockey, det är en så
pass stor del av mitt liv. Men jag tror att
oavsett om man gillar sport eller ej så
kommer de vara bitar i programmet som
handlar om livet i allmänhet. Saker vi går
igenom, hur vi påverkas. Förhoppningsvis
finns de något som intresserar.

Känns det nervöst?
– Nja, jag tycker det är kul faktiskt.

Det man gör är att gå igenom sitt liv,
tänker tillbaka på olika minnen, hur man
kände och mådde i olika sammanhang.
Man reflekterar över vart man varit och
vart man är på väg. Det är intressant.

Du spelar för New York Rangers
sedan 2005 och bor i New York, i
vilken del av staden bor du idag? 
– Jag bor numera i Hells Kitchen, tidiga-

re bodde jag på
Upper West Side.

Men mitt första år
bodde jag i White pla-
ins som ligger utanför
NY. Så det har blivit en
del flyttning genom

åren.
Du deltog i ”You

can play”-kampanjen mot homofo-
bi inom idrotten, hur kom det sig? 
– Ja jag tackade ja med en gång. För mig
är respekt det absolut viktigaste. Det är
viktigt att visa andra människor respekt,
oavsett bakgrund eller läggning.Alla för-
tjänar samma chans. Här hemma är vi
mer öppna när det kommer till sexuell
läggning, i USA ligger man lite efter...

Blev det en stor grej i USA?
– Ja det blev ganska stort, förhopp-

ningsvis gör det att folk känner sig mer
bekväma och vågar vara den de vill vara.
Steg ett är ju att det pratas om det.

Det blev stora skriverier när
Anton Hysén kom ut, och även nu
när NBA-basketstjärnan Jason
Collins kom ut, går vi mot en ljusa-
re framtid även inom idrotten tror
du?

– Ja när personer står upp för vad

som är rätt så följer andra. Dessa två
herrar lättade säkert många idrottares liv
genom att berätta. Jag tycker det går åt
rätt håll.

Är homofobi något ni diskuterar
över huvudtaget i omklädningsrum-
met eller i laget?
– Nej, men i de lag jag har spelat senaste
10-15 åren så har jag svårt att se att det
skulle vara något problem.Alla är olika,
och det måste man acceptera.

Har du många vänner som är
gay? 

– Jag har ett par vänner som är gay.
Inget jag tänker så mycket på om jag ska
vara ärlig. Dom är ”en i mängden” bara.
I New York kommer alla från olika bak-
grunder och har olika värderingar. Om
man inte var öppen innan så blir man det
när man bor där. Man dömer inte och
det är härligt tycker jag.

Kommer du vara hemma i
Sverige sommar?

– Jag åker alltid hem under somma-
ren. Jag försöker vara i Sverige i två
månader varje sommar. Då är jag med
familj och vänner, mestadels i Göteborg
och det lär bli mycket tennisspel.

Anders Öhrman

Vad stod det
i QX för 10 år
sedan?

h
”Man dömer inte, det är härligt tycker jag”

arför skriver ni så
mycket om sex? Det är
en fråga som ställs

ganska ofta till QX redaktion
och som alltid gör oss lika
förvånade. Bläddrar man ige-
nom några slumpvis utvalda
nummer inser man ganska
snabbt att så inte alls är fallet,
ett undantag var  julinumret
2003 då Roger Wilson gav oss
en en matnyttig redogöresle
för bögporrens historia, en
intressant artikel som tål att
läsas igen.

Vad menas med att ett
hotell är gayvänligt? Det är
en annan fråga som vi ställde
oss själva och andra i detta
nummer. En organisation
hade tagit fram mätbara fak-
torer som diskriminerings-
policy och sponsoring av
gayevenemang. Men frågan
är om inte Managern på
Chandler Inn i Boston sätter
huvudet på spiken: ”Kanske
innebär att vara ett gayvän-
ligt hotell egentligen bara att
man är ett jättebra hotell,
syftet är ju trots allt att få alla
gäster att känna sig lika väl-
komna”
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homosexuell. Men istället för att låta androgy-
niteten blomma ut så gjorde han tvärtom och
försökte hålla den tillbaka. Men när han nådde
tjugoårsåldern slutade han anpassa sig.

– Jag vill inspirera kids att våga vara sig själ-
va. Även om jag är 25 så känner jag att min
ungdomstid börjar på riktigt nu, just för att jag
hållit inne så mycket tidigare. Jag vill att det ska
bli accepterat att sticka ut och
att unga ska våga experimen-
tera med vem de är.

Han fortsätter:
– Ta en sån som

YOHIO till exempel. Han
är skitcool. Fan, vad han
inspirerar kidsen att våga gå
sin egen väg. Jag tycker om
artister som vågar bryta av. Jag
följde länge normen, men sen blev jag äldre
och insåg att man kan hålla på med hiphop
och samtidigt ha tights och paljettjacka.

Störde det dig att folk antog att du
var bög?

– Jag funderade själv mycket på det där, om
jag var homosexuell eftersom alla sa det hela
tiden. Det var frustrerande att alla antog det.
Det satte igång tankarna men jag kom alltid
fram till att jag tände på tjejer. Däremot står jag

fast vi att att man bli kär i personen och inte i
könet. Känner man någonting för någon med
samma kön så är det ju inga konstigheter över
huvud taget. Man vinner ingenting på att vara
sluten och enspårig.

Enspårigheten kan inte heller hittas i
Niellos musik. Bounceigt klubbiga Svett och
myspoppiga Legenden ligger stilmässigt en bra
bit ifrån varandra, och kommande fullängdaren
kommer att fortsätta på ett ”svår-att-placera-i-
fack”-spår.

– Jag och producenten Tom Liljegren försö-
ker att göra det vi känner för och försöker hitta
nya referenser och lyssna på ny typ av musik
hela tiden. En låt vi gjort är influerad av snuskig
ghettotech och en annan låt är en riktigt tung
hiphopdänga. Det är skönt att bara köra på det
man känner för.

Din video till Svett, med pumpande
svettiga muskelsnubbar, blev rätt omta-
lad...

– Ja, det blev en hel del reaktioner.Vissa
skrev ”vad är det här för jävla bögvideo?” Men
jag ville inte göra en förutsägbar hiphopvideo
med tjejer som grindar. Jag ville vara banbry-
tande och ha svettiga dudes. Sen om man tyck-
er det är bögigt så är det ju bara kul. Man kan
nog se videon som både väldigt macho och
väldigt fjollig. Jag ville göra en svettig och snus-
kig video som stack ut.

Responsen från fansen betyder mycket. Han
följer Spotifyspelningar, sociala medier-inlägg
och artiklar som skrivs om Niello.

– Jag avslutar varje dag med att svara alla
som skriver på Instagram, Facebook och sånt.
Jag hade blivit sjukt glad om mina idoler gjort
samma sak för mig, så jag tycker det är viktigt
att visa uppskattning.

I sommar är han ute och spelar över hela
Sverige, och i höst kommer en ny singel och
lite senare en fullängdare. Men först ska han
spela för gaypubliken. Den 12 juli spelar han på
Paradise i Stockholm, och han hoppas kunna
bjuda på nåt extra.

– Jag har ju bögkompisar som tycker att det
jag gör är bra, så det kommer det bli en sjukt

kul kväll.
Har du många bögpolare?
– Ja, och många kommer inte

från Stockholm. Dom flyttade hit
och kom inte ut förrän de var
20-21. Det är lätt att man glöm-
mer bort att det inte är så enkelt

utanför storstäderna. Jag har märkt
att det inte är helt lätt att åka till

mindre städer och gå ut sminkad i
fashionabla kläder. Då blir det en del ”jävla
bögjävel. Men det rinner av mig. Jag är som
som jag är, och stör sig folk på det så är det
deras problem.

Många slår ett slag för att våga vara annor-
lunda och jag är väl en del av den vågen. Men
det behövs fler. Ronny Larsson

Niello spelar den 12 juli på Paradise,
Kolingsborg i Stockholm

-11-

åNiello

”Känner man
någonting för

någon med
samma kön så är

det ju inga
konstigheter
över huvud

taget”

Snabba svar:
Världens bästa låt just
nu?

– NONONO:s
Pumping Blood. Jag
blir helt kär när jag hör
den.
Vad sover du i?

– Jag gillar att sova
naken.
Hur snygg är du på en
skala från 1-10?

– Sju-åtta.
Vad gör du när ingen
ser på?

– Varför tänker jag
bara snusk? (skrattar).
Jag dricker vitt vin och
ser på film.
Där jobbar jag upp
bästa svetten.

– På scenen.
Köper i baren?

– Vodka RedBull
Den personen är en
legend för mig.

– Michael Jackson
är en fantastisk artist
som hade så mycket
kärlek i allt han gjor-
de.
Den personen skulle
spela mig i filmen om
mitt liv.

– Alexander
Skargård. Han är
störst och coolast.
Och snyggast.
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ill skillnad från andra artister så föddes
konceptet och det visuella innan musi-
ken.

– Jag hade en producent som jag ville jobba
med, men han var upptagen just då. Så jag bör-
jade göra allt annat: Jag tog press-
bilder, skrev ner hela konceptet,
gjorde en teaservideo och visu-
als till scenen. När vi till slut
kom igång med musikprodu-
cerandet fick det visuella inspi-
rera soundet, och det kändes
jävligt bra, berättar 25-årige
Niklas ”Niello” Grahn.

Han har rappat sedan han var fjorton och är
uppvuxen i skånska Lindängen och Åkarp, och
efter att ha spenderat tonåren i Jönköping kom
han till Stockholm i tjugoårsåldern. Han var
tidigare med i duon Stockholm Boogie som
släppte ett par låtar runt slutet av förra decen-
niet, men nu kör han solo med sköna svenska
texter över klubbiga beats.

I början var artistnamnet hans alter ego,
men senare insåg Niklas att Niello alltid har
varit en del av honom. En sida som aldrig tidi-
gare fått chansen att blomma ut.

– Niello är den snuskigare, mer flippade
delen av mig. Jag försöker fömedla
en frihetskänsla, att man kan göra
vad man vill, både genom det visu-
ella och i musiken. Det gör att
folk har svårt att placera en i ett
fack och det känns skönt. Hela

min artistgrej är ett uttryck för
sådant som jag hållit inne väldigt

länge och som jag inte vågat göra. Jag
har försökt att anpassa mig till andra, men nu
när jag är 25 och har min solopryl känner jag
att jag är trygg i mig själv och uttrycka mig
som jag vill.

Han nämner Prince som en visuell inspira-
tör och att det androgyna alltid tilltalat honom.
Som liten var Niklas ganska feminin, och därför
har folk har ofta dragit slutsatsen att han var

Efter att ha hört singlarna Svett och Legenden och sett Niello på 
scenen blev jag jävligt nyfiken på honom. Ett snyggt, androgynt yttre,
i kombo med skönt kaxig och hittig elektrofierad pophiphop,
kändes ju som nåt QX borde kolla närmre på.

t
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”Niello är 
den snuskigare,

mer flippade
delen av 

mig”

NyfikenpåNiello
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Varmt välkommen
till Asiatisk 

massage centrum

Tegnérgatan 59
111 61 Stockholm

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

Vi har både manliga & 
kvinnliga massörer

en 5 juli har Pedro Almodóvars film ”Kära
passagerare” premiär i Sverige. Men redan i juni
anordnade QX en förhandsvisning av filmen

för speciellt inbjudna. Jonas Norén var där med kame-
ran och plåtade några av gästerna.

d
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qx visade Almodóvars nya 

Mattias
och Niklas

Gunilla
och Anna

Olle och
Christoffer

Janne och
Daniel

Mikael,
Nima och
Fredrik Daniel och

Stefan

Conny och
Christer

Orlando med
Lill-Marit
Bugge
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STOLT HUVUDSPONSOR AV STOCKHOLM PRIDE 2013.

Leve Brudparet.
Säg ja under Stockholm Pride! Mellan 7 och 23 väntar prästen i  
det fria. Vi bjuder på kaffe, kärleksmums och en romantisk hotellnatt. 
Boka din vigsel på stockholmpride.org/inodochlust

i Nöd & Lust

en 5 juli har Pedro Almodóvars film ”Kära
passagerare” premiär i Sverige. Men redan i juni
anordnade QX en förhandsvisning av filmen

för speciellt inbjudna. Jonas Norén var där med kame-
ran och plåtade några av gästerna.
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qx visade Almodóvars nya 

Mattias
och Niklas

Gunilla
och Anna

Olle och
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Janne och
Daniel

Mikael,
Nima och
Fredrik Daniel och

Stefan

Conny och
Christer

Orlando med
Lill-Marit
Bugge
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ag vaknar
och vänder
på mig för

att lägga en sömnig
arm på min flickvän.
Hon anpassar sig utan
att öppna ögonen, vi
är två pusselbitar hur
vi än vrider oss och
jag andas in av hen-

nes värme. På dörren
står mitt och hennes

namn.
För min familj är vi

lika mycket ett par som
min syster och hennes
pojkvän. Min flickvän är
bästis med min moster, och
mormor kramar henne
innerligt varje gång de ses.
Grannarna hälsar glatt på oss
båda.

Ändå händer det på
kvällarna att jag blir skräcksla-
gen. I världen finns det (cirka)
244 länder, fjorton av dem till-
låter samkönade äktenskap. Det
är en tjugondel, inte ens sex

procent. Ungefär lika många till
har partnerskapslagar, och i övriga

nittio procent av länderna är det i
bästa fall tyst, i värsta fall dödsstraff.
För trettiofem år sedan var homo-
sexualitet klassat som sjukdom i
Sverige, för sjuttio år sedan var det
kriminaliserat. Jämfört med tiden i
stort är det ingenting.

Vi lever i en så liten del av histo-
rien, en så liten del av världen. Det är
bara just här och just nu, som jag och

hon får leva riktiga liv. Flytta oss
några tidszoner åt öster, och vi

riskerar fängelse. Flytta oss
till trettiotalet och jag
skulle smälta av hennes

beröring, fastna i hennes blick och
gifta mig med en snubbe som aldrig
skulle känna sig älskad.

Men det var då, säger en del,
ganska snabbt för det här är obehag-
ligt att säga och obehagligt att höra.
Det var ju förut, nu har alla förstått
och vi får fler och fler rättigheter.

Jo, det finns en illusion om att
allt blir bättre och bättre. Den skräm-
mer mig också, för det enda som blir
bättre är våra Iphones – resten måste

vi kämpa för.
Det finns länder i Europa som

för säkerhets skull håller på att skriva
in heterosexualitet i sina grundlagar,
inte för trettio år sedan utan idag.
Ryssland har alldeles nyss infört en
lag mot så kallad ”homopropaganda”,
vilket en domstol kan tolka som allt
från prideparader till sexrådgivning
och offentlig handhållning, och
medan vissa länder inför neutrala
äktenskapslagar finns det andra som
inför angiverilagar och dödsstraff.
Människoarten blir inte automatiskt
klokare. I Sveriges riksdag sitter det
partier vars principprogram definierar
äktenskap som ” den tryggaste juri-
diska formen för samlevnad mellan
man och kvinna”, och utanför pro-
gramförklaringarna finns det partipo-
litiker som liknar oss vid pedofiler
och menar att vi har ”avloppssex”.
Gissa vad de skulle göra om de fick
majoritet.

Jag menar inte att dra ner ditt
humör, kära läsare. Ber om ursäkt.
Men det är så jag ligger och tänker
ibland, att det är bra att vara vaksam.
Det är bra att vara medveten om att
de liv vi kan leva nu i en marginal av
tiden, i ett litet hörn av världen, kan
vi leva för att människor har kämpat.

Några har kämpat i politiken, och
väldigt många fler har kämpat i sin
vardag. Och vi lever i en skärva av
världen och tidshistorien, så kampen
måste fortsätta.

Så kommer rädslan, så kommer
insikterna och sedan brukar tacksam-
heten komma.Allra mest tacksam är
jag för alla som kommer ut hela
tiden, som orkar svara ”Nej men jag
har pojkvän”, rätta pronomen i kon-
versationer och babbla om ”min tjej-

typ” i radio. Det är ni (vi) som gör
oss synliga, och det är synligheten
som är vårt vaccin. Ju fler som håller
handen på stan, desto mer är vi en
del av alla och det blir svårare att
hata oss.

I någon halvtimme ligger jag,
och i mörkret i mitt sovrum ser jag
tiden sträcka sig långt, långt bakåt
och lika långt framåt. Är det en
parentes jag ligger i, är det ”de där
decennierna på 2000-talet när det var
okej att vara gay”? Eller är det en
början, är det ”de där första åren av
homoacceptansen som numera spritt
sig över hela världen”? Jag ser värl-
den omkring oss, och mitt i allt vår
glada lilla gayfläck som en regnbågsk-
nappnål på en karta. Då grymtar det,
några centimeter framför mig. Där
ligger hon, mjuk och varm, och när
jag pussar hennes nacke ler hon i
sömnen.

Varje gång det händer, inser jag
samma sak som politiker, psykologer
och präster över hela världen också
borde kunna inse: Det är kärlek. Och
det är inte så svårt.

”Flytta oss några tidszoner åt öster,
och vi riskerar fängelse. Flytta oss

till trettiotalet och jag skulle
smälta av hennes beröring, fastna i

hennes blick och gifta mig med 
en snubbe som aldrig skulle 

känna sig älskad.”

KRÖNIKA: SARA LÖVESTAM SARA@QX.SE

”Ändå händer det
på kvällarna 
att jag blir   
skräckslagen”
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MÅNADENS MESTA MÅSTEN

JuLi
sex saker vi älskar och en vi dissar

Vi 
ViLL MED 
CAViLL 

 Nya Superman-filmen Man of 
Steel med Henry Cavill i de blåröda 

trikåerna går som tåget på biograferna 
i USA. En anledning till succén är att 

Cavill lyckats locka den testosteronstinna 
actionpubliken OCH tjejerna OCH 
bögarna. Entertainment Weekly har 
redan skapat följetång av alla heta 

tweets om Henrys fysik. 
Premiär 26 juni. 

ViN-iN-VäSk
De här vinboxarna är det snofsigaste vi 
sett i vinboxväg! Hyllade Vernissage finns 
i vitt (chardonnay viognier), ett torrt & 
fruktigt vin med inslag av päron, vanilj, 
citus & tropisk frukt, medan rosén 
är frisk och fruktig och har inslag av 

åkerbär, hallon & björnbär. 
Mums! 

FLATigT FäNgELSE
Orange is the New Black heter en ny 
dramakomediserie som ska visas på 
betalkanalen Netflix. Den handlar om 
Piper som hamnar i fängelse efter att 
ha varit ihop med en brud som dealar 
knark. Trailern ser lovande ut och vi ser 
absolut detta som en blivande flatfavvo.

NEJ 
TACk! 

Citybikes i Stockholm är ett 
supersmart koncept, men 
cyklarna är hopplösa. Vi 
skulle säga att en av fyra 

funkar problemlöst. 
Byt ut! 

STArkA SEgEr
- Det tog lång tid för mig att 
acceptera att det var tjejer jag 
tände på, berättade Caroline 
Seger i en stor intervju med 
tidningen Topphälsa nyligen. 
Idag är hon tillsammans med 
sin tjej sedan ett och ett halvt 
år.  Heja Caroline säger vi 
och hoppas att mittfältaren 
får briljera på planen under 
Fotbolls-EM.  Foto Alva Nilsson

TorkA ALDrig TÅrAr uTAN DVD
Nu kan vi äntligen återse den fantastiska och sorgliga historien om 
Rasmus och Benjamin, och AIDS intåg i Stockholms bögvärld. Serien 
hyllades unisont när den gick i SVT i höstas och på QX Gaygala 
sopade Torka aldrig tårar... hem varenda pris som den var nominerad 
i : Årets tv-program, Årets duo, Årets bok, Årets tv-person och så fick 
såklart Jonas Gardell priset som Årets Homo, framröstad av er läsare.  
DVD:n släpps den 24 juli. Förbeställ på QX.se/shop.

VErSAiLLESDroTTNiNg
Missa för Guds skull inte denna grymt bra 
dokumentär om Jackie Siegel, kvinnan som gifte 
sig rikt, byggde USA:s största bostad och levde 
loppan för att sedan förlora allt när makens 
“timeshare”-verksamhet brakade ihop. En brutalt 
ärlig, rolig, gripande och intressant dokumentär.                       
   SVT, 18 juli, 21.00
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är jag ser Nilla Fischer på
andra sidan gatan blir jag för-
stummad av hennes utstrål-

ning och pondus. Hon har spelat i
landslaget sedan 2001 och är en av
Sveriges bästa fotbollsspelare. Fischer
är en defensiv mittfältare i grunden
men när Pia Sundhage tog över
rollen som förbundskapten fick hon
skola om till mittback. Något som
hon endast ser som en ny utmaning.

– Det är klart att det är en
omställning, men det är kul. Det är
roligt att få nya utmaningar och att
byta position så pass sent är inte så
vanligt.

– Den största utmaningen är att
hålla fokus en hel match och vänja
mig vid att stå längst bak.Att hela
tiden ha det i bakhuvudet att inte
göra några tjuvrusningar eller
idiotgrejer och dribbla bort det, typ
det här med att ställa offside, jag har
försökt göra det tre gånger och det
har resulterat i tre frilägen så jag tror
jag skiter i det nu.

Öppningsmatchen mellan
Sverige och Danmark den 10 juli på
gamla Ullevi är slutsåld sedan länge
och trycket på de övriga biljetterna
är större än någonsin. Damfotbollen
har tidigare haft problem med
tomma arenor men trenden ser ut att
vända i år.

– Det kommer bli riktigt mäk-
tigt att spela på ett slutsålt Gamla
Ullevi, att få ha den tolfte spelaren i
ryggen är viktigt. Jag tror Pia
(Sundhage) spelar en stor roll i
intresset och att det är ett mästerskap
på hemmaplan. Det är kul att se allt
mediaintresse som har varit och är,
både TV4 och Aftonbladet kommer
bevaka det som om det var ett herr-
mästerskap vilket kan tyckas själv-
klart, men så har det inte varit tidi-
gare.

– Det ska bli kul att få spela för
det svenska folket, nu gäller det bara
att njuta av det, köra och ut och lira
boll. Jag hoppas att det blir en total
publikfest, att det kommer mycket
folk till de andra matcherna också.

Tjejerna i landslaget drömmer
om guld och det är inte helt omöj-
ligt. Sverige hamnade i grupp A efter
lottning och kommer möta

Danmark, Finland och Italien. Och
med Pia Sundhage som förbunds-
kapten är förväntningarna skyhöga.

– Drömmen är ett slutsålt
Friends Arena och Frankrike som
motstånd.Vi spelade mot dem i VM
2011 och vann bronsmatchen och
sedan mötte vi dem i OS 2012 och
åkte ur i kvartsfinalen så det vore kul
med revansch.Annars är alltid
Tyskland kul att möta.

Nilla Fischer började spela fot-
boll som femåring. Som 15-åring
bestämde hon sig för att satsa
helhjärtat. 2001, endast 16 år gam-
mal, blev hon antagen till landslaget.
Det var 13 år sedan. Nu bor hon i

Linköping tillsammans med sin bli-
vande fru och spelar i allsvenskan för
Linköping FC och gör planer inför
stundande bröllop.

– Vi ska gifta oss i vinter och
det är verkligen något som vi båda
ser fram emot väldigt mycket.

Men först är det EM och hon
hymlar inte med att det tar upp
mycket av hennes tid. Men efter att
ha spelat fotboll i 23 år undrar jag
om det fortfarande är lika roligt.

– Ja, jag älskar att spela fotboll.
När man går i väg till träningen och
tränar så hårt att man nästan vill dö,
känslan efteråt är obeskrivlig. Och
lagkänslan, vi gör det här tillsam-
mans, vi förlorar tillsammans och vi
vinner tillsammans.

– Sedan gillar jag det fysiska, att
man kan gå in och tacklas och leva
runt. Och spelet i sig, att sämre lag
på pappret kan slå bättre lag.

Att Fischer gillar att träna, det
syns. Hon är den mest vältränade
person jag stött på, och med en
Pridefestival runt hörnet undrar jag
om det är försent att komma i form
och om hon har några tips på hur
jag kan få den där stenhårda fot-
bollskroppen.

– Hmm, det är cirka två måna-

der kvar till Pride va? Det kan bli
tufft att bli jättetränad på så kort tid.
Men skippa allt som har med dieter
att göra, de tror jag inte alls på. Du
går ner 20 kg och sedan upp 30 så
fort du börjar äta igen, det är skit.
Mitt tips är sunt förnuft. Sluta ät
socker, godis och snabbmat, ät på
regelbundna tider och börja träna.

Att jobba som professionell fot-
bollsspelare innebär vissa uppoffring-
ar. Fischer tränar omkring tre till fyra
timmar per dag och cirka sju till tio
pass i veckan, hon reser mycket och
jobbat oftast kvällar och helger, vil-
ket är påfrestande både för henne
och fästmön. Men trots de negativa
sidorna har hon inga planer på att
sluta sparka boll, men visst tänker
hon på ett liv efter fotbollen.

– Jag skulle ha börjat plugga i
januari men när jag fick schemat såg
jag att jag skulle missa i princip alla
föreläsningar de två första månader-
na. Jag ringde läraren och frågade
om det gick att lösa men tyvärr inte.
Så jag bestämde mig att tacka nej.

Fischers dröm är att få jobba
med mode.Att driva ett eget företag,
eventuellt en egen klädaffär. Men
den praktiska biten har ännu inte fal-
lit på plats.

– Jag önskar att jag kunde sy.
När jag fyllde 25 fick jag en syma-
skin i present för jag hade tänkt att
jag skulle lära mig sy. Nu är jag snart
29 och jag tror att jag har startat den
en gång för att se att den fungerade,
säger hon och skrattar.

Kan du sy?
– Nej, men jag ska lära mig.

Den enda erfarenheten jag har är
från syslöjden i skolan och jag var väl
inte jättebra. Jag råkade klippa av
sladden till symaskinen en gång och
det blev en liten explosion (skrattar).
Sedan hade jag sytt en tröja en gång
och när läraren lyfte upp och kollade
på den så klippte hon av armarna
och sa ”det här var inte bra” efter
det bytte jag till träslöjd i stället.

Gjorde du många smörkni-
var då?

– Ja, jäklar va många smörknivar
jag har gjort och små lådor med
lock.

Men du är kreativ annars? 

– Haha, nej alltså jag vet inte rik-
tigt hur det ska gå, jag har ingen
kreativ ådra eller något sådant. Men
jag brukar alltid tänka när jag hittar
något plagg att ”den här hade varit
snygg om man hade gjort såhär, eller
sytt på något där”, men den dröm-
men ligger rätt långt ner, säger hon
och visar med handen längst ner mot
golvet.

Karriären som kläddesigner får
nog läggas på hyllan ett tag framöver.
Fischer har andra mål hon ska uppnå
innan hon sätter sig framför symaski-
nen.

– Målet är självklart att ta guld
på ett slutsålt Friends Arena. Och om
vi tar hem EM-guld då jävlar ska jag
festa, då kommer jag stå på bardis-
ken.

Hon är hård och är inte rädd att ta närkamperna. Hon är bruden med den tuffa frisyren, målfasta blicken och sten-
hårda musklerna. Hon har spelat över 100 landskamper och tog VM-brons 2011. Nu ska Nilla Fischer ta guld. 

AV jessica lundgren FOTO christian hagward

n

Nilla
Namn: Nilla Fischer 
Ålder: 28 år
Position i landslaget: Mittback 
Familj: Mamma, pappa, storasys-
ter Johanna, tvillingbror Niclas
och flickvännen Mariah-Michaela. 
Twitter: Fischer_nilla 
Paradrätt: Kycklingwok & Biff
Rydberg
Bästa fotbollsminnet:
Bronsmedaljen i VM 2011, det
var fantastisk. Den euforin efter-
åt var helt oslagbar.
Värsta minnet: EM i Finland
2009 när vi åkte ur i kvartsfina-
len mot Norge. 
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Men först är det EM och hon
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Pia sundhage: ”FInal är
ett realistiskt mål”

ag vet att jag inte är ensam om att
undra vad som hade hänt om Pia
Sundhage vore tränare för

Sveriges herrlandslag i fotboll – hade vi
känt oss säkrare på en VM-biljett då?
Hade hon kanske kunnat sätta självaste
Zlatan på plats när det behövs? Jag tror i
alla fall det och stärks i min känsla när jag
sitter öga mot öga med min svenska fot-
bollsidol framför andra. Pia har en natur-
lig pondus, vet alltid precis vad hon
snackar om, har tonvis med erfarenhet –
både från livet och fotbollen, och utstrålar
framför allt jordnära sunt bondförnuft.
Den 10 juli är det avspark för fotbolls-
EM på Gamla Ullevi i Göteborg och upp
till bevis för Pia Sundhage. För målet är
väl att vinna EM-guld på hemmaplan?

– Mitt och lagets mål är såklart att få
kliva in på Friends Arena och spela final
den 28 juli inför en blågul publik. Det är
en fin målbild, och lyckas vi med det
skulle det betyda oerhört mycket för
många människor.

Är den målbilden realistisk?
– Ja, det är den. Så bra är faktiskt det

svenska laget.
Intresset för damfotboll var stort för

tio år sedan när Sverige 2003 vann VM-

silver med stjärnor som Victoria
Svensson och Hanna Ljungberg i
laget. Nu när EM på hemmaplan hägrar
ökar intresset igen, mycket också tack
vare Pia, och nu har vi andra svenska
stjärnor som Caroline Seger och Lotta
Schelin.

Men att ha en eller flera fixstjär-
nor i laget, som Zlatan i herrlands-
laget, är kanske inte bara av godo?

– Om vi tar Lotta som exempel är
hon ett utåtriktat proffs som leder ligan
nere i Frankrike. Lotta har hög status och
är en bra fotbollsspelare, men stjärnstatus
är inte något man bara får, den måste
man förtjäna. Man måste axla det ansvaret
det innebär att vara stjärna, och givetvis
spela som en stjärna.

Vad tycker du om Zlatan egentli-
gen?

– Jag tycker han är näst bäst i världen,
för Messi är ju bäst. Zlatan är utan tvekan
Sveriges bästa fotbollsspelare genom
tiderna, det han har presterat på plan
säger allt.

Kan du känna att damfotbollen
hamnar i skuggan av herrfotbollen?

– Herrfotbollen får ju oerhört mycket
uppmärksamhet, men nu när vi spelar

EM på hemmaplan har vi chansen. Och
alla de intervjuer jag gör hoppas jag
sprids och i slutändan skapar mer intresse
kring damfotbollen så att fler kommer på
matcherna och damfotbollen får den

publiken den förtjänar, säger Pia entusias-
tiskt.

Det finns ju dessvärre många
som häcklar damfotbollen, till exem-
pel i vintras i samband med att
landslaget mötte ett pojklag och för-
lorade…

– I så fall kan man ju även göra andra
jämförelser mellan manlig och 
kvinnlig idrott, exempelvis mellan Patrik
Sjöberg och Kajsa Bergqvist. Båda är
världsidrottare men jag tror inte att de
flesta tycker att Kajsa är kass bara för att
hon inte hoppade lika högt som Patrik.

Är det någon skillnad på stäm-
ningen i ett dam- och ett herrfot-
bollslag?

– Jag antar det, men jag vet inte efter-
som jag ju bara sysslat med damfotboll.
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Det kanske är lite enklare att få
bra stämning i ett damfotbollslag?

– Nej, det tror jag definitivt inte. Jag
tror tvärtom att det är svårare med ett
damlag. Det är så oerhört många relationer,
både starka och svaga relationer, som till-
sammans ska bilda ett lag.

Damfotbollen har ju fått en ”les-
bisk stämpel”, den allmänna uppfatt-
ningen är ju att det är mest flator
som spelar fotboll. Är den uppfatt-
ningen sann, och är den en belast-
ning?

– Det var en belastning, speciellt på
80-talet så var det ett jäkla tjat om 
att det bara var manhaftiga kvinnor som
spelade fotboll. Så är det inte längre. I dag
är det ingen stor fråga, vissa spelare har
flickvänner andra har pojkvänner. Det är
ingen som bryr sig och det är skönt! Jag
vet ju inte hur det är inom herrfotbollen
men inom damfotbollen är det inga pro-
blem alls.

Du har sagt att du inte vill vara
en lesbisk förebild eller galjonsfigur,
men det kanske du blir oavsett vad
du själv vill…

– Ja, det kanske man kan säga. Men det
finns många andra som står på homobarri-
kaderna; jag står hellre på damfotbollens
barrikader och den prioriteringen vill jag
behålla.

Identifierar du dig som lesbisk?
– Jag tänker inte så, och just nu är jag

ju singel så det känns inte så relevant.
Vi pratar om ditt största intresse

utanför fotbollen – musiken. Du
sjunger ju gärna offentligt...

– Haha, ja men ofta vet jag inte riktigt
vet vad jag ska säga om jag exempelvis ska
hålla ett tacktal, så då sjunger jag istället.
Det är svårt att säga något klokt på så kort
tid och jag känner att det kommer från
hjärtat när jag sjunger.

Vi som hörde Pia framföra sången ”Det
här är mitt land” tillsammans med Mikael
Wiehe på QX-galan i februari håller defi-
nitivt med om att det kommer från hjärtat
när Pia sjunger.

– Det var fantastiskt! Mikael är min
stora barndomsidol, jag är uppvuxen med
Hoola Bandoola Band. När Anders
Öhrman kontaktade mig om att medver-
ka på QX-galan så svarade jag skämtsamt i
ett mejl att ”jag kommer om jag får sjunga
med Mikael Wiehe”. Och så blev det så!
Men jag vet fortfarande inte riktigt hur det
gick till…

Kronprinsessan Victoria stod också

på Cirkus scen samma kväll – träffa-
de du henne?

– Ja, jag träffade henne bakom scen, det
var ju roligt! Det var så mörkt att jag inte
såg henne först utan hörde bara någon säga
mitt namn, så jag sträckte fram handen.
När jag såg att det var Victoria sa jag ”Hej,
är du också här!”. Det var ett kort möte;
hon sträckte ut handen och gratulerade till
min nominering som Årets homo och till
priset jag fick på Idrottsgalan. Jag tackade
och gick sedan tillbaka till min plats i
salongen.

Var det din första QX-gala?
– Ja, och det var helt klart lite mer fart

och fläkt än på de många andra galor jag
varit på. Det var positivt!

Hon har utsetts till världens bästa fotbollstränare, hon har vunnit OS-guld med USA:s landslag – 
och snart förhoppningsvis EM-guld på hemmaplan med det svenska damlandslaget. 
QX träffade Pia Sundhage för att snacka fotbollsflator, skillnaden mellan dam- och 
herrfotboll, och om Pias möte med sin stora idol på QX-galan.

”på 80-talet så var det ett jäkla tjat
om att det bara var manhaftiga 

kvinnor som spelade fotboll”

j
AV pär jonasson FOTO christian hagward

PIAS FAVORITER:
Kvinnlig fotbollsspelare: Abby
Wambach i USA:s landslag.
Manlig fotbollsspelare: Lionel
Messi i Barcelona.
Klubblag: Liverpool och
Hammarby IF.
Artist: Mikael Wiehe.
Tv-program: Uppdrag gransk-
ning och Solsidan.
Film: Gökboet och Äta, sova,
dö.
Maträtt: Fisk- och skal-
djursgryta med aioli.
Resmål: Hemma och som-
marstugan. ”Jag reser så
mycket i jobbet så 
‘hemma’ är mitt favoritresmål
på fritiden.”
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TA ETT DJUPT ANDETAG
SIPPA ISTE, BLÄDDRA I DITT FAVORITMAGASIN 

& SVALKA DIG I DEN MAJESTÄTISKA POOLEN

VAD VORE EN DAG PÅ SLOTTET?
- INTE SVÅRARE ÄN SÅ.

100:- för badlakan och tillgång till Sveriges första utomhuspool

BOKA 08 - 400 523 10 | HARINGESLOTT.SE

TA MED DIN PARTNER. DIN ÄLSKARE. OCH DIN HUND FÖRSTÅS.
Uppge QX vid bokning så överraskar vi er vid ankomst.

10 juli Sverige – Danmark 
13 juli Finland – Sverige
16 juli Danmark – Finland 
24 juli Semifinal

Matcher på
GaMla Ullevi

Biljettpriser: 
vuxen: 100/150/ 200 kr
Barn under 16 år: 50 kr

UeFa Dam-eM 2013
10-28 juli 

NU spräNGer vi 
GräNserNa 

svenskfotboll.se/damem2013





”fotboll är kärlek”
ör några dagar sedan fick Alva
Nilsson ett samtal. Det var
Eurosport som undrade om hon

kunde medverka i deras studioprogram
under EM i sommar och självklart kunde
hon det. Hon ska även medverka i SVTs
dokumentär ”Den andra sporten”.Alva
är troligtvis en av de som kan mest om
damfotboll i Sverige och efter att hon såg
sin första match som trettonåring var hon
fast.

– När jag först fick reda på att det
fanns ett damlandslag blev jag arg, varför
hade ingen berättat det för mig innan?
Nu försöker jag göra allt för att andra
tjejer inte ska gå med samma okunskap
som jag.

EM på hemmaplan är något som
Alva har drömt om sedan hon fick reda
på att Sverige hade ett damlandslag och
hon kommer vara på plats på 15 av 25
matcher. Hennes syster kommer att köra
runt henne över hela landet. Mellan alla
matcher ska hon försöka hinna med att
rapportera för olika medier, bland annat
är hon en av tre fotbollsbrudar som
kommer blogga på QX.se och uppdatera
om allt som händer kring EM.

– Anledningen till att jag inte kom-
mer se fler är för att vissa kommer
krocka, så det går inte att se alla. Men

Sveriges matcher är givna.
Vilka matcher ser du fram

emot? 
– Öppningsmatchen mellan Sverige

– Danmark på gamla Ullevi och Sverige
– Finland, för då är min familj på med
mig och det känns lite som att jag väl-
komnar dem in i min värld.

Hon älskar damfotbollen mest av allt
men hon är också en av dem som kan
kritisera damerna när hon tycker att
något är dåligt. Hon är inte rädd för att
säga vad hon tycker.

– Jag tycker inte man ska mesa bara
för att det är damerna, är det något som
jag inte gillar så skriver jag det.

Alva är inte en uttalad supporter till
någon speciell klubb utan det är damfot-
bollen i allmänhet som hon älskar. Och
framförallt landslaget.

– När det är mästerskap på gång
sover jag inte på nätterna, jag oroar mig
inför varje match och om vi vinner är
jag glad i 5 minuter innan jag börjar oroa
mig inför nästa match. Jag går konstant
runt i ett tillstånd som inte är bra för
mig.

Alva Nilsson tar kampen för att dam-
fotbollen ska nå upp till samma status
som herrfotbollen. Idag tränar tjejerna i
både allsvenskan och landslaget lika

mycket som herrarna men tjänar en
knapp bråkdel.Vissa måste till och med
skaffa sig ett extra jobb vid sidan av fot-
bollen för att kunna överleva, något som
vore otänkbart för herrarna.

– De tränar lika mycket och lägger
ner samma tid men ändå så tjänar män-

nen mer. Jag brukar säga: jämför gärna
dam- och herrfotboll men jämför inte
dam med herr, då gör vi herrarna till
normen och det är inte samma grej.

– Jag bojkottar hockeyn efter att SVT
sände matcher från både dam och herr
och under dammatchen refererade kom-
mentatorerna hela tiden till männen. Jag
skrev ett brev till dem och förklarade vad
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jag tyckte.Visst är fotboll mansdominerad,
men det är inget om man jämför med
hockey.

Att Alva tycker att damfotbollen är
bättre än herrfotboll är inget hon hymlar
med. Självklart kan hon njuta av en herr-
match för att hon gillar bra fotboll  men

hon har väldigt svårt från för den manliga
supporterkulturen som vuxit fram. Där
man istället för att heja på sitt lag buar och
hatar motståndarna.

– Fotboll handlar om kärlek, att älska
sitt lag och inte hata sin motståndare.
Självklart är det fantastiskt när klacken till
någon av de stora lagen älskar sitt lag, men
att hata sin motståndare förstår jag inte.
Även om jag hejar på ett lag som förlorar
kan jag glädjas åt vinnaren i fall de har spe-
lat bra fotboll.

I sommar kommer det som Alva har
väntat på i 13 år. Ett mästerskap på hem-
maplan.

– Om Sverige står i finalen på Friends
Arena och vinner EM-guld, då skulle jag
kunna dö och veta att jag haft ett bra liv.

Alva ”fotbollsflatan” Nilsson är 26 år och troligtvis en av de som kan mest om damfotboll i hela
Sverige. Hon är sportjournalist, feminist och tokig i allt som har med landslaget att göra. 

”När det är mästerskap på gång 
sover jag inte på nätterna”

f
AV jessica lundgren FOTO christian hagward

”fotbolls-
flatan”:
Namn: Alva
”Fotbollsflatan”
Nilsson
Ålder: 26 år
Civilstatus: Singel
Bor: Södertälje
Twitter: Fotbollsflatan 
Bästa fotbollsminne:
VM 2003 när vi hylla-
de tjejerna  i
Kungsträdgården. Jag
och minna vänner var
först på plats och fick
alla auto-   grafer. 
Sämsta minnet:
Finalförlusterna 2001
– 2003. Båda mot
Tyskland     i sudden
death. Eller när vi inte
gick vidare från
gruppspelet VM
2007, första   gången
någonsin. 
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en 27 juli kommer Katja
Gustavsson och Gunn
Lundemo, KG, att fixa en

turnering för brudarna på
Skytteholms IP i Solna. Det var
arrangörerna bakom EM som tog
initiativ och kontaktade KG för att
tillsammans göra ett event för att
lyfta fram tjejerna inom idrotten.

– Vi har velat göra något för
brudarna väldigt länge, förra året
funderade vi på att göra en
Vollybollsturnéring men det blev
aldrig av så när de kontaktade oss
var det självklart att vi ville vara
med, säger Katja.

– Det är en
kul grej och vi
gör det för tje-
jerna. Folk får
gärna spexa till
det och ha roli-
ga matchkläder
och grejer, säger
Gunn.

Entré och deltagande kommer
vara gratis och vem som helst är väl-
kommen. På dagen sparkas det boll
och på kvällen kommer det bjudas
på någon form av underhållning.

– Artister, Dj's, ja, det kommer
hända lite allt möjligt, men exakt

vad är fortfarande hemligt, säger
Katja.

För att delta i turneringen ska
du samla ihop ett lag på sex perso-
ner, komma på ett fyndigt namn och
skicka in en anmälan till 
club.kg.swe@gmail.com

Karolina och Sophia ska heja fram de
svenska damerna 

ag har försökt ta semester från
jobbet för att kunna se alla mat-
cher men tyvärr gick det inte att

ordna, säger Sophia.
– Men de matcherna som vi

missar kommer vi att spela in, tilläg-
ger Karolina.

Vad är det med damfotbol-
len som är så bra? 

– Jag tycker att det är mer rättvis
fotboll, de som spelar är på planen av
passion och vilja och inte på grund
av pengar som det tyvärr är i herr-
fotbollen, säger Sophia och fortsätter:

– På jobbet brukar jag skämta
om att jag tittar på damfotboll för att
se snygga brudar springa, haha.

Vilken av matcherna ser ni
fram emot mest? 

– Jag ser fram emot öppnings-
matchen mellan Sverige och
Danmark, den tror jag kommer bli
mäktig. Sedan självklart finalen, säger
Karolina

– Om jag får drömma lite så ser
jag fram emot Sverige – Tyskland, i
final. Jag vill ha revansch från VM i
USA 2003 då vi förlorade mot dem.

Vem av spelarna i det svens-
ka laget är bäst enligt er? 

– Jag tycker Nilla Fischer är
grym. Jag gillar hennes sätt att spela,
hon är väldigt fysisk och grov. Bara
för att det är tjejer behöver det inte
behandla varandra som prinsessor,
tycker Karolina.

– Jag gillar många, men speciellt
Lotta Schelin. Hon kan förutse var
hon ska vara på planen, hon är alltid
på rätt plats vid rätt tillfälle, lite som
Zlatan, anser Sophia och tänker lite
innan hon fotsätter.

– Sedan har kommentatorerna
lyft Kosovare Asllani rätt mycket så
jag tror vi kommer få se rätt mycket
av henne i EM.

Vem skulle ni säga är snyg-
gast? I svenska landslaget eller i

damfotbollen överlag?
– I svenska måste jag nog säga

Fischer, för jag har en grej för kort-
håriga blondiner. Men annars är
favoriten i USAs damlag Amy
Lepeilbet och Abby Wambach,
säger Sophia.

– Jag tycker Fischer, hon har en
sådan utstrålning. Det liksom lyser
självsäkerhet och det gillar jag, säger
Karolina 

Hur peppar ni inför en
match då? 

– Jag kommer sätta på mig min
landslagströja och skrika mig hes,
säger Sophia och Karolina instäm-
mer.

– Ja, du kommer verkligen skri-
ka, och så blir det nog lite dricka
också.

Till sist, vem vinner? 
– Sverige! Utan tvekan, säger de

båda i kör.
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Karolina och Sophia Singman träffades på Qruiser för sex år sedan. Nu är de gifta och båda
kommer följa de svenska damerna i sommar och försöka heja fram dem till seger.

j
AV jessica lundgren

Katja och Gunn fixar 
fotbollsturnering 

d

kej, nu är det äntligen dags. EM på
hemma plan, Pia Sundhage som trä-
nare och Eric Saade gör den officiella

EM-låten. Eller vänta nu? Eric Saade? Något
måste gått fel... (Googlar snabbt fram låten)
Winning Ground för att lyssna. Oahååå oahåååa,
det här är ändå rätt bra.Vi får väl vara glada att
det inte var Markoolio eller E-type som gjor-
de låten i alla fall.

Onsdag den 10 juli klockan 20:30 står vi öga
mot öga med Danmark på ett utsålt Gamla
Ullevi.Tre dagar senare är det Finlands tur att
möta våra stenhårda damer på samma arena.
Sista matchen i gruppspelet är den 16 juli på
Örjans Vall i Halmstad mot Italien och för-
hoppningsvis säger vi Ciao och går vidare till
kvartsfinal.

Innan EM sätter igång kan ni alltid roa er med
att googla några av USAs damlagstjejer – typ
Hope Solo eller Abby Wambach (jag vet,
USA ligger inte i Europa, men spana in dessa
tjejer). Snygga? Svar JA! Om ni inte vill objek-
tifiera dessa snyggingar kan ni alltid googla fram
de tio snyggaste målen från VM 2011, vem
kommer inte ihåg Hammarströms mål mot
Frankrike? Och Abby Wambachs supernick?
Sedan får ni inte missa bloggen
”Fotbollstjejerna” på QX.se där tre grymma
brudar kommer att vara er guide genom fot-
bollsdjungeln. De kommer skriva om spelarna,

lagen, taktiken, ge er tillbakablickar och sikta
framåt. Det får ni för guds skull inte missa.
Förhoppningsvis får vi se Seger och Schelin
leda tjejerna till många danser. För ni minns väl
vår målgest? Går allt som planerat så kommer
vi dansa oss genom hela EM till ett guld. Och
jag, med många fler, kommer då gladeligen
segerdansa i Sergelfontänen den 28 juli.

offside med 
jessica lundgren

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

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

läs mer om oss på www.scandinavianvc.se

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

Jag vill arbeta med vardagshjältar. 
Det kan vara någon som kämpar 
trots att livet känns tungt. Det kan 
vara någon med smärta. Det kan 
vara någon som behöver hjälp för 
att klara sin vardag.

Är du nyfi ken på Norrby
Assistans? Assistansberättigad? 
Anhörig? Assistent? Allt börjar 
med ett möte. Läs mer på min 
hemsida så bokar vi tid för en 
fi ka!

076 177 53 53  www.norrbyassistans.se

Jag vill arbeta med vardagshjältar. 

trots att livet känns tungt. Det kan 

vara någon som behöver hjälp för 

Norrby Assistans –
För olika. På lika villkor. 

Håkan Norrby, VD

Förtroende Öppenhet Samarbete

Feel the passion
Check in at Clarion Hotel Sign  

www.clarionsign.se/rainbow
08-676 98 00



KOM IN I 
 GARDEROBEN.

Bli ABBAs femte medlem och se hur du klär i deras fantastiska scenkläder. 
Boka biljett på abbathemuseum.com

ego
med stefan nilsson

Månadens 
franska
Längtar efter lite franskt i sommar? Nu
kan du få en rejäl dos hos ettårsfirande
Ladurée som huserar på Grev
Turegatan 15. Här dricker man te i
pastellig miljö och mumsar på franska
macarons. Själv är jag väldigt förtjust i
macarons med melonsmak.

www.laduree.fr

Månadens 
rengöring
Lab Series har funnits sen 1987 och
gör kanske den bästa hudvården för
män. Jag är särskilt förtjust i rengöraren
Multi-action Face Wash som exfolierar
med fräsch mintdoft. Manligt och
mysigt.

www.labseries.com

Månadens 
homomöbler...
Kandelaberbög eller inte, Frida
Hellberg är Konstfackstudenten som
gjort en serie möbler om känslor och
kroppsspråk. Och utifrån ett HBT-per-
spektiv. Hur ser en blyg pall ut? Så här
kanske? Aaaaaawwwwhhh…

Månadens 
grek
Sol ute, sol inne… men glöm inte skydda dig.
Det grekiska märket Bodyfarm tar fram naturliga
produkter med noggrant utvalda ingredienser.
Serien Greek Holiday – Sun Protection är en sol-
skyddsserie som är skyddar mot både UVA, UVB
och IR-strålar. Opa!!

www.bodyfarm.com 

Månadens finska
Arja Saijmonmaa har gjort en egen
kollektion med små bastuhus. Du kan
få svettas i den egen finlandsvenska
vedeldade variant för drygt 99 000
kronor. Egen Mumin ingår inte i pri-
set. www.sommarnoje.se

Månadens badpojkar
Modemärket Morris gör kläder för pojkar med stil. Och självklart vill vi vara stiliga i
poolen i sommar. Långrandiga marinblå badbyxor är sommarens stilhöjare.

www.morris.se

Månadens 
nej nej nej
Sluta ta bilder på fötter. Det är
sommar och vi fattar att du är på
en strand. Du kanske är extra stolt
över att du filat fötterna och
smörjt in dem i nåt väldoftande?
Men det skiter jag i. Ge foten
foten. Fota en armbåge eller nåt
istället.

Månadens väska
Clutches är ett måste på sommarens strandpromenad.Alltså väskvarianten. Inga stora
schabrak. Den här lite etnoinspirerade väskan kommer från Ceannis och rymmer allt
väsentligt som t.ex. hotellrumsnyckeln och inte så mycket mer. www.ceannis.se

Månadens 
sommarfot
Foppatofflor och plastsandaler i all ära, men en elegant fot kräver lite stil. Här en snygg
sandal med läckert gult. Sommarfint från tyska Deichmann. www.deichmann.se
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edan 2006 blev Tegan and
Sara kända bland de svenska
flatorna. Systrarna var nämligen

med i TV-serien The L word. Det var
avsnitt tre, säsong 11. Shane minns tillba-
ka på när hon tog med Dana till en
Tegan and Sara-konsert.

– Haha, det var 7 år sedan vi var
med där, men jag kommer ihåg att vi
tyckte det var superspännande, det var ju
första gången vi deltog i en TV-produk-
tion, säger Sara.

Men ni följde serien? 
– Ja, verkligen. Den serien har betytt

väldigt mycket för hela gayrörelsen och
den var väldigt viktig när den kom och
än idag faktiskt.Vi följde de första
säsongerna slaviskt.Vi älskade säsong
ett, alla intriger och hela dramat
mellan Jenny, det var så hon hette
va? Ja, Jenny och Marina, det var
spännande.

Vem var din favorit i seri-
en?

– Åh, haha nu är vi båda vän-
ner med flera från serien och
umgås med dem på fritiden så det
känns lite konstigt att säga vem som
vi gillade mest. Men jag minns att jag
verkligen gillade Alice, som spelades av
Leisha Hailey och Tegan hade en crush
på Marina kommer jag ihåg, haha, och
självklart gillade vi Shane, Katherine
Moennigs karaktär.

I februari släppte T&S sitt sjunde
album, ”Heartthrob”. Ett album som får
en att känna glädje och sorg, att vilja
dansa och gråta på samma gång. Men
även fast de skriver om olycklig kärlek
och brustna hjärtan är de båda i förhål-
landen och lyckligt kära, till alla flators
besvikelse.

–Vi har fått hitta inspirationen från
tidigare förhållanden och har samarbetat
mer på den här plattan, vi skriver låtarna
tillsammans. Ibland har jag skrivit versen
och Tegan refrängen.

Varför tror du att ni har en
sådan stor gaypublik?

– Det handlar väl om att man iden-
tifierar sig med sina lika. Både jag och
Tegan är gay och har alltid varit öppna
med det och i gaycommunity söker man
efter förebilder, jag är medveten om att

folk ser upp till oss och ser oss som före-
bilder, säger Sara och fortsätter:

– När vi skriver våra låtar skriver vi
utifrån våra egna liv, alltså om tjejer, det
blir inte lika heteronormativt och det är
väl ovanligt, men nu med ”Heartthrob”
har vi ändrat lite på själva soundet och
på så sätt breddat vår publik, det är inte
bara gays som lyssnar på oss.

T&S har från första början haft en
otroligt stor gaypublik. Men som sagt
har de försökt förnya sig och över till ett
mer mainstreemsound, vilket har gjort
att de fått mycket kritik ifrån fansen.

– Det var ett medvetet val av oss att
bli mer popiga. Det var ett naturligt steg

i vår karriär men det var också viktigt
för oss att inte tappa vårat sound, men
du hör fortfarande att det är Tegan and
Sara när du lyssnar på oss, säger Sara.

De är nu ute på en världsturné och
Sara berättar att hon älskar att spela de
nya låtarna live men hon vill inte välja
ut någon favoritlåt från det nya albumet.

– Det är som att fråga ”Vilket av
dina barn tycker du mest om”, det kan
man inte svara på, jag gillar alla lika
mycket.

– Men jag har några favoriter som
jag tycker om att spela live. Jag gillar
verkligen Shock to your system, den är
sjukt rolig att spela live. Sedan gillar jag
även I was a fool, den tycker jag är en av
Tegans absolut bästa låtar som hon har
skrivit.

Det blir fjärde gången som brudarna
spelar i Sverige.Tidigare har de bland
annat besökt Malmö, Lund och

Stockholm.
–Vi älskar att spela i Sverige, publi-

ken är alltid så hängiven och verkligen
lyssnar på vår musik och tar den till sig.
Sedan är folk väldigt snygga här och de
klär sig snyggt också.

Har ni något speciellt minne
från Sverige? 

– Nej, inte vad jag kan komma på
på rak arm, men det är positivt.Annars
kan vi ofta peka ut ställen där maten
varit dålig, vi har blivit sjuka eller folk
har varit otrevliga och inget sådant har
hänt i Sverige, maten är väldigt bra,
haha.

Till plattan ”Heartthrob” har T&S
samarbetat en del med Greg Kurstin,
en världskänd låtskrivare som tidigare
har komponerat låtar med artister som

P!nk, Kelly Clarkson och Lily
Allen. Det var viktigt för tjejerna
att de jobbade ihop med någon
som hade erfarenhet av kvinnliga
artister för att de skulle känna sig
trygga.

–Vi har hållit på med musiken
väldig länge nu och många artister

brukar försvinna efter tio så det var
lite av en överlevnadsstrategi också,

förnya oss eller försvinna, säger Sara.
Bandet Tegan and Sara bildades 1995

i Calgary, Kanada och har turnerat till-
sammans sedan slutet av 90-talet.

Att leva så tätt inpå sin syster
måste vara påfrestande.

– Jag vet inget annat så det är svårt
att säga.Vi har ju levt och jobbat ihop
hela livet, det är klart att vi har olika
åsikter ibland. Men jag skulle inte vilja
ha det på något annat sätt, det är vi som
är Tegan and Sara, det är liksom bara så
det är, säger Sara.

– Sedan bor jag i Montréal och
Tegan i Vancouver så när vi inte är ute
på turné brukar vi ha ett break där vi
inte pratar med varandra på ett tag.

Att se Tegan and Sara live är en
upplevelse i sig. Deras kontakt med
varandra men också publiken är unik.
Och kanske är det just för att de är tvil-
lingar som samspelet blir perfekt.

AV jessica lundgren

Sara och Tegan Quin bildar tillsammans superduon Tegan and Sara. De är tvillingar, gay och
aktuella med det nya albumet Heartthrob. Vi snackade med Sara om nya plattan, hur det är
att jobba så nära sin syster och hur var det egentligen att medverka i L-word?

r

flatprat med
tegan&Sara

”jag minns att jag
verkligen gillade

Alice, som spelades av
Leisha Hailey och

Tegan hade en crush
på Marina kommer jag
ihåg, (haha), och själv-

klart gillade vi
Shane”
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Tvillingarna Tegan och Sara Quin
är 32 år och bor i Montréal (Sara) och
Vancouver (Tegan). Ni kan följa dem på 
Instagram: teganandsara

”Både jag och Tegan är gay och 
har alltid varit öppna med det”
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klär sig snyggt också.
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på rak arm, men det är positivt.Annars
kan vi ofta peka ut ställen där maten
varit dålig, vi har blivit sjuka eller folk
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i Calgary, Kanada och har turnerat till-
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Att leva så tätt inpå sin syster
måste vara påfrestande.

– Jag vet inget annat så det är svårt
att säga.Vi har ju levt och jobbat ihop
hela livet, det är klart att vi har olika
åsikter ibland. Men jag skulle inte vilja
ha det på något annat sätt, det är vi som
är Tegan and Sara, det är liksom bara så
det är, säger Sara.

– Sedan bor jag i Montréal och
Tegan i Vancouver så när vi inte är ute
på turné brukar vi ha ett break där vi
inte pratar med varandra på ett tag.

Att se Tegan and Sara live är en
upplevelse i sig. Deras kontakt med
varandra men också publiken är unik.
Och kanske är det just för att de är tvil-
lingar som samspelet blir perfekt.
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ånaden när de flesta
av oss är lediga på ett
eller annat sätt är här

och det är bara att hålla tum-
marna att solen visar sig så
mycket den bara kan och
orkar.

Mat och tillhörande
dryck blir för min del en
viktig del av sommaren
precis som övriga årstider.
Det som förändras är både
vad, hur och när jag äter under
dessa månader. Grillen står i
centrum och det är nästan så
att den inte hinner svalna
emellan måltiderna. Numera
ska ju allt läggas på grillen och
det vi inte ens hade en tanke
på förut att äta läggs nu glatt
upp på tallriken. Jag som trod-

de att det bästa med penseér
var att det de tål frost, inte att
de numera också blir både gott
och vackert i salladen!

Jag tänker dela med mig av
min ”Sommarlista” som jag

har gjort och ska försöka
pricka av under min semester.
Just denna lista har fokus på
mat&dryck, den är den roligas-
te att pricka av.

1. Bjuda in till en liten
Cocktailfest och då tar jag
hjälp av den numera New York
baserade Linnea Johansson,

vår framgångsrika festfixare
som har gjort sig ett namn i
den stora staden. Hennes
hetaste tips just nu är
”Cocktail glassar”, glass med
sprit. Här blandar man till
exempel jordgubbar med vat-
ten, florsocker och lite lime.
Kör i mixer och sedan häller
man på lite sprit av valfri sort
och fryser in. Frys in i färdiga
glasspinneformar eller i någon
form/strut som kan vara i fry-
sen och sedan ser trevlig ut att
servera ur. Sked eller sugrör
underlättar för gästerna. Kolla
på recept.nu och sök på
Linnea så får du fler av hennes
tips.

2. Jag ska minst testa att
grilla en ny styckdetalj av kött.

ntligen säger jag! Nu kan du göra din alldeles egna Mjukglass och jag lovar att den
smakar verkligen som  den man köper i kiosken.Arla har lanserat tre smaker;
Jordgubbe, Choklad och

Vanilj. Min röst faller på Vanilj och
det kommer att stå ett sådant paket
redo i min kyl hela sommaren.
Du vispar i 3,5 minut och ställer
sedan skålen i frysen i minst tre
timmar och sedan vispar man lite
till och du har en ljuvlig
mjukglass. Köp strutar för den ulti-
mata kiosk-känslan eller bara sleva
upp i skålar med lite bär till,
Mums!

n nyhet i mejerihyllan är Gourmet Creme Fraiche
från Skånemejerier. Ett måste att ha hemma i kylen.
Blir en perfekt sås till gril-

lat och passar lika bra till kött
som fisk. Det är grön och vit
sparris och lite citron som ger
den goda smaken. Om du gör
grillpaket med fisk i folie och läg-
ger på grillen blir det perfekt med
en klick av denna på toppen
innan du stänger och lägger på
gallret.

&enbög
köket

med håkan svensson

”jag ska försöka
pricka av dessa

under min
semester”

saker på min sommarlista
m

ä

fransk rosé

tt lite lyxigare alternativ
till grillkvällen är denna
amerikanska Zinfandel,

Girard Old Vine. Ett kraftigt
men mjukt och underbart vin
som passar till en köttbit av
nöt. Det är lagrat på franska
och amerikanska fat under 14
månader och har en fruktig
smak med inslag av både
björnbär, plommon, örter och
vanilj. Finns i det ordinarie sor-
timentet på Systembolaget och
kostar 159 kr. Sommarlyx!

e
grillvin

e kraftiga, nästan mörk-
röda, rosévinerna har fått
ge vika lite för de ljusa,

ibland nästan genomskinliga
vinerna. L`Annonciade rosé är
just ett sådant ljust och typiskt
provencalskt rosévin. Den är torr
med bärig smak och passar att
dricka som den är iskall, gärna
med ett par isbitar eller till lätta-
re mat. Finns i beställningssorti-
mentet och har nr 73000. För 75
kronor känns det nästan som om
du är i Frankrike.

din egen glassbar

e

d

sparris på burk

-30-

Det finns mer än fläskfilé. Jag är
mest nyfiken på Högrevshjärta,
Luffarbiff eller Top Blade som
det heter på amerikanska eller
varför inte en Flankstek. Kolla
efter alla nya bitar i din affär.

3.Ta några dagar då du inte
alls lägger ner så mycket tid på
att fixa mat och gör det
bekvämt. ”Picard” heter den
franska matkedjan som nu har
öppnat i Sverige och än så
länge bara i Stockholm.Allt de
säljer är djupfryst men ett brett
utbud. Du fixar enkelt en tre-
rätters i deras butik, bara att tina
och värma. I dagsläget finns 5
butiker i Stockholm.

4. Släppa min dröm om en
prunkande köksträdgård fylld av
sallad, chili, persilja och moröt-
ter. Jag går nu över till att köpa
färdiga plantor så att jag vet att
det kanske blir en liten chili att
skörda innan hösten börjar.

5.Ta fram alla kokböcker
som jag har samlat på mig
under året och verkligen läsa
igenom dessa och bli inspirerad.
Senaste tillskottet är Grilla med
Niklas och den blir perfekt i
sommar. För lite svalka blir det
Ice Pops, glass på pinne och för
mer grillat tar jag fram Texas
BBQ av Jonas Cramby.

6. Sist men inte minst ska
jag unna mig långa frukostar,
helst utomhus och minst lika
långa luncher. Ha en skön som-
mar och vi ses på Pride.
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Inget för duvungar
ravenswood.se

Gunilla Hultgren Karell,
Expressen Leva & Bo april 2013

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

Vinet innehåller mindre än 5 gram socker per liter. 
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3.Ta några dagar då du inte
alls lägger ner så mycket tid på
att fixa mat och gör det
bekvämt. ”Picard” heter den
franska matkedjan som nu har
öppnat i Sverige och än så
länge bara i Stockholm.Allt de
säljer är djupfryst men ett brett
utbud. Du fixar enkelt en tre-
rätters i deras butik, bara att tina
och värma. I dagsläget finns 5
butiker i Stockholm.

4. Släppa min dröm om en
prunkande köksträdgård fylld av
sallad, chili, persilja och moröt-
ter. Jag går nu över till att köpa
färdiga plantor så att jag vet att
det kanske blir en liten chili att
skörda innan hösten börjar.

5.Ta fram alla kokböcker
som jag har samlat på mig
under året och verkligen läsa
igenom dessa och bli inspirerad.
Senaste tillskottet är Grilla med
Niklas och den blir perfekt i
sommar. För lite svalka blir det
Ice Pops, glass på pinne och för
mer grillat tar jag fram Texas
BBQ av Jonas Cramby.

6. Sist men inte minst ska
jag unna mig långa frukostar,
helst utomhus och minst lika
långa luncher. Ha en skön som-
mar och vi ses på Pride.
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Visa kärlek

Ett bröllop på Loka Brunn är något  
utöver det vanliga. Vi erbjuder helheten med 

kyrka, festlokal och boende i vacker miljö  
med anor från 1700-talet. Låt oss ta hand  

om en av de bästa dagarna i ditt liv! 
 

Bröllop
Spa & Weekend

Grythyttan, www.lokabrunn.se, 0591-631 00, info@lokabrunn.se

Foto: Jonas Sandberg

Alkohol i samband 
med arbete ökar 

risken för olyckor.

Stockholm Pride 2013
artisterna. pridepark. paraden. invigningstalarna. pridehouse. dogtag. 

Den 30 juli till 3 augusti är det dags för Stockholm Pride. Fem dagar
av musik, mat, seminarier, flörtar och en och annan öl. Och den här
sommaren säger vi återigen hej till Östermalm då Pridepark lämnar
Tantolunden och intar Östermalms IP. Här är det som hittills är klart.

NDERTECKNAD ÄR helt
såld på årets Pridelåt och
tycker nog att det är en

av de bästa Pridelåtar vi haft.
Äntligen är det en skönt dan-
sant poplåt som
varken är ett
redan släppt
albumspår eller
känns Pride-
konstruerad.

New colours
skrevs av super-
låtskrivaren
Jörgen
Elofsson (Westlife, Kelly
Clarkson, Celine Dion), och
Janet Leon för ett år sedan
och var tänkt till hennes kom-
mande platta, men när
Stockholm Pride visade intresse
så sa de ja till att den skulle bli
årets Pridelåt.

– Den kändes så rätt med
färgetemat i och med att årets
logga innehåller nya färger.
Texten har faktiskt inte ändrats
något sedan den skrevs utan
den skrev precis så här, berättar
Janet.

Under de senaste ett och
ett halvt åren har hon jobbat
med sin platta, tillsammans med
Elofsson, som Janet träffade
genom låtskrivaren och
Idoljurymedlemmen Andreas
Carlsson. Det blir en popplatta

men det är också allt som för-
enar låtarna.

– Heartstrings och New
Colours är ju pop men också
väldigt olika varandra, och res-

ten av plattan är lika-
dan. Jag vill göra bra
låtar, det är det vikti-
gaste.

I våras kom hon
på en neslig femtep-
lats i Melodifestival-
ens tredje deltävling.
Men hon stänger
absolut inte dörren

för att medverka igen.
– Jag hade så kul! Jag älskar

att jobba i projekt och
Melodifestivalen var ett enormt
kul projekt som sträckte sig
över tre månader. Jag ångrar
absolut ingenting och jag pla-
nerar redan att jobba med
Fredrik Kempe igen.

Janet, som upptäcktes av
Laila Bagge som tolvåring,
började sin artistkarriär med att
hoppa in i framgångsrika tjej-
gruppen Play för att få lite
erfarenhet av musikbranschen.
Hon tillbringade ett par år med
att turnéra runt i amerikanska
städer tillsammans med tre lite
äldre tjejer och hade Beyonces
pappa som manager.

– Har man en manager som
skapat Beyonce och Destinys

Child så sätts ribban rätt högt.
Även om jag var väldigt ung så
skulle jag upp klockan tre på
natten för att köra och så var
det i ett par år.

Träffade du Beyonce
nåt?

– Ja, hon var ju på väg att
bli stor redan då. Men hon var
hur trevlig som helst och kom
ihåg mig när vi träffades andra
gången. Det var superhäftigt.

Efter Play blev Janet reali-
tystjärna i popprogrammet
Made in Sweden, och efter det
spelade hon i musikalen
Grease med Sebastian
Karlsson och Marie
Serneholt.

Du lär uppträda på
en och två gånger
under Pride, kommer
du besöka parken
nåt?

– Jag kommer
absolut att hänga på
Stockholm Pride och
ska försöka se så
många artister som möj-
ligt. Det borde vara Pride året
om, det är så fantastisk stäm-
ning i stan när Pride hålls. Jag
älskar det här med att skita i
alla normer och att bara få vara
som man är. Så vill jag alltid att
det ska vara!

u

Janet Leon gör 
årets pridelåt

”Jag älskar
det här med
att skita i

alla normer
och att bara
få vara som

man är”

Ronny Larsson FO
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sommaren säger vi återigen hej till Östermalm då Pridepark lämnar
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tystjärna i popprogrammet
Made in Sweden, och efter det
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– Jag kommer
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ÅRETS PRIDEPARK är som ni antagligen
vet flyttad och kommer för första gång-
en husera på Östermalms IP.
Idrottsplatsen ligger precis bakom
Stadion och man tar allra lättast röd
tunnelbanelinje i riktning Mörby
Centrum och hoppar av vid station
Stadion. Där är det ca fem minuters
promenad till Östermalms IP.

–Vi har tittat på så många olika
platser och det här är det absolut bästa
alternativet om man vill ha bra öppetti-
der, tillgänglighet med bra kommunika-
tioner och möjlighet att ta paraden hela
vägen fram till parken. Dessutom har vi
tänkt långsiktigt när vi har letat och
känner att detta kan bli ett bra hem för
festivalen, säger festivalchef Jörgen
Eriksson.

Årets park kommer bland annat att
bjuda på ett litet tivoli, ett stort politi-
kertält som inbjuder till debatt, träning-
plats för Stockholm Berserkers och
ett stort loungeområde med olika dj:s.

–Vi vill bevara glädjen från Tanto,
och parken ska vara en skön plats att
hänga på från det att vi öppnar till
stängning, säger Jörgen Eriksson.

Öppettider: Onsdag (invigning) 17-24,
torsdag 14-00, fredag & lördag 14-01.

pridePark

birgitta och alexander 
invigningstalar
INVIGNINGSTALARE I ÅR är den spän-
nande och verbala duon Alexander
Bard och Birgitta Stenberg. De ska
hålla tal tillsammans utifrån
familjetemat.Alexander
Bard tvekade inte när han
fick frågan.

– Jag tackade ja för att
jag omöjligt kan tacka nej
om den bedårande Birgitta
Stenberg är involverad. Det
är en ära att få tala tillsammans med La
Stenberg.

Han berättar att han och Birgitta
kommer att prata om att
Pridefestivalerna i dessa tuffa tider är

nödvändigare än någonsin.
– Årets Stockholm Pride har ju

även tvingats bli årets Moscow Pride,
och vi vet alla varför. Och så
kommer vi förstås att beröra
årets Pridetema "familjen",
det vackraste och äldsta
ordet i alla indoeuropeiska
språk. Ett ord som i alla tider
har haft en ständigt förän-
derlig betydelse. Så även i

vår tid. För nu är det vår tur att ge
ordet dess innehåll.

Vi längtar redan efter denna dyna-
miska duos tal i Pridepark.

Ronny Larsson

”Det är en
ära att få

tala tillsam-
mans med La

Stenberg”

WIGSTOCKHOLM, the mothership of all
dragevents under Stockholm Pride, är
givetvis tillbaka. Fredagen den 2 augus-
ti blir det dragfshow extravaganza med
Leo Berglund på Cabaretscenen
innan solen börjar gå ned bakom baja-
majorna.

– Det kan givetvis finnas en plats
över till någon pigg dragqueen i sina
bästa år, hälsar Leo B, som kör en
Warm up Wigstockholm 26 juli på
Paradise/Kolingsborg. Så är du intres-
serad av att visa dina dragfärdigheter på
en scen under Pride så hör du av dig
till leodesign@comhem.

wigstockholm

Birgitta

Alexander

Leo
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Ge din hund 
samma trygghet 
hela livet

Agria Djurförsäkring är länsförsäkrings-
gruppens specialistbolag för djur- och 
grödaförsäkring.

agria.se, 0775-88 88 88

samma trygghet 

30%rabatt första året*

Agria Veterinärvård är en helt ny typ 
av försäkring för din hund. Det är 
den enda försäkringen som ger 

hunden samma trygghet hela livet, utan att 
ersättningsbeloppen sänks när den blir äldre. 
Vi har också gjort det enkelt för dig – det 
mesta ingår i grundförsäkringen och du 
behöver inte sätta dig in i olika tilläggsför-
säkringar och ersättningstak. Försäkra din 
valp innan den fyllt fyra månader så får du 
det mest omfattande skyddet. Vill du veta mer 
– ring 0775-88 88 88, gå in på agria.se eller 
kontakta Länsförsäkringar där du bor.

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

TA ETT DJUPT ANDETAG
SIPPA ISTE, BLÄDDRA I DITT FAVORITMAGASIN 

& SVALKA DIG I DEN MAJESTÄTISKA POOLEN

VAD VORE EN DAG PÅ SLOTTET?
- INTE SVÅRARE ÄN SÅ.

100:- för badlakan och tillgång till Sveriges första utomhuspool

BOKA 08 - 400 523 10 | HARINGESLOTT.SE

TA MED DIN PARTNER. DIN ÄLSKARE. OCH DIN HUND FÖRSTÅS.
Uppge QX vid bokning så överraskar vi er vid ankomst.





PRECIS SOM FÖRRA ÅRET så har Niklas
Torsell och Håcan Andersson sytt ihop
torsdagskvällen på Pride. Givetvis är
ledorden schlager och pop, och givetvis
dyker en hel del ESC och Melodifest-
ivalfavoriter upp.Vissa är såklart hemli-
ga fram tills de står på scenen men vissa
har vi lyckats luska reda på.

Till exempel så har man lyckats
bjuda in både den första
och den senaste vinnaren
av Eurovision Song
Contest. Det betyder alltså
att både Lys Assia och
Emmelie de Forest
kommer att dyka upp.
Andra Eurovsion-artister
som kommer är norska Margaret
Berger, som fick vår svenska tolva för I
Feed You My Love, irländska Ryan
Dolan, och belgiske favoriten
Roberto Bellarosa. Dessutom dyker
finska flatfavoriten Krista Siegfrids
upp med sin Ding Dong.

– Get ready for some serious
DiNG DoNG! hälsar Krista.

Från Melodifestivalen kommer ett
par kul akter: Flick- och bögfavoriten
Anton Ewald, som just nu är EP-

aktuell. Michael Feiner & Caisas sax-
ofonfest We´re Still Kids, och så har
Sean Banan utlovat ett återbesök.

– Förra året bjöd jag på lite rumpa
på Pride scenen, i år bjuder jag på lite
mer banan.Yellow party all in, kompis,
hälsar han.

Men som traditionen bjuder blir
det också ett par kul återseenden.

Marie Bergman
och Roger Pontare
kommer och bjuder
på Stjärnorna från
1994. Och medan
Roger så klart kör
solo så har Marie
flaggat för att det

kan bli en och annan Family Four-
klassiker...

1996 och 2001 tävlade blonda
Ellinor Franzén i festivalen med Finns
här för dig och Om du stannar här. Hon
dyker också upp.

– För mig var det en självklarhet att
tacka ja. Jag vill att mina två söner ska
få växa upp i en värld där det är okej
att älska en person och ha känslor för
denne oavsett kön, säger hon.

Vi längtar redan efter att få ge
denna fantastiska kvinna vår kärlek till-
baka.

Dessutom kommer Diamond
Dogs med gäster, och så är Hallå
Hela Pressen, precis som förra året,
årets husband. De både kompar och
körar bakom årets artister, samt värmer
upp publiken.

Och som sagt, det blir en hel del
överraskningar. Ronny Larsson

LÖRDAGEN DEN 3 AUGUSTI klockan 13.00 avgår årets stora Prideparad. I år blir det
en lite annorlunda paradväg och klassikern Hornsgatan är dessvärre inte med i

paradrutten. Men det handlar inte om att Pride vill förnya eller förändra
för sakens skull. Det pågår nämligen vägarbeten på Hornsgatan som stoppar
paraden från att ta den vägen. Istället kommer vi nu att gå från
Medborgarplatsen (Götgatan har stängts av just för att vi ska kunna
avgå/åka därifrån), och vidare över Götgatspuckeln, Slussen, Skeppsbron,
Kungsträdgårdsgatan, Hamngatan, Sergels torg, Sveavägen, Kungsgatan,
Stureplan, Sturegatan och fram till Östermalms IP. Nu håller vi bara tum-

marna för fint väder och en massa deltagare och åskådare. Och vi på QX hoppas
givetvis att ni gör oss sällskap bakom den bästa vagnen med den skönaste musiken.

paraden - startar på söder

schlagerpopkvällen

man har lyckats
bjuda in både den

första och den
senaste vinnaren

av Eurovision
Song Contest

Anton Ewald

Emmelie

Krista

Roberto

Margaret

Sean Banan
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Amanda Jensen gör en längre
spelning i Pridepark under 
fredagskvällen

NÄR MAN BETAT av de
flesta stora designers på
hemmafronten bredda-
de sig Stockholm
Pride i år och fick ett
oväntat men ack så
välkommet ja från
Sverigeälskande
superdesignern Jean
Paul Gaultier.
Dogtagprojektet sker i sam-
arbete med Arkitektur- och
designcentrum, som i som-
mar visar just utställningen
The Fashion World of Jean
Paul Gaultier – From the
Sidewalk to the Catwalk.

– Att vi har ett så starkt
internationellt namn till
årets Dog tag borgar för ett
Stockholm Pride i världs-
klass. Det ligger en kaxighet
i att Stockholm Pride gör
detta med monsieur

Gaultier, och det
enda sättet att
komma över den unika
accessoaren är genom att
köpa ett festivalpass som
finns i ett begränsat antal,
säger festivalchefen Jörgen
Eriksson.

Succédesignern Jean
Paul Gaultier har i år utma-
nat och provocerat olika
normer och konventioner
inom modesfären. ”Förutom
den medeltida blygd- kapseln

och behån har kläder aldrig haft
ett kön” är ett bevingat Jean
Paul Gaultier-citat. Gaultier

har genom åren desig-
nat åt storstjärnor

som Madonna,
Kylie Minogue,
Mylene Farmer,
Dana
International

och sist men inte
minst, Petra Mede,

som bar JP:s skapelser
under Eurovision i år.

Dogtagen är vid denna
tidnings pressläggning inte
helt klar enligt Pride. Men
enligt förhandstipsen inne-
håller den de för Jean Paul
Gaultier så typiska blåvita
ränderna som vi bland annat
sett på parfymflaskan Le
Male...

jean paul gaultiers dogtag

JESSICA LUNDGREN Listar tio punkter som
du inte får missa under Pride.
Har du alltid undrat hur det kvinnliga könet
fungerar, hur det är att leva som muslim och
gay eller vill du bara lära dig dansa? Då
måste du ta dig till Pride House under
Stockholm Pride. Här är tio punkter du inte
får missa!
(Vi reserverar oss för eventuella ändringar, tid och

plats finner ni i det slutgiltiga Pride-schemat)

1) Fittan i teori och praktik
Vill du lära dig allt om fittan? Hur den fun-
gerar, ser ut, blir våt och hur man bäst till-
fredsställer den? Då är det här seminariet för
dig.

2) Ramsby/Fischerström LIVEPOD
Succén från WestPride kommer även till
Stockholm.Vill du skratta tills du gråter,
delta i olika tävlingar och lyssna på Cissi
Ramsbys sjuka anekdoter? Trodde väl det.
Alla flator - vi ses där! (Kan komma att flyttas
till Pride-Park)

3) Hur torkar vi tårar idag?
Jonas Gardell, Andreas Lundstedt och
ytterligare en person, som inte är bestämd
ännu, kommer att diskutera hur vården
bemöter HBTQ-familjen idag och hur långt
har vi kommit de senaste 30 åren? 

4) Islam och HBTQ
Feministiskt initiativ bjuder in till ett intres-
sant ämne. Religion och sexuell läggning är
alltid intressant och speciellt islam eftersom
att alla dessa fördomar finns.

5) Innandömet
”Likt ett moget ostron öppnar Innandömet
sitt saftiga gap och sväljer dig hel”, så lät det
i våras när de anordnade sin första fest. Nu
är de tillbaka med en fest för den lesbiska
familjen, där alla är välkomna.

6) Call me Kuchu
Visning av filmen ”Call me Kuchu” och ett
samtal efteråt om situationen i Uganda. Ett
viktigt och intressant ämne.

7) Dansworkshops
Balettakademien anordnat dansworkshops
under Pride med bland annat: Malin
Wiskari, Cissi Adeyemi, Kattis Wöllner,
Alex Araya. Känner du rytmen, kom och

sväng dina lurviga då! 
8) Feministiskt självförsvar

Vem har inte vandrat hem på kvällen och
knutit näven runt nycklarna för att vara
beredd om det skulle komma en överfalls-
man? Precis! Det här är något som de flesta
tjejer borde gå på. Lär dig försvar mentalt,
verbalt  – och med våld om det skulle
behövas.Alla tjejer/kvinnor/brudar/damer
är välkomna!

9) Gränser
Vill du lära dig att ha grymt sex? Då är den
här workshopen perfekt för dig. Sex kan
vara både härligt och utmanande. Hur kan
låg självkänsla, alkohol, droger eller ersätt-
ning för sex påverka om du kan ha bra sex
eller inte? Workshop om sex, gränssättning
och hur sex kan bli så bra som möjligt för
dig som är ung och hbtq.

10) Vem äger Pride?
Ulrika Westerlund, Sissela Nordling
Blanco med flera snackar om Pride är till
för alla och vem som bestämmer var gränsen
går? Alla Sveriges Pridefestivaler kommer
diskuteras, vad vill vi egentligen med Pride? 

Tio måsten i
PrideHouse 

Prideordförande  13-06-20  09.47  Sida 38



Upptäck en stadsoas med en 

avslappnad känsla och en 

varm, charmig och omtänksam 

personlighet. hotel skepps-

holmen är en inspirerande 

blandning av modern design 

i en historisk byggnad från 

1699. en stilla oas mitt i det 

myllrande stockholm city. 

www.hotelskeppsholmen.se

hotel skeppsholmen, gröna gången 1,
111 86 stockholm, t: 08-407 23 00



en som läst QX noggrant det
senaste året känner igen Jörgen.
Han jobbade tidigare på NK Glas

& porslin och intervjuades i QX. Men
sedan i mars i år jobbar han heltid med
Stockholm Pride. Det blir jobb sju dagar
i veckan. Och så kommer det att bli fram

till festivalen.
– Eftersom jag

kom in rätt sent så låg
vi efter en del när jag
började, men nu har vi
kommit ikapp och
förbi, säger Jörgen när

vi träffas över en fika på Södermalm i
Stockholm. En stadsdel som är klassisk
”pridemark”. Det är här som Pride har
haft sitt hem under 11 av de 13 senaste
pridefestivalerna då Pridepark har huserat
i Tantolunden.

Men nu är det slut med det.
Tantolunden är ett minne blott.

– Det visste vi ju när vi började, vi får
inte vara där längre, så vi hade inget annat

val än att flytta. Nu har vi hittat en plats
där vi kan ställa ner oss i all vår kraft och
växa.

Han pratar om Östermalms IP. Där,
bakom stadion i närheten av Gärdet, ska
Pridepark hitta sitt nya hem. Där ska den
kunna växa i framtiden.

– Det finns en kaxighet i att våga
flytta parken till Östermalm, säger han.
Och målet är att göra världens bästa
Pride. Jag vill att man ska prata om
Stockholm Pride runt om i världen.

Om fem år vill Jörgen att man ska se
tillbaka på Pride och tänka, ”just ja, det
var det året som Jean Paul Gaultier gjorde
dogtagen och det var då vi tog ett inter-
nationellt kliv”. Dessutom hoppas han på
en större utländsk artist till parken i år.

Du verkar otroligt positiv inför

årets festival, finns det inga oros-
moln alls?

– (Skrattar) Åh gud du skulle se mig
på kvällarna. Klart det finns orosmoln.
Men det är ju min uppgift som festival-
chef att vara positiv och se möjligheterna.

2001 flyttade Jörgen ner till
Stockholm från Härnösand. Han hade
träffat en kille och skilde sig från sin
dåvarande fru.

– När jag kom ut för min mamma sa
hon bara att hon hade förstått det och att
hon såg på mig att jag var lycklig, berättar
Jörgen.

– Jag hade butik i Härnösand så jag
visste ju att ryktet skulle gå fort så jag
kom ut för alla mina vänner väldigt
snabbt.

Jörgen flyttade till Stockholm, blev
sambo och gifte sig med Fredrik. Idag är
han dock singel berättar han.

Hur många pride har du varit
på?

– Jag har bara varit på tre stycken

”målet är att göra
världens bästa

Pride”
d

En Fika med en festivalchef
För några år sedan levde Jörgen Eriksson ett stillsamt liv med fru och barn i Härnösand. Sedan skilde han sig och flyttade till
Stockholm och gifte sig med en man. Idag är Jörgen Eriksson i hetluften som ordförande för Stockholm Pride.
Och i år blir det första gången han går i en prideparad…

eftersom prideveckan alltid sammanfallit
med vår semestervecka i Italien, men jag
försöker se det som en fördel. Jag har nya
ögon och är inte fast i gamla vanor. Bara
för att man alltid gjort något på ett sätt
tidigare betyder ju inte att man alltid
måste göra så. Jag är inte rädd för föränd-
ring.

Var du på Pride förra året?
– Ja, jag var där på lördagen efter

paraden som jag tittat på.
Tänkte du redan då att du skulle

vilja bossa över hela festivalen?
– Nej (skrattar), det fanns inte på

världskartan. Då jobbade jag på NK.
Men jag har alltid attraherats av uppdrag
som tvistar till det lite, som känns som
kamikazeprojekt (skrattar).

Vad attraherades du av i det här
projektet?

– Efter att jag slutat på NK fick jag
tid att fundera på vad jag ville göra och
då skrev jag ner saker på en lapp att jag
ville fylla mitt liv med värden och att jag
måste arbeta med något som har en dju-
pare mening än vad detaljhandeln hade.
Det blev tydligt för mig när jag hamnade
i blåsväder i och med en utställning jag
gjorde på NK i höstas. En utställning
som blev oerhört förvrängd och smuts-
kastad i hela världen vill jag påstå.

Oj, var det uteliggar-skandalen?
– Ja, det som i media kallades för

kampanjen ”sov som en hemlös”. Det
blev så förvrängt av media och jag ham-
nade i ett mediedrev som jag inte önskar
min värsta fiende. Folk skrek glåpord
efter mig i tunnelbanan eftersom 
jag intervjuats i TV, jag hade journalister
utanför dörren, det var fruktansvärt. Och
allt jag gjort var att göra en utställning
(under designveckan i Stockholm) som
skulle väcka nåt i människor, en fråga
om vi verkligen behöver alla dessa prylar
som lanseras under en sån designvecka.
Jag ville göra nåt tvärtemot, men allt för-
vrängdes i media och vi blev enormt 
attackerade. Det var hemskt. Men jag
fick mig en tankeställare. Och tjockare
skinn på näsan.

Temat för i år på Pride är
familjen, hur ser din egen familj ut?

– Det första jag tänker på är mina
två barn, det är absolut viktigast för mig,
men sen kan jag säga att jag hittat en
familj i Pride. Jag har inte så mycket gay-
vänner, men det är en ynnest att få ta del
av kraften och gemenskapen som finns
och få lära känna dessa människor, det är
jag otroligt tacksam och ödmjuk inför.

Hur var det för dig att komma
ut för dina barn?

– Jag var ju lite stressad för vad de
skulle säga så jag såg till att de fick träffa
Fredrik innan jag berättade för dem att
vi var ett par. Men när jag väl berättade
för dem att Fredrik är mer än bara en
kompis till pappa så sa min dotter ”det
förstod jag pappa, men för mig spelar det
ingen roll om man är kär i en kille eller
en tjej”.

– Sen grät jag hela natten! (skrattar)

Anders Öhrman

Ålder:  45 i juli.
Civilstånd: Färsk singel
Familj: Mina fantastiska barn som

bor här i Stockholm
Aktuell: Som festivalchef för

Stockholm Pride
Bor: På väg till Gärdet
En film jag gillar: Sliding Doors
En låt jag älskar: ”New Colours”

med Janet Leon  
Äter helst: Godis
Dricker gärna: Stockholms kran-

vatten. Ska jag festa till ordentligt
så blir det en Virgin Mary

Intressen på fritiden: Just nu, en
obefintlig dos träning, en alldeles för
liten dos barn, och en gigantisk dos
Stockholm Pride 

Ett ord jag ofta använder: Gaultier
Världens sexigare man/kvinna:

Bradley Cooper resp. Izabella
Scorupco 

En gäst jag gärna ser på
Stockholm Pride: Jag
vill att min
mamma är på
plats under
öppningen av
Stockholm
Pride. Jag
kan behö-
va en
kram då.

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

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

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

www.oppnamoderater.se

facebook.com/oppnamoderater
twitter.com/Oppna

Läge   Service   Prisvärt  

VÄLKOMMEN!





vad har ni på er?
Stjärndesignern och modeoraklet Jean Paul Gaultier var i på blixtvisit i Stockholm för att
invigna sin omtalade och exlusiva utställning på Arkitektmuseéum. Efterfesten var
belägen på Kolingsborg. Efterfesten guldkantades av Jean Paul himself och vår egen
Robyn som tidigare DJ:at under kvällen. Modeprisade designern Diana Orrving och
Koreografen/dansaren och multikonstnärern Giovanni Bucchieri syntes också virvla runt
på dansgolvet. Givetvis ville vi bevaka detta och ge er ett smakprov av kvällens outfits.

Cassandra Björk och
Kimy Quares Valencia.
Killigt och kaxigt är
klädstilen. Maskulint
och Butch. Inspireras
av Shane i L-word.

Dennis Turrkan och
Harris Lukeman.
Klassiska söderkillar
med förkärlek för det
enkla och vardagliga.

Designern/spektakulära dragshowartis-
ten/butikägaren Leo Berglund
Egen design och inspiration från Jeremy
Scott samarbete med Addidas.
Inspireras av JPG.

Monica Pourshahidi, Arkitektmuseét
En fantastisk sidenklänning i i asi-
atisk stil med en pigg röd väska.
Ursnygg!

Maja Helldén, designer/ägare märket
Pinellapi. Maja har tidigare bott och
arbetat för modegurun Diane von
Fürstenberg i NYC. Inspireras av JPG
och Robyn.

AV niklas berglind FOTO jonas norén

Niklas
Berglind
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Julian Heintz,
Avslappnat och
somrigt är ledordet.
Inspireras mode-
mässigt av musik,
av bl.a Pink.

Niklas Grahn (artisten
Niello)
Klassiskt svart bas
med ett snyggt
hängsycke och efter-
festens snyggaste
jacka. Ett vintagefynd.
Inspireras av stilikoner
som Prince och
Michael Jackson.

Bob Dilokjeerapan och 
Björn Skogsberg.
T-Shirt och jeans, rutig
skjorta och blåjeans.
Enkelt och vardagligt
men absolut gångbart.

Connor Vaclav, turist
från Canada.
Söker arbete i Europa
och är frilansande
dansare. Inspireras av
människor på gatan
och handlar vintage.
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petshopboys

Neil Tennant om:
..favoritremixarna:

– Jag älskar Jam & Spoons short Fairy
Tale mix av Young Offenders! Den är verkli-
gen bra. David Morales Red Zone remix av
So Hard och Dusty Kids remix av förra årets
Leaving är andra favoriter.

...Eurovision:
– Jag såg bara omröstningen i år. Alla

säger att showen i Malmö var fantastisk! Vi
ombads skriva en låt för tre-fyra år men
kände att vi var tvungna att få till rätt låt.
Och när vi skrev Winner för två år sedan sa

vi till vår manager att vi skrivit
Storbritanniens Eurovisionlåt och att One
Direction borde sjunga den. Men sen rann
det ut i sanden och nu känner jag nog att vi
inte skulle kunna skriva en låt till det för
ingen tar Eurovision på allvar. 

...Alcazar:
– Vi älskar Crying at The Discoteque, den

är helt brilljant! Dansen, soundet och stilen,
allt. Så Alcazar fick Love Life. Det fanns fak-
tiskt en låt till som var riktigt bra, For Every
Moment, men den spelade dom aldrig in.
Och dom bröt ju upp och killarna ”were at
each others throats”.
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et Shop Boys är enligt Guinness rekordbok
den mest framgångsrika brittiska musikduon
genom tiderna och har sålt mer än 50 miljo-

ner plattor. I Sverige är duon den fjärde mest fram-
gångsrika av alla artister som någonsin legat på Tracks.
I mitten av juli kommer Pet Shop Boys tolfte studio-
album, och inför detta gav de intervjuer för europeisk
press på ett hotell i London.

Neil Tennant sitter i ena änden av konferensbor-
det och är klädd i kavaj, skjorta och bär glasögon
med tjocka bågar. Hans handslag är fast och han är
tillbakalutat avslappnad.

– Jag blev förvånad när jag hörde att Peace &
Love ställts in, men vi ser fram emot
att komma till Stockholm.Vi älskar
Sverige om sommaren, berättar han
och avviker i en historia om hur trev-
ligt de hade en annan gång de var i
Sverige på Storsjöyran i Östersund
och de bjöds på fisk ute på någon
liten ö och hur han drack lokalt öl
trots att han egentligen inte dricker
öl.
En sympatisk inledning på vårt lilla samtal även om
jag blir stressad av att jag bara har 23 minuter kvar
när Neil är klar med Östersund, fisken och ölen.

Nåja. När ”Electric” nu släpps i mitten av juli så
är det duons andra fullängdare på bara tio månader.
Hyfsat hyllade, men med PSB-mått dåligt sålda
Elysium föregick Electric som produceras av Stuart
Price och är den första som inte ges ut på
Parlophone, bandets skivbolag sedan 28 år.

–Vi skrev en massa låtar och bestämde att vi ville
göra ”Electric” som en platta i ett ”mood”. En skiva
som kändes Los Angeles. Men samtidigt hade vi fem
danslåtar och vi ville göra en dansplatta. Så vi kontak-
tade Stuart Price, skrev lite mer musik och frågade
oss själva: Är detta Pet Shop Boys tolfte album? Ja.

Sedan ett tag har herrarna, som jobbat ihop sedan
1981, varit inne i ett kreativt flow. De skriver i en
liten studio i Berlin där båda känner sig fria och
kreativa.

–Vi är som två barn som leker, ler Neil.
– Det är bara vi två i rummet och det gör att det

inte finns några hämningar eller spärrar, vi gör vad
som faller oss in.Vi älskar musik helt enkelt. Chris
kanske lite mer eftersom han skriver på fritiden. Jag
kan vakna och så har han suttit hela natten och på
morgonen skickat tre demos till mig, skrattar han.

Vad, förutom er kärlek till musiken, moti-
verar er att fortsätta efter 32 år?

– Det finns alltid något att skriva en låt om. Det
är min personliga motivation. Man vill också alltid
skriva något riktigt riktigt bra. Vocal är min favorit på
”Electric”, och när vi började skriva den här låten
hade jag en ide att skriva en låt om hur vackert det är
när alla ens vänner är på dansgolvet och den ultimata
låten kommer på. När musiken blir en drog. När jag
skriver en sådan låt är tillfredsställelsen stor.

Pet Shop Boys har till dags datum haft 42 singlar
på topp 30 i Storbritannien. Däremot har de bara

toppat listan fyra gångar (West End Girls, It´s a Sin,
Always On My Mind och Heart).Alla under åttiotalet.

–Vi får anta att till exempel Vocal inte plockas
upp av radio och det stör mig. Får man inga radio-
spelningar så stryper det försäljningen och spridning-
en, och då klättrar inte låtarna på listorna och då blir
det inga hits. Det är trist, för hade vi inte släppt kvali-
tativ musik så hade vi ju aldrig kunnat fortsätta i alla
dessa år.Vi har inte blivit en retrogrupp som bara
lever på musiken vi gjorde under våra första år.Vi är
ute och spelar sånt som vi fortfarande producerar.
Men som artist vill man ju att ens musik ska kunna
blir hits.

Han tillägger också att det fort-
farande stör honom att deras klas-
siska konsertavslutare Go West ald-
rig blev deras femte Englandsetta.

– Den var etta mitt i veckan
men gicks om i slutet av nån skiva
som jag inte kommer ihåg idag.

”Nån skiva” var Culture Beats
megahit Mr Vain, ser jag i mina
anteckningar, men flikar aldrig
in det.

Neil Tennant kom ut i en
intervju med brittiska gaytid-
ningen Attitude 1994, medan
betydligt mer fåordige Chris
Lowe bara sagt att det finns

”mänsklig sexualitet” i en intervju med BBC radio
två år senare. Pet Shop Boys har däremot länge
ansetts vara en av gaykulturens största band och låtar
som It´s a Sin, Being Boring, New York City Boy och
megacooverhiten Go West har blivit gayanthems.

–Vi har alltid känt oss omfamnade av gaycom-
munityt.Alltid. Genom 80- och 90-talet argumente-
rade jag alltid emot tanken om att det finns ett gay-
community, och det står jag fortfarande fast vid. Jag
har aldrig gillat att man delar in samhället i olika
undergrupper, jag tror inte på det. Jag har skrivit låtar
både med hetero- och homosexuell utgångspunkt.
Men med det sagt, så är det nåt med vår musik som
tilltalar homosexuella män och från dem har vi alltid
känt stor kärlek.

Han ler när New York City Boy kommer på tal
och berättar att den, som kanske känns mest bögig av
alla deras låtar, inte alls härstammar från något homo.

– Alla antar att killen är gay eller nåt, men det var
en vän till mig som flyttade till New York med sina
barn och jag föreställde mig hur de här barnen kom
till stora New York och bara fascinerades av allt där.
Men jag har inget emot att det blivit ett gayanthem
och, lets face it, musiken är ju extremt inspirerad av
Village People, skrattar han.

Ni har också samarbetat med alla stora
gayikoner: Madonna, Lady Gaga, Kylie, Liza
Minnelli, Dusty Springfield och Shirley Bassey.
Vem står näst på tur?

– Haha, vi har inget planerat samarbete just nu.
Men vi skulle väldigt gärna jobba med Tracey Thorn
(Everything But The Girl). Jag tror att hennes röst

skulle funka väldigt bra ihop med vår musik.
Pet Shop Boys var på väg att bli riktigt stora i

USA under sent åttiotal men något hände och sedan
dess har de bara haft hits på danslistan.Vissa menar att
det var den homoerotiska videon till Domino Dancing
som tog död på Pet Shop Boys fortsatta framgångar i
USA. Men Neil Tennant är inte riktigt av samma
åsikt:

– Jag tror inte att det handlar om just den videon,
men det var något gayrelaterat som hände. En känd
radioprofil berättade för mig att de som valde musi-
ken till radio tyckte att vi var för gay, trots att jag inte
var ute då. Så allt i USA liksom stendog från och
med singelsläppet Left To My Own Devices medan allt
fortsatte som vanligt här i Europa. Det yttersta beviset
var väl att Go West var en otrolig succé överallt i värl-
den utom just i USA där den inte ens nådde topp
100. Det var mycket konstigt. men konstiga saker
händer inom skivbranschen i USA, säger Neil och
rycker på axlarna.

Neil hatar för övrigt tanken om att det skulle fin-
nas något som skulle kunna sorteras in som gaymusik.

– Media och musikbranschen använder konceptet
för att marginalisera dig som artist. Dom marknadsför
musiken för ”gaymarknaden” eftersom dom antar att
du gör gaymusik och sen får du svårt att slå utanför
den gruppen.Ta till exempel amerikanske
singer/songwritern John Grant, som är bög och
”björn”. Lyssnar man på hans musik så låter det som
Bon Iver, som inte alls klassas som ”gaymusik”.
Gaymusik betyder en Kylie-remix, och så låter inte
vår musik. Okej, kanske en och annan av våra låtar
gör det, ler han.

- Det är i alla fall ett mossigt synsätt, och det för-
utsätter att gays gillar gaymusik och straighta gör det
inte, och det är inte sant. Chris straighta brorsa lyssnar
till exempel på gayradio för att han gillar musiken.

Duon har som sagt en uppsjö av hits, de flesta såg
dagens ljus under åttio- och nittiotalet. Men Neil
Tennant tycker inte att det är frustrerande att publi-
ken mest vill höra dessa under konserterna.

– Nej, det är faktiskt toppen att ha så många låtar
att välja från.Vårt senaste stora samlingsalbum kom
ut för tio år sedan och innehöll 36 låtar som de flesta
känner igen, och då var inte hits som Paninaro med.
Men vi spelar inte bara hits, vi hittar ett konsertkon-
cept och kör på det. Nu är det ”Elektric” och då kör
vi på ett elektriskt sound.

Finns det någon låt som ni inte kan låta bli
att göra?

–Vi måste alltid göra West End Girls. Men det är
också en låt jag inte vill vara utan, för jag gillar att
göra den. Den är ”konstig” och har ett spännande
element som gör att jag aldrig tröttnar på den.

Och mest trött på?
– Jag skulle säga Go West. Men samtidigt, när man

ser publikens reaktion så blir jag alltid lika lycklig. Så
den är alltid tacksam att ha med. Även om den bara
blev tvåa, ler han.

AV ronny larsson

”de som valde
musiken till
radio tyckte

att vi var 
för gay”
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etshopboys
I början av juli skulle Pet Shop Boys ha stått på scenen under Peace & Love i Borlänge. Nu ställdes festivalen
 in och istället får Stockholm och Cirkus besök av den brittiska popduon den 29 juni. QX träffade sångaren 
Neil Tennant i London där han och kollegan Chris Lowe (som var hos tandläkaren just när vi var på plats) 
gav intervjuer inför släppet av nya plattan ”Electric”.
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Neil Tennant om:
..favoritremixarna:

– Jag älskar Jam & Spoons short Fairy
Tale mix av Young Offenders! Den är verkli-
gen bra. David Morales Red Zone remix av
So Hard och Dusty Kids remix av förra årets
Leaving är andra favoriter.

...Eurovision:
– Jag såg bara omröstningen i år. Alla

säger att showen i Malmö var fantastisk! Vi
ombads skriva en låt för tre-fyra år men
kände att vi var tvungna att få till rätt låt.
Och när vi skrev Winner för två år sedan sa

vi till vår manager att vi skrivit
Storbritanniens Eurovisionlåt och att One
Direction borde sjunga den. Men sen rann
det ut i sanden och nu känner jag nog att vi
inte skulle kunna skriva en låt till det för
ingen tar Eurovision på allvar. 

...Alcazar:
– Vi älskar Crying at The Discoteque, den

är helt brilljant! Dansen, soundet och stilen,
allt. Så Alcazar fick Love Life. Det fanns fak-
tiskt en låt till som var riktigt bra, For Every
Moment, men den spelade dom aldrig in.
Och dom bröt ju upp och killarna ”were at
each others throats”.
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et Shop Boys är enligt Guinness rekordbok
den mest framgångsrika brittiska musikduon
genom tiderna och har sålt mer än 50 miljo-

ner plattor. I Sverige är duon den fjärde mest fram-
gångsrika av alla artister som någonsin legat på Tracks.
I mitten av juli kommer Pet Shop Boys tolfte studio-
album, och inför detta gav de intervjuer för europeisk
press på ett hotell i London.

Neil Tennant sitter i ena änden av konferensbor-
det och är klädd i kavaj, skjorta och bär glasögon
med tjocka bågar. Hans handslag är fast och han är
tillbakalutat avslappnad.

– Jag blev förvånad när jag hörde att Peace &
Love ställts in, men vi ser fram emot
att komma till Stockholm.Vi älskar
Sverige om sommaren, berättar han
och avviker i en historia om hur trev-
ligt de hade en annan gång de var i
Sverige på Storsjöyran i Östersund
och de bjöds på fisk ute på någon
liten ö och hur han drack lokalt öl
trots att han egentligen inte dricker
öl.
En sympatisk inledning på vårt lilla samtal även om
jag blir stressad av att jag bara har 23 minuter kvar
när Neil är klar med Östersund, fisken och ölen.

Nåja. När ”Electric” nu släpps i mitten av juli så
är det duons andra fullängdare på bara tio månader.
Hyfsat hyllade, men med PSB-mått dåligt sålda
Elysium föregick Electric som produceras av Stuart
Price och är den första som inte ges ut på
Parlophone, bandets skivbolag sedan 28 år.

–Vi skrev en massa låtar och bestämde att vi ville
göra ”Electric” som en platta i ett ”mood”. En skiva
som kändes Los Angeles. Men samtidigt hade vi fem
danslåtar och vi ville göra en dansplatta. Så vi kontak-
tade Stuart Price, skrev lite mer musik och frågade
oss själva: Är detta Pet Shop Boys tolfte album? Ja.

Sedan ett tag har herrarna, som jobbat ihop sedan
1981, varit inne i ett kreativt flow. De skriver i en
liten studio i Berlin där båda känner sig fria och
kreativa.

–Vi är som två barn som leker, ler Neil.
– Det är bara vi två i rummet och det gör att det

inte finns några hämningar eller spärrar, vi gör vad
som faller oss in.Vi älskar musik helt enkelt. Chris
kanske lite mer eftersom han skriver på fritiden. Jag
kan vakna och så har han suttit hela natten och på
morgonen skickat tre demos till mig, skrattar han.

Vad, förutom er kärlek till musiken, moti-
verar er att fortsätta efter 32 år?

– Det finns alltid något att skriva en låt om. Det
är min personliga motivation. Man vill också alltid
skriva något riktigt riktigt bra. Vocal är min favorit på
”Electric”, och när vi började skriva den här låten
hade jag en ide att skriva en låt om hur vackert det är
när alla ens vänner är på dansgolvet och den ultimata
låten kommer på. När musiken blir en drog. När jag
skriver en sådan låt är tillfredsställelsen stor.

Pet Shop Boys har till dags datum haft 42 singlar
på topp 30 i Storbritannien. Däremot har de bara

toppat listan fyra gångar (West End Girls, It´s a Sin,
Always On My Mind och Heart).Alla under åttiotalet.

–Vi får anta att till exempel Vocal inte plockas
upp av radio och det stör mig. Får man inga radio-
spelningar så stryper det försäljningen och spridning-
en, och då klättrar inte låtarna på listorna och då blir
det inga hits. Det är trist, för hade vi inte släppt kvali-
tativ musik så hade vi ju aldrig kunnat fortsätta i alla
dessa år.Vi har inte blivit en retrogrupp som bara
lever på musiken vi gjorde under våra första år.Vi är
ute och spelar sånt som vi fortfarande producerar.
Men som artist vill man ju att ens musik ska kunna
blir hits.

Han tillägger också att det fort-
farande stör honom att deras klas-
siska konsertavslutare Go West ald-
rig blev deras femte Englandsetta.

– Den var etta mitt i veckan
men gicks om i slutet av nån skiva
som jag inte kommer ihåg idag.

”Nån skiva” var Culture Beats
megahit Mr Vain, ser jag i mina
anteckningar, men flikar aldrig
in det.

Neil Tennant kom ut i en
intervju med brittiska gaytid-
ningen Attitude 1994, medan
betydligt mer fåordige Chris
Lowe bara sagt att det finns

”mänsklig sexualitet” i en intervju med BBC radio
två år senare. Pet Shop Boys har däremot länge
ansetts vara en av gaykulturens största band och låtar
som It´s a Sin, Being Boring, New York City Boy och
megacooverhiten Go West har blivit gayanthems.

–Vi har alltid känt oss omfamnade av gaycom-
munityt.Alltid. Genom 80- och 90-talet argumente-
rade jag alltid emot tanken om att det finns ett gay-
community, och det står jag fortfarande fast vid. Jag
har aldrig gillat att man delar in samhället i olika
undergrupper, jag tror inte på det. Jag har skrivit låtar
både med hetero- och homosexuell utgångspunkt.
Men med det sagt, så är det nåt med vår musik som
tilltalar homosexuella män och från dem har vi alltid
känt stor kärlek.

Han ler när New York City Boy kommer på tal
och berättar att den, som kanske känns mest bögig av
alla deras låtar, inte alls härstammar från något homo.

– Alla antar att killen är gay eller nåt, men det var
en vän till mig som flyttade till New York med sina
barn och jag föreställde mig hur de här barnen kom
till stora New York och bara fascinerades av allt där.
Men jag har inget emot att det blivit ett gayanthem
och, lets face it, musiken är ju extremt inspirerad av
Village People, skrattar han.

Ni har också samarbetat med alla stora
gayikoner: Madonna, Lady Gaga, Kylie, Liza
Minnelli, Dusty Springfield och Shirley Bassey.
Vem står näst på tur?

– Haha, vi har inget planerat samarbete just nu.
Men vi skulle väldigt gärna jobba med Tracey Thorn
(Everything But The Girl). Jag tror att hennes röst

skulle funka väldigt bra ihop med vår musik.
Pet Shop Boys var på väg att bli riktigt stora i

USA under sent åttiotal men något hände och sedan
dess har de bara haft hits på danslistan.Vissa menar att
det var den homoerotiska videon till Domino Dancing
som tog död på Pet Shop Boys fortsatta framgångar i
USA. Men Neil Tennant är inte riktigt av samma
åsikt:

– Jag tror inte att det handlar om just den videon,
men det var något gayrelaterat som hände. En känd
radioprofil berättade för mig att de som valde musi-
ken till radio tyckte att vi var för gay, trots att jag inte
var ute då. Så allt i USA liksom stendog från och
med singelsläppet Left To My Own Devices medan allt
fortsatte som vanligt här i Europa. Det yttersta beviset
var väl att Go West var en otrolig succé överallt i värl-
den utom just i USA där den inte ens nådde topp
100. Det var mycket konstigt. men konstiga saker
händer inom skivbranschen i USA, säger Neil och
rycker på axlarna.

Neil hatar för övrigt tanken om att det skulle fin-
nas något som skulle kunna sorteras in som gaymusik.

– Media och musikbranschen använder konceptet
för att marginalisera dig som artist. Dom marknadsför
musiken för ”gaymarknaden” eftersom dom antar att
du gör gaymusik och sen får du svårt att slå utanför
den gruppen.Ta till exempel amerikanske
singer/songwritern John Grant, som är bög och
”björn”. Lyssnar man på hans musik så låter det som
Bon Iver, som inte alls klassas som ”gaymusik”.
Gaymusik betyder en Kylie-remix, och så låter inte
vår musik. Okej, kanske en och annan av våra låtar
gör det, ler han.

- Det är i alla fall ett mossigt synsätt, och det för-
utsätter att gays gillar gaymusik och straighta gör det
inte, och det är inte sant. Chris straighta brorsa lyssnar
till exempel på gayradio för att han gillar musiken.

Duon har som sagt en uppsjö av hits, de flesta såg
dagens ljus under åttio- och nittiotalet. Men Neil
Tennant tycker inte att det är frustrerande att publi-
ken mest vill höra dessa under konserterna.

– Nej, det är faktiskt toppen att ha så många låtar
att välja från.Vårt senaste stora samlingsalbum kom
ut för tio år sedan och innehöll 36 låtar som de flesta
känner igen, och då var inte hits som Paninaro med.
Men vi spelar inte bara hits, vi hittar ett konsertkon-
cept och kör på det. Nu är det ”Elektric” och då kör
vi på ett elektriskt sound.

Finns det någon låt som ni inte kan låta bli
att göra?

–Vi måste alltid göra West End Girls. Men det är
också en låt jag inte vill vara utan, för jag gillar att
göra den. Den är ”konstig” och har ett spännande
element som gör att jag aldrig tröttnar på den.

Och mest trött på?
– Jag skulle säga Go West. Men samtidigt, när man

ser publikens reaktion så blir jag alltid lika lycklig. Så
den är alltid tacksam att ha med. Även om den bara
blev tvåa, ler han.

AV ronny larsson

”de som valde
musiken till
radio tyckte

att vi var 
för gay”
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etshopboys
I början av juli skulle Pet Shop Boys ha stått på scenen under Peace & Love i Borlänge. Nu ställdes festivalen
 in och istället får Stockholm och Cirkus besök av den brittiska popduon den 29 juni. QX träffade sångaren 
Neil Tennant i London där han och kollegan Chris Lowe (som var hos tandläkaren just när vi var på plats) 
gav intervjuer inför släppet av nya plattan ”Electric”.
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Det råder Andrew Rannells-feber just nu. Efter den 34-åriga stjärnans succé som en 
av huvudrollerna i South Park-skaparnas musikal ”The Book of Mormon”, har Rannells-
hajpen ökat ytterligare genom hans roller i tv-serierna ”Girls” och ”The New Normal”. 
QX träffade honom för ett samtal om sexualitet, karriär och nyanserade bögporträtt.

AV erik palm augustin

varit min grej, säger en munter Andrew Rannells, en 
behaglig tisdagsmorgon på The Crosby Street Hotel i 

New York-stadsdelen Nolita. Intervjun har precis börjat och 
vi kommer genast in på hans karaktär Elijah Krantz i Lena 
Dunhams hyllade tv-serie Girls, som inte är lika säker som 
Rannells på att han enbart vill definiera sig själv som bög. 
En av de mest pinsamma men samtidigt rörande allmän-
mänskliga scenerna i säsong två av Girls, är när Elijah och 
Marnie Michaels (spelad av Allison Williams), försöker ha 
sex - vilket slutar antiklimaktiskt när Elijah upptäcker att han 
egentligen inte är upphetsad. Själva företeelsen, sex mellan 
en självutnämnd bög och 
en vinna, är dock välbekant 
för Rannells.
     – Jag tror att den känsla 
av sexuellt självförtroende 
som man får efter att man 
har kommit ut som bög kan vara så stark att man kan känna 
att man även kan ha sex med kvinnor. Jag vet många homo-
sexuella män som haft sexuella relationer med kvinnor efter 
att de har kommit ut. 
     Trots att Rannells betraktar sig som helt och hållet homo, 
är han intresserad av bisexualitet.
     – Det finns absolut en sorts rörlighet inom vår sexualitet 
och Kinsey-skalan existerar helt klart av en anledning. Vi 
faller nog alla på olika punkter av den. Men på film och tv 
är detta något som utforskas betydligt mer bland kvinnor än 
bland män. Alla älskar vi ju en bisexuell tjej. Manliga bisexu-
ella karaktärer är sällsynta. Kanske kan det vara ämne för en 
egen tv-serie. 
     Med tanke på Andrew Rannells förmåga att hitta ny-
anserade bögroller att spela, vore det inte alls osannolikt att 
han skulle vara med i just en sådan tv-serie. Den 34-årige 
Nebraska-sonens bakgrund är som musikalskådespelare, med 
flera roller i Broadwayproduktioner innan han bröt igenom 
med satiriska musikalsuccén The Book of Mormon, 2011, skri-
ven av Trey Parker och Matt Stone - skaparna av tv-serien 
South Park. Men de senaste två åren är det i tv-rutan han har 
skördat störst framgångar. Dels som Elijah i Girls, samt som 
tv-producenten Bryan i The New Normal, tv-serien om ett 
bögpars väg till att skaffa barn - skapad av Ryan Murphy, 
mannen bakom Nip/Tuck, Glee och American Horror Story. 
Rannells är tacksam över att på bara några år ha hunnit ar-
beta med fyra av USA:s mest framstående tv-seriegenier. 
     – De är alla människor med en väldigt tydlig röst och vi-
sion. Dessutom är de alla högst multibegåvade, med flera yr-

kesroller som de skiftar mellan. Trey och Matt är manusför-
fattare, men även regissörer och producenter. Så rent kreativt 
har de full kontroll över sina projekt. Lena Dunham fungerar 
också på det sättet, precis som Ryan Murphy. Det är enormt 
befriande som skådespelare att man kan ställa alla frågor man 
har till en och samma person. Det häftiga med Lena är att 
hon ibland kommer på ett bättre sätt att skildra saker medan 
scenen spelas in, för att hon själv är med i den. En sån sak är 
annars en mycket längre process. Lena bara gör det.  
     Hur har du haft tid att göra både The Book of 
Mormon, Girls och The New Normal?

     – När säsong ett av Girls 
spelades in var jag fortfarande 
med i The Book of Mormon på 
Broadway, så det hela schema-
lades så att jag spelade Elijah i 
Girls på dagen och Elder Price 

i The Book of Mormon på kvällen. Efter att jag avslutade min 
roll i The Book of Mormon hade vi två avsnitt kvar av Girls 
att spela in, varefter jag omedelbart flyttade till Los Angeles, 
för att plötsligt kasta mig in i ett helt nytt äventyr genom 
produktionen av The New Normal. De tre projekten har legat 
extremt tätt inpå varandra, vilket har krävt väldigt noggrann 
planering.
     Elijah i Girls och Bryan i The New Normal är två 
väldigt olika karaktärer, men kan du se några likheter 
mellan dem gällande representationen av homosexu-
alitet på tv?
     – Ja. Jag har haft turen att befinna mig i en tidsperiod 
där vi delvis verkar ha tagit oss förbi den typ av politiska 
korrekthet som innebär att om man har med en gaykarak-
tär i en tv-serie, så måste han vara en sådan genomhygglig 
toppenkille. Han får liksom kravet på sig att vara en perfekt 
representation av den hela gruppen människor. I de här tv-
serierna känner jag inte alls den pressen på mig att axla det 
ansvaret. Det faktum att Lena har hittat på en karaktär som 
Elijah, som är bög, men också många gånger är något av en 
självisk och förvirrad skitstövel, är toppen. I The New Normal 
finns det samma möjlighet att lyfta fram olika delar av min 
karaktärs personlighet, även om den berättelsen ju är väldigt 
inriktad på familjebildning.
     Tyvärr stod det nyligen klart att det inte bli någon fort-
sättning på The New Normal då tittarsiffrorna dalat, däremot 
blir det en tredje säsong av Girls, och Elijah kommer att 
fortsätta vara med i tv-serien. 
     Grattis får vi väl säga till fortsättningen av Girls! 

Älskade 
Andrew

”Jag vet många homosexuella 
män som haft sexuella 
relationer med kvinnor 

efter att de har kommit ut”



Älskade 
Andrew



Javier Cámara, Cecila Roth

FOKUS
FILM

kära passagerare

Bill Murray, Laura Linney
Murray (på perfekt nedtonad humor-
istisk nivå) och Linney är som alltid 
strålande i detta drama om affären 
mellan president 
Franklin D. Roosevelt 
och hans kusin Daisy. 
Men det är ofokuserat 
och huvudintrigen 
hamnar i skuggan av sidohistorien 
om USA-besökande kung George IV 
och drottning Elizabeth (mer min-

nesvärt porträtterade i The King ś 
Speech). Jag föredrar filmens låg-
mälda ton framför det mer pompösa 
presidentspektaklet Lincoln och det 
finns flera finstämda scener, som 
när FDR och Kungen boundar över 

sina fysiska åkommor 
(Kungen stammade 
och Roosevelt var 
delvis förlamad). Men 
trots fina prestationer 

blir det emellanåt lite långdraget och 
sövande. I jämförelse med regissören 
Roger Michells klassiker Notting Hill 

“En minst sagt 
skruvad film”

VI LÄNGTAR!
This is the End
Medan en stor fest hålls i skådisen 
James Francos hus börjar jorden 
gå under. Där har ni premissen för 
den här hyllade filmen där ameri-
kanska skådisar spelar sig själva i 
en skruvad svart undergångsko-
medi. Med James Franco, Jonah 
Hill, Seth Rogen, Emma Watson, 
Jay Baruchel, Danny McBride och 
en cameo av Rihanna.

VI köper hem!
Cloudburst
Oscarvinnarveteranerna Olympia 
Dukakis och Brenda Fricker spelar 
ett lesbiskt par på rymmen från 
ålderdomshemmet. De har varit 
ett par i över trettio år och denna 
roadmovie följer resan mot Kanada 
där de vill gifta sig. Filmen har hyl-
lats unisont och är faktiskt riktigt 
rolig. En annorlunda flatkomedi 
som berör.

Hyde park on hudson

O      förutsägbare Pedro Almodóvar 
gör efter år av dramatiskt tyngda 
filmer comeback i sin 80-tal-

skitchiga komedigenre. Handlingen 
utspelas på ett flygplan som på grund 
av tekniska problem inte kan landa. För 
att distrahera upprörda passagerare så 
bjuder de fjolliga flygvärdarna på både 
sprit, droger och musikalnummer mel-
lan mer eller mindre djupa bekännelser. 
Det är oftast svårt att värja sig mot 
Almodóvars knäppa, okonventionella 
stil som främst uppenbarade sig i hans 
tidiga, tokcharmiga filmer. Dessvärre är 
det sällan som man ostraffat kan åter-
använda begagnade mönster. Här känns 

det trots högt tempo och rapp dialog 
förvånansvärt ansträngt och tjatigt. 
Karaktärerna och skådespelarna (många 
veteraner från regissörens filmer) ger liv 
åt filmen men filmens bögar – som Alm-
odóvar annars skildrar så väl – är ytliga 
stereotyper. Att man skyggar tillbaka för 
just homosexet i en utdragen orgie är en 

annan tråkig, Hollywood-typisk detalj. 
Filmen tar sig under andra halvan och 
blir stundtals både fnissig och tänkvärd. 
Sen kan man som politiskt korrekt fråga 
sig om det lustiga i två fall av våldtäkter 

på neddrogade personer. I sin absurditet 
är det en stundtals roande mellanfilm 
från Almodóvar – men när det kommer 
till hysteriska flygplanskomedier så före-
drar jag fortfarande Titta vi flyger...

                                                                                                       
Andreas Samuelson

“stundtals
både fnissig 
& tänkvärd” 
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COCKTAILS AND
CRUISING

URBAN 
BASIL FUDGE
JORDGUBBAR, BASILIKA, VANILJVODKA, LIMONCELLO, CITRON 
 

ROOSTER #6
APEROL, LIMONCELLO, FÄRSK APELSINJUICE, FÄRSK    PASSION 
 

SVENSSONS CINAMON F.M.I.TH.M: 
MÖRK ROM, AMARETTO, LIMEJUICE, ÄPPELJUICE

GELLYG 
COGNAC, SEVE FOURNIER, CITRON , LIME, SODA

ELDER 
DREAM 

VANILJ VODKA, ST GERMAIN ELDER FLOWER, 
LIMONCELLO, CITRON, FLÄDER

HUGO 
CAVA, ST GERMAINE ELDERFLOWER, 
LIME, MYNTA, SODA

URBAN´S GINGER 
BREW GOES 
BROOKLYN
GIN, INGEFÄRA, CITRON, SOCKER, BROOKLYN LAGER

EAST SIDE
GIN, LIME, SOCKER, GURKA, MYNTA

BITTER     PASSION  
GIN, COINTREAU, MYNTA, CITRON, PASSION, BITTER LEMON

HOTSHOT 
DE LUXE
GALLIANO, FRANGELICO, COINTREAU, 
ESPRESSOKAFFE, GRÄDDE

MINT

UNDER SOMMAREN HAR URBAN DELI TRE CRUISINGVÄNLIGA UTESERVERINGAR; DEN 40 METER 
LÅNGA SÖDERBÖGS KLASSIKERN PÅ NYTORGET, FAVORITEN FÖR FÖRORTSFLATORNA I SICKLA 
OCH SKEPPSGOSSARNAS SKVALPIGA JÄTTEBAR PÅ AF CHAPMAN. ALLA SERVERAR VÅRA 
FANTASTISKA, SÖTA, BITTRA, SURA OCH FRUKTIGA DRINKAR. HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

SOMM A R E N  Ä R  Ä N T L I G E N  H Ä R  OCH  D E T  Ä R  D A G S  F ÖR

N Y T ORG E T  4    S I C K L A / H E S S E L M A NS T ORG  12    A F  C H A P M A N7SK E P P S HOL ME N



RONNYS TV

The Big Bang 
Theory
Min bästis har tjatat 
länge om den här ko-
medin som jag avfär-
dat som trist och 
tramsig. Men nu har 
jag förstått storheten.   
Otroligt smart manus med grymma 
karaktärer och skådespelare. 

Den här månaden fluktar 
vi på latinohushållerskor, 
en bög på avskedsturné 
och...tja, Kardashians. 

Game ofThrones S3
Jag tycker säsong tre 
var lite seg och med 
för mycket karak-
tärer. Men säsongens 
näst sista avsnitt av 
Game of Thrones är 
en av anledningarna 
till att jag älskar tv. Då kom det 
där avsnittet som bara får tiden att 
stanna. Vansinnigt starkt.

Devious Maids
...är en ny serie av Marc ”Despe-
rate Housewives” Cherry om fem 
latinohushållerskor vars kompis 
mördas. Lite samma ton som i DH  
och helt okej som lätt sommarse-
rie.                 10 juli, 20.00, Kanal 5

Westlife i Croke Park
Klart vi är med och firar ut vår 
favoritpojkbandsbög Mark i 
Westlife när han tackar för sig och 
sitt band i denna avskedkonsert 
från irländska Croke Park.

        13 juli, 22.35, SVT2

Familjen Kardashian
Sjunde säsongen av detta extremt 
arrangerade familjedrama. Men 
ändå kan jag inte låta bli att titta. 
Finns det någon jobbigare mamma 
på tv just nu än Kris Jenner?
                               3 juli, 20.00, TV11

Gravid i höga 
klackar
Men vad är det för 
skitserie SVT köpt 
in? Urlarvigt put-
tinutt om ameri-
kanska par som ska 
ha barn. Bebiskon-
sulten Rosie Pope är rent ut sagt 
avskyvärd.

Hayden Panettiere
Ex-hejarklacksledaren 
från Heroes har 
vuxit upp och levererat 
stordåd i Nashvilles 
första säsong. Hennes 
först så endimensionel-
la countrybrutta har 
blivit en karaktär att 
verkligen bry sig om. 

Sean saves the World (NBC)

Klart man är nyfiken på vad Sean 
Hayes från Will & Grace hit-
tat på inför tv-hösten! I hans nya 
halvtimmeskomedi spelar han en 
frånskild bög som jonglerar advokat-
jobb, tonårsdotter, hård boss, jobbig 
mamma och en och annan dejt. Serier 
med homokaraktärer har en förmåga 
att bli tramisga på stora kanaler som 
just NBC men klarade stora ABC att 
göra nåt vettigt av Modern Familys 
två karaktärer så ska väl det här 
kunna bli nåt. Trailern lovar hyfsat 
gott och vi är väl alltid pepp på nya 
komedier med sköna skådisar?

Emmy Rossum
Om inte gudom-
liga Emmy får en 
Emmynominering 
för sin superinsats 
som stenhårda men 
samtidigt bräckliga 
storasystern Fiona Gal-
lagher i Shameless så är 
det, just det, skamligt!

Kaley Cuoco
Blondinen är en enorm 
tillgång i The Big Bang 
Theory. Hennes raka 
och impulsiva Penny är 
en perfekt motpol till 
de nördiga snubbarna 
i serien och nu är det 
hennes tur att få lite 
hyllningar.

Hurra!

Rätt bra!

Bla-ha!

VILL SE I TABLÅN

3 tv-tider  
Juli

Tv-trissen: Tre namn jag vill höra läsas upp när Emmy-nomineringarna släpps

Två säsonger av 
nytt vampyrblod
P recis som i USA har sommaren 

blivit synonym med True Blood  
även här i 

Sverige. I HBO Nordic 
rullar just nu den 
femte säsongen av den 
populära vampyrserien 
medan SVT kör igång säsong nummer 
fyra den 12 juli. Och det blir en bra  
säsong SVT-tittarna har framför sig, 
avsnitt nummer nio är det mest sedda i 

seriens historia, och så dyker Janina Ga-
vankar, Papi från The L-Word också upp 

som ”shapeshiftern” Luna. 
Inte mer än rätt eftersom 
bögar sedan seriens begyn-
nelse försetts med manlig 
fägring i form av Skars-

gård, Manganiello och company....                     
                     12 juli, 22.15, SVT2

“Papi från L-
word dyker 
också upp”
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Familjen Kardashian
Sjunde säsongen av detta extremt 
arrangerade familjedrama. Men 
ändå kan jag inte låta bli att titta. 
Finns det någon jobbigare mamma 
på tv just nu än Kris Jenner?
                               3 juli, 20.00, TV11

Gravid i höga 
klackar
Men vad är det för 
skitserie SVT köpt 
in? Urlarvigt put-
tinutt om ameri-
kanska par som ska 
ha barn. Bebiskon-
sulten Rosie Pope är rent ut sagt 
avskyvärd.

Hayden Panettiere
Ex-hejarklacksledaren 
från Heroes har 
vuxit upp och levererat 
stordåd i Nashvilles 
första säsong. Hennes 
först så endimensionel-
la countrybrutta har 
blivit en karaktär att 
verkligen bry sig om. 

Sean saves the World (NBC)

Klart man är nyfiken på vad Sean 
Hayes från Will & Grace hit-
tat på inför tv-hösten! I hans nya 
halvtimmeskomedi spelar han en 
frånskild bög som jonglerar advokat-
jobb, tonårsdotter, hård boss, jobbig 
mamma och en och annan dejt. Serier 
med homokaraktärer har en förmåga 
att bli tramisga på stora kanaler som 
just NBC men klarade stora ABC att 
göra nåt vettigt av Modern Familys 
två karaktärer så ska väl det här 
kunna bli nåt. Trailern lovar hyfsat 
gott och vi är väl alltid pepp på nya 
komedier med sköna skådisar?

Emmy Rossum
Om inte gudom-
liga Emmy får en 
Emmynominering 
för sin superinsats 
som stenhårda men 
samtidigt bräckliga 
storasystern Fiona Gal-
lagher i Shameless så är 
det, just det, skamligt!

Kaley Cuoco
Blondinen är en enorm 
tillgång i The Big Bang 
Theory. Hennes raka 
och impulsiva Penny är 
en perfekt motpol till 
de nördiga snubbarna 
i serien och nu är det 
hennes tur att få lite 
hyllningar.

Hurra!

Rätt bra!

Bla-ha!

VILL SE I TABLÅN

3 tv-tider  
Juli

Tv-trissen: Tre namn jag vill höra läsas upp när Emmy-nomineringarna släpps

Två säsonger av 
nytt vampyrblod
P recis som i USA har sommaren 

blivit synonym med True Blood  
även här i 

Sverige. I HBO Nordic 
rullar just nu den 
femte säsongen av den 
populära vampyrserien 
medan SVT kör igång säsong nummer 
fyra den 12 juli. Och det blir en bra  
säsong SVT-tittarna har framför sig, 
avsnitt nummer nio är det mest sedda i 

seriens historia, och så dyker Janina Ga-
vankar, Papi från The L-Word också upp 

som ”shapeshiftern” Luna. 
Inte mer än rätt eftersom 
bögar sedan seriens begyn-
nelse försetts med manlig 
fägring i form av Skars-

gård, Manganiello och company....                     
                     12 juli, 22.15, SVT2

“Papi från L-
word dyker 
också upp”
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Efter 28 år lämnar Neil Tennant 
och Chris Lowe skivbolaget 
Parlophone för att släppa sitt tolfte 

studioalbum (det andra på mindre än ett 
år) på ett eget bolag. Jag vet inte om det 
är det som påverkat att kreativiteten och 
kvaliteten är så mycket bättre här, men 
om det är så, så var det ju verkligen på ti-
den. Till skillnad från sömniga föregång-
aren ”Elysium” är ”Electric” helt placerad 
på dansgolvet och många av låtarna när-
mar sig sex minuter i längd. Precis som 
Daft Punk sneglar man nu mot historien 
för att omdefiniera dagens dansgolv, men 

där fransmännen kollar in 70-talsdis-
con, plockar britterna helt enkelt bitar 
från det 80-tal då de själva var kungar 
på bögdiscon runtom i världen. Här 
trängs uppdaterade Miami Vice-vibbar 
med moderniserad Italo Disco och inte 

minst med upputsade ekon av grup-
pens egna alster: Thursday är nerlusad 
med de ljud som dåvarande producen-
ten Bobby ’O’ blingade West End Girls 
med 1983, Springsteens The Last to Die 
görs till en i raden av gruppens lyckade 

danscovers-på-heterosexuell-förlaga, och 
i skivans bästa (och längsta) spår, Love is 
a Bourgeois Construct, skapar nuvarande 
producenten Stuart Price nästan en sorts 
PSB-Greatest Hits i en och samma låt, 
med allt från manskörer till basgången 
i Madonnas Sorry. Lysande! ”Electric” 
tar kanske inte Pet Shop Boys tillbaka till 
listorna, men det är den bästa skiva de 
släppt på bra länge och de är definitivt 
tillbaka på dansgolven. Förhoppningsvis 
för att stanna.                                                          
              Ken Olausson

Ladda ned: 
Love is a Bourgeois Construct, 
Thursday & Bolshy

FOKUS
MUSIK

med stefan nilsson

QX SPELDOSA
1. Avicii “Wake Me Up”
Stekarhouse möter country och 
årets sommarhit är ett faktum.

2. Hanson, Carson & Malmkvist 
“Maj-Gull”
Äntligen! Vi har längtat efter hela 
versionen sedan QX-Galan 2011!

3. Garçon Garçon “Instant At-
traction”
Supersnygg elektropop från denna 
australiensiska bögduo.

4. Mutya Keisha Siobhan “Flat-
line”
Vi hade hoppats på mer, men bara 
att höra Sugababes 1.0 tillsam-
mans igen är mäktigt.

5. Anton Ewald “Brand New”
Kan vi få önska att hela skivan 
låter så här, Anton?

6.  Britney Spears “Ooh La La”
Pop, dans och en skvätt hiphop 
(och säkert några blickar mot 
Ke$ha) på Brittans nya.

7. Magnus Carlsson “Glorious”
Enligt initierade källor låten som 
hade räddat Melodifestivalen 2013.

8. Icona Pop “Girlfriend”
Klart sommarsingeln från Sveriges 
senaste exportsuccé måste få plats 
på listan.

9. Rikard Wolff “Röda Luftbal-
long”
Danny Saucedo ligger bakom 
denna svenska sommarvisa.

10. Leah McFall “I Will Survive”
När man trodde man redan hört 
alla varianter på den här låten...

    ...but shut the fuck up:
Stiftelsen “En annan värld”
Kom tillbaka Black Ingvars, allt är 
förlåtet!

   Sammanställd av Ken Olausson

elektrifierande bra

“PSB-greatest 
hits i en och 
samma låt”

Robin Stjernberg
Pieces

Jag älskade You och hade 
den som favoritvinnare i MF. 
Men den här plattan är jag 
lite kluven till. Balladerna 
(t.ex Pieces, All for the Better) 
är riktigt vackra, och Beauti-
ful är plattans klart bästa 
spår. Men det jag vänder mig 
emot är den radioanonyma 
uptempopoprocken som är konstruerad för att sångaren ska 
skrika typ “kom igen” under konserter. Det blir musik som i mina 
öron bara pågår, och nya singeln Crime känns obegripligt ano-
nym. Inget är dåligt, men en hel del låter just bara som albumspår. 
Godkänt.                                                       Ronny Larsson

Isac Elliot
Wake Up World

Blott tolvårige Isac är i mina 
öron ett betydligt bättre 
(please don t́ kill me, Beliebers) 
alternativ till Justin Bieber. 
Debuten består av förvånans-
värt pigg teenpop med luftigt 
lättrallade refränger och snyg-
ga RnB-light-ballader. Den 
blonde popsnubben som redan 
toppat den finska hitlistan upptäcktes på (what else?) YouTube, fick 
musikalroller, och har med andra ord inte passerat tv-tävlingarnas 
nålsöga (ännu). Singlarna New Way Home, First Kiss och vackra 
A.N.G.E.L är bäst, men helheten är som sagt mycket lovande för en 
snubbe som bara är tolv.                                                  Ronny Larsson

Pet Shop Boys
”Electric”
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et finns många skäl att läsa Annika
Perssons Lena Nyman-bok.
Du är intresserad av fenomenet

och/eller människan Lena Nyman -- en av
de största skådespelare vi någonsin haft i
Sverige. Du vill gå bakom myten om att vi
är världens mest jämställda land. Eller så vill
du bara läsa en av årets mest välskrivna bio-
grafier.

När Nyman dog efterlämnade hon sjut-
ton papperskassar med brev, foton, anteck-
nings- och dagböcker. Ur det materialet ger
Annika Persson Lena Nyman livet åter. Det
blir en berättelse om kvinnan som geni och
de märkliga betingelser som skådespeleriet

erbjuder kvinnor. Hur rollerna, regissörerna
formar, förför och förstör.Vi möter också ett
gestaltande snille som lyckas förtrolla sin
samtid.

Lena Nyman blev ryktbar internationellt
för Nyfiken-filmerna. Lilla Lena blev den
svenska synden. Det skulle vara lätt att se
henne som ett naturbarn som leker fram sina
roller. Inget kunde vara mer felaktigt. Lena

Nyman ville mer. Hon gjorde inte det lätta.
Hon ville och gjorde det svåra. Även om det
såg enkelt ut.

Jag vill ju bara fri rymmer ödet Lena
Nyman. Där finns rollerna, männen
(Ingmar Bergman, Olof Palme,Vilgot
Sjöman, Hasse Alfredsson,Tage
Danielsson …), drogerna, smärtan, svärtan
och konsten.

Historierna om kvinnorna som levt hårt,
intensivt och synbart ytligt för männen/kon-
sten är inte ny. Självklart går tankarna till en
annan intellektuell gigant förklädd till bakel-
se, Marilyn Monroe. I Perssons språkdräkt
blir sagan uthärdlig och vacker.

”I Perssons 
språkdräkt blir
sagan uthärdlig 

och vacker”

d

böcker
ulrikas

”Jag vill ju vara fri - En bok om Lena Nyman” av Annika Persson (Norstedts)

Retro Stockholm
Fredrik Kullberg
(Ica bokförlag)

Vi lever i en skattkammare! Det gäller
bara att upptäcka det.

I Fredrik Kullbergs Retro-bok öpp-
nar sig en härlighet för oss som bor i eller
har vägarna förbi Stockholm. Från Sumpan
i norr till Enskede i söder finns det gods-
aker att upptäcka. Kullberg tipsar om allt
från retropromenader och shopppingturer
till matupplevelser och trevliga övernatt-
ningar.

Även för oss frälsta rymmer boken en hel del glada (och oväntade) överrask-
ningar. Och för dig som ännu inte är såld på retro bjuder Fredrik Kullbergs lilla
guide- och handbok en nygammal och alldeles underbar värld.

Spela på bästa fot: att leda med glädje
Pia Sundhage och Elisabeth Sollin
(Wahlström och Widstrand)

Hon är överallt nu, Pia Sundhage, ny förbund-
skapten för svenska landslaget i fotboll. Damerna, för-
stås. För Sundhage är inte intresserad av att träna män.
Pia Sundhage var länge ensam synonym med svensk
damfotboll – och lesbiskhet. Som tränare är hon en
internationell legend med OS och VM-guld i baga-
get. Hon har blivit utnämnd till världens bästa tränare.
Och hon har tackat nej till att skaka hand med
George Bush i Vita Huset.

Pia Sundhage har integritet. Hon vet hur man entusiasmerar, leder och hur man
bygger ett lag. I Spela på bästa fot berättar Sundhage tillsammans med Elisabeth Sollin
om vägen till OS-guldet. Det är den fantastiska ramberättelsen. Invävt finns reflektioner
och konkreta tankar och råd om ledarskap som bygger på respekt och glädje inför våra
olikheter. Det är nog den bästa ledarskapsbok jag har läst. Och jag har läst en del.
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www.tallinksilja.se   08-22 21 40* 
*Serviceavgift tillkommer, boka online så bjuder vi på den.   

Begränsat antal platser. Gäller utvalda avgångar. 

Tid för livet

Hotellpaket 
Hotel Haven fr

1526:–
Prisex per person.  
Ingår: båtresa, del  

i A2-hytt, 1 hotellnatt,  
del i dubbelrum inkl  
hotellfrukost. Gäller 
avresa 1.7–31.8 2013..

Kryssa till 
Helsingfors fr

225:–
Prisex per person.  
Ingår: båtresa, del  

i B4-hytt. Gäller  
avresa 26.6–11.8 2013.

Äntligen sommar! Svalkande drinkar och kulinariska 
smakupplevelser ombord. Ät en delikat middag på 
Östersjöns bästa fisk- och skaldjursrestaurang 
Happy Lobster och frossa i havets läckerheter. Boka 
en 40-timmars kryssning till Helsingfors eller stanna 
kvar en natt på exklusiva Hotel Haven som ligger 
centralt vid Esplanadparken. Utmärkt shopping, finsk 
design, bra restauranger och hippa barer. 

venska Valenciabon Kenneth
Appelheden har under ett år
tjatat på mig om att komma ner

och upptäcka Valencia och jag förstår
direkt hans förtjusning i staden.Valencia
visar sig från sin finaste sida och bjuppar
på stekande sol med inslag av havsbris.
Staden ligger vid den spanska kusten
mot Medelhavet, med lika långa avstånd
till de större städerna Madrid och
Barcelona (vilka det går snabbtåg till).

Jag installerar mig på hotellet SH
Valencia Palace, ett bra femstjärnigt hotell
mitt i city. Eftermiddagen börjar med en
Agua de Valenca, en slags favoritdrink för
regionen med färska apelsiner, cava,
Cointreau och socker. Gudomligt gott
och ännu ett fint sätt att få mig att total-
älska min ankomst till Valencia.

Staden är en förvånansvärt lätt stad att
få grepp om. Med den stora gamla flodfå-
ran som löper genom staden så har man
alltid ett slags riktmärke för vart man
befinner sig. Man ledde nämligen om flo-
den Turia på sjuttiotalet för att den sväm-
mande över ett par gånger och idag är
flodfåran torrlagd och består av strövom-

råden, små dammar, och löpspår. I övrigt
består Valencia av trånga gränder, larmiga
större gator, vackra byggnader och små
söta torg, precis som i många andra spans-
ka städer. Lokalbussar, tunnelbana och
spårvagnar fungerar utmärkt för att ta sig

runt staden, och det är framförallt väldigt
billigt.

Den här kvällen äter jag middag på Le
Gourmet Restaurant på Westin Hotel. Ett
fantastiskt hotell (som jag senare besöker
för en privat cocktailfest). Rummen är
vackra, den lummiga utegården magnifik
och restaurangen förstklassig. Helt klart
värt en natt, eller i alla fall ett matbesök.

Dag två bjuder på vad jag tycker låter
trist på pappret men jag ger det en chans.
Jag har fel, stora vattenparken
Oceanografic är över förväntan intressant.
Parken är Europas största akvarium där
man samlat djur från hela världen i olika
vattenområden, och här finns djur som
delfiner, valrossar, sälar, pingviner och

rockor. Klart värt ett besök. Helvita
Oceanografic är del av Ciutat de les Arts i
les cienses, eller ”vetenskapsstaden”. För
precis som alla andra städer med själv-
aktning så har även Valencia byggnationer
som utmärker stadssilhuetten.Valencias

vita arkitektoniska mästerverk signerade
Santiago Calatrava, ligger mitt i staden
och kallas City of Arts & Sciences.
Förutom Oceanografic så ingår även
Hemisferic (IMAX-bio). Umbracle

(utsiktspunkt & p-hus),Agora (kongress-
hall), Principe Felipe Science Museum
(interaktivt vetenskapsmuseum) och Palau
de les arts Reina Sofia (Operahuset). Och
visst, känner ni igen stilen så är det inte
konstigt. Calatrava har även skapat
Malmös stolthet Turning Torso.

Apropå torsos så blir det en utflykt till
stranden på eftermiddagen. 23-24 grader i
havet i juni är aldrig fel resonerar jag och
tar mig till centrala stranden Malvarrosa.
Solen skiner och vattnet är varmt så jag
njuter här ett par timmar. Undrar ni över
bögstränder så kan jag tipsa om Pinedo,
söder om stan. Dit kan man ta lokalbussar
och hitta en lång  fin sandstrand. Där är
det naket, vältränat och utrymme för
osedligheter i sanddynorna.

– Många bor fortfarande hemma, de
har fått flytta hem på grund av den eko-
nomiska krisen och då blir det sex i dark-
rooms, eller på stranden, berättar min
Valenciavän Kenneth.

Den här kvällen blir det middag för
en rödbränd Ronny på charmiga restau-
rangen La Lola. Grym medelhavsmat ser-
verad av mycket flirtiga servitörer på en

s
bilden här ovan på killen som ser för bra
ut för att vara sann är tagen på Deseo54

holavalencia
Valencia, Spaniens tredje stad i storlek, är ett Barcelona i miniatyr med grymma stränder, bra shopping, vackra 
sevärdheter och ett schyst gaynattliv.
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Valencia Palace, ett bra femstjärnigt hotell
mitt i city. Eftermiddagen börjar med en
Agua de Valenca, en slags favoritdrink för
regionen med färska apelsiner, cava,
Cointreau och socker. Gudomligt gott
och ännu ett fint sätt att få mig att total-
älska min ankomst till Valencia.

Staden är en förvånansvärt lätt stad att
få grepp om. Med den stora gamla flodfå-
ran som löper genom staden så har man
alltid ett slags riktmärke för vart man
befinner sig. Man ledde nämligen om flo-
den Turia på sjuttiotalet för att den sväm-
mande över ett par gånger och idag är
flodfåran torrlagd och består av strövom-

råden, små dammar, och löpspår. I övrigt
består Valencia av trånga gränder, larmiga
större gator, vackra byggnader och små
söta torg, precis som i många andra spans-
ka städer. Lokalbussar, tunnelbana och
spårvagnar fungerar utmärkt för att ta sig

runt staden, och det är framförallt väldigt
billigt.

Den här kvällen äter jag middag på Le
Gourmet Restaurant på Westin Hotel. Ett
fantastiskt hotell (som jag senare besöker
för en privat cocktailfest). Rummen är
vackra, den lummiga utegården magnifik
och restaurangen förstklassig. Helt klart
värt en natt, eller i alla fall ett matbesök.

Dag två bjuder på vad jag tycker låter
trist på pappret men jag ger det en chans.
Jag har fel, stora vattenparken
Oceanografic är över förväntan intressant.
Parken är Europas största akvarium där
man samlat djur från hela världen i olika
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precis som alla andra städer med själv-
aktning så har även Valencia byggnationer
som utmärker stadssilhuetten.Valencias

vita arkitektoniska mästerverk signerade
Santiago Calatrava, ligger mitt i staden
och kallas City of Arts & Sciences.
Förutom Oceanografic så ingår även
Hemisferic (IMAX-bio). Umbracle

(utsiktspunkt & p-hus),Agora (kongress-
hall), Principe Felipe Science Museum
(interaktivt vetenskapsmuseum) och Palau
de les arts Reina Sofia (Operahuset). Och
visst, känner ni igen stilen så är det inte
konstigt. Calatrava har även skapat
Malmös stolthet Turning Torso.

Apropå torsos så blir det en utflykt till
stranden på eftermiddagen. 23-24 grader i
havet i juni är aldrig fel resonerar jag och
tar mig till centrala stranden Malvarrosa.
Solen skiner och vattnet är varmt så jag
njuter här ett par timmar. Undrar ni över
bögstränder så kan jag tipsa om Pinedo,
söder om stan. Dit kan man ta lokalbussar
och hitta en lång  fin sandstrand. Där är
det naket, vältränat och utrymme för
osedligheter i sanddynorna.

– Många bor fortfarande hemma, de
har fått flytta hem på grund av den eko-
nomiska krisen och då blir det sex i dark-
rooms, eller på stranden, berättar min
Valenciavän Kenneth.

Den här kvällen blir det middag för
en rödbränd Ronny på charmiga restau-
rangen La Lola. Grym medelhavsmat ser-
verad av mycket flirtiga servitörer på en

s
bilden här ovan på killen som ser för bra
ut för att vara sann är tagen på Deseo54

holavalencia
Valencia, Spaniens tredje stad i storlek, är ett Barcelona i miniatyr med grymma stränder, bra shopping, vackra 
sevärdheter och ett schyst gaynattliv.
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gayvänlig och charmig restaurang.
Men nu förstår jag ju att ni vill veta

mer om gaylivet.Valencia är ju väldigt
öppet och accepterande och det finns en
uppsjö av barer, klubbar och restauranger.

En favorit för mig blev Café De Las
Horas, en Torget-liknande cafébar med
grymt goda cocktails för 8 euro. Jag före-
drar givetvis de som är baserade på regio-
nens egna apelsiner. Skön stämning och
kul musik.

Coola Nylon Club bjuder på ett skönt
partyhäng. Snygga människor och bra
klubbmusik. Klubben lockar en mixad
publik och är inte det minsta pretto eller
vem-tror-du-att-du-är. Rekommenderas,
inte minst för de starka men goda drinkar-
na.

Deseo54 är en pulserande het gayk-
lubb med apsnygga go-go snubbar. Den
stora bilden här ovan på killen som ser för
bra ut för att vara sann är tagen på
Deseo54, so if you get the picture, you get
Deseo54. Musiken är klubbigt hög house
och det är bra raggstämning utan att bli
slemmigt. Deseo54 har öppet fredagar och
lördagar och har ofta besök av stora dj:s.

Är man intresserad av lite nattliga
läder/sexäventyr finns till exempel Nunca
Digo No (aldrig säga nej), en läderclub
med darkroom & bar med fester och
temakvällar.

Moderna crossoverrestaurangen
Diezi8cho i bohemområdet Russafa får sig
ett besök den här kvällen. Russafa påmin-
ner om Stockholms Södermalm och här
finns en massa cafeer och kul butiker. Här

Många pratar om området kring Plaza del
Ayuntamiento med gatorna Calle Don
Juan de Austria och Calle Colón, och där
finns det mycket shopping. Men jag som
är en sucker för stora malls och shopping-
områden föredrar stora shoppingcentrat
Aqua, nära ”vetenskapsstaden”. En bra
galleria i flera plan.

Men sen missar jag såklart inte möj-
ligheten att ta lokalbussen ut till shop-
pingmeckat Bonaire för att göra en runda
på alla kända kedjor så som Primark,
Zara, C&A, Hollister, Mango, Pull &
Bear…ja, här finns allt! Bussfärden tar
dryga timmen.

En rolig grej med Valencia är att sta-

Valencia är ju 
väldigt öppet och

accepterande 

den sedan tidigt nittiotal har en lesbisk
borgmästarinna, Rita Barberá. Jag får
dock höra att hon inte är så poppis längre
då hon omgärdas av korruptionsrykten
och tydligen styr staden med järnhand.
En lustig anekdot om denna småbutchiga
sextiofemåring är dock att när Påven
besökte Valencia för ett par år sedan så
utbrast en av hans ständigt medföljande
män, förfärat:

”Ta bort mannen ur denna kvinnas
kropp!” Rita har tydligen en rätt bufflig
och manhaftig stil…

Det är svårt att sammanfatta en kul
vistelse i bra ord, men jag har försökt. Jag
kommer absolut att återvända till Valencia.
Det känns ju dumt att ha lärt sig tecknet
för Gin & Tonic i onödan liksom.

Ronny Larsson

ligger populära flatbaren Som Com Som,
som lockar brudar i alla åldrar för dans
och drinks. Jag med snopp får dock inte
komma in, men ägarflatan poserade glatt
på bild framför porten.

Kvällen slutar på Javalon, ett kul gay-
disco med högt i tak för stämning men
lågt i tak rent bildligt. Blandad publik,
mycket bögar och deras brudkompis-
possé. Gin & tonic är det lättaste att bestäl-
la eftersom engelskan inte riktigt når fram
över bardisken. Jag signalerar bara vad jag
vill ha efter fjärde drinken.

Sista dagen hyr vi cyklar och gör
Valencia via hjul. Det funkar väldigt bra
(trots lite huvudvärk från nattens G&T-
race). Det är så här man ska beta av turis-
tattraktioner tänker jag som verkligen inte
är ett fan av gamla kyrkor och byggnatio-
ner.Vi besöker bland Capilla del Santo
Cáliz som sägs vara den heliga Graalens
hem och gamla silkesbörsen La Lonja, som
tillhör världsarvslistan. Jag tyckte dock att
det var betydligt roligare att se den stora
matmarknaden Central Market mitt emot
La Lonja…

Resten av dagen ägnar vi till att susa
framgenom den gamla flodfåran som ju
numera är fantastiska park- och tränings-
områden.Att folk tycker om att träna
utomhus här är med andra ord ingen
överdrift. Bögarna i sällskapet jag cyklar
med vänder huvudet i princip hela
tiden....

Efter denna lilla utflykt får jag lite
egen tid och kan då utforska shoppingen.
Och för den rekommenderar jag två saker.

Gamla stan

Javalon

Som Com Som

La Ciudad de las Artes 
y las Ciencias
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gayvänlig och charmig restaurang.
Men nu förstår jag ju att ni vill veta

mer om gaylivet.Valencia är ju väldigt
öppet och accepterande och det finns en
uppsjö av barer, klubbar och restauranger.

En favorit för mig blev Café De Las
Horas, en Torget-liknande cafébar med
grymt goda cocktails för 8 euro. Jag före-
drar givetvis de som är baserade på regio-
nens egna apelsiner. Skön stämning och
kul musik.

Coola Nylon Club bjuder på ett skönt
partyhäng. Snygga människor och bra
klubbmusik. Klubben lockar en mixad
publik och är inte det minsta pretto eller
vem-tror-du-att-du-är. Rekommenderas,
inte minst för de starka men goda drinkar-
na.

Deseo54 är en pulserande het gayk-
lubb med apsnygga go-go snubbar. Den
stora bilden här ovan på killen som ser för
bra ut för att vara sann är tagen på
Deseo54, so if you get the picture, you get
Deseo54. Musiken är klubbigt hög house
och det är bra raggstämning utan att bli
slemmigt. Deseo54 har öppet fredagar och
lördagar och har ofta besök av stora dj:s.

Är man intresserad av lite nattliga
läder/sexäventyr finns till exempel Nunca
Digo No (aldrig säga nej), en läderclub
med darkroom & bar med fester och
temakvällar.

Moderna crossoverrestaurangen
Diezi8cho i bohemområdet Russafa får sig
ett besök den här kvällen. Russafa påmin-
ner om Stockholms Södermalm och här
finns en massa cafeer och kul butiker. Här

Många pratar om området kring Plaza del
Ayuntamiento med gatorna Calle Don
Juan de Austria och Calle Colón, och där
finns det mycket shopping. Men jag som
är en sucker för stora malls och shopping-
områden föredrar stora shoppingcentrat
Aqua, nära ”vetenskapsstaden”. En bra
galleria i flera plan.

Men sen missar jag såklart inte möj-
ligheten att ta lokalbussen ut till shop-
pingmeckat Bonaire för att göra en runda
på alla kända kedjor så som Primark,
Zara, C&A, Hollister, Mango, Pull &
Bear…ja, här finns allt! Bussfärden tar
dryga timmen.

En rolig grej med Valencia är att sta-

Valencia är ju 
väldigt öppet och

accepterande 

den sedan tidigt nittiotal har en lesbisk
borgmästarinna, Rita Barberá. Jag får
dock höra att hon inte är så poppis längre
då hon omgärdas av korruptionsrykten
och tydligen styr staden med järnhand.
En lustig anekdot om denna småbutchiga
sextiofemåring är dock att när Påven
besökte Valencia för ett par år sedan så
utbrast en av hans ständigt medföljande
män, förfärat:

”Ta bort mannen ur denna kvinnas
kropp!” Rita har tydligen en rätt bufflig
och manhaftig stil…

Det är svårt att sammanfatta en kul
vistelse i bra ord, men jag har försökt. Jag
kommer absolut att återvända till Valencia.
Det känns ju dumt att ha lärt sig tecknet
för Gin & Tonic i onödan liksom.

Ronny Larsson

ligger populära flatbaren Som Com Som,
som lockar brudar i alla åldrar för dans
och drinks. Jag med snopp får dock inte
komma in, men ägarflatan poserade glatt
på bild framför porten.

Kvällen slutar på Javalon, ett kul gay-
disco med högt i tak för stämning men
lågt i tak rent bildligt. Blandad publik,
mycket bögar och deras brudkompis-
possé. Gin & tonic är det lättaste att bestäl-
la eftersom engelskan inte riktigt når fram
över bardisken. Jag signalerar bara vad jag
vill ha efter fjärde drinken.

Sista dagen hyr vi cyklar och gör
Valencia via hjul. Det funkar väldigt bra
(trots lite huvudvärk från nattens G&T-
race). Det är så här man ska beta av turis-
tattraktioner tänker jag som verkligen inte
är ett fan av gamla kyrkor och byggnatio-
ner.Vi besöker bland Capilla del Santo
Cáliz som sägs vara den heliga Graalens
hem och gamla silkesbörsen La Lonja, som
tillhör världsarvslistan. Jag tyckte dock att
det var betydligt roligare att se den stora
matmarknaden Central Market mitt emot
La Lonja…

Resten av dagen ägnar vi till att susa
framgenom den gamla flodfåran som ju
numera är fantastiska park- och tränings-
områden.Att folk tycker om att träna
utomhus här är med andra ord ingen
överdrift. Bögarna i sällskapet jag cyklar
med vänder huvudet i princip hela
tiden....

Efter denna lilla utflykt får jag lite
egen tid och kan då utforska shoppingen.
Och för den rekommenderar jag två saker.

Gamla stan

Javalon

Som Com Som

La Ciudad de las Artes 
y las Ciencias
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Bar/
restaurant

Mälarpaviljongen, Norr 
Mälarstrand 62. Öppet 
alla dagar från 11 - sent, 
beroende  på väder 
Restaurang, café och 
bar vid Riddarfjärden. 
Söndagsbrunch med liveun-
derhållning.
torget, Mälartorget 13, 
Gamla Stan. Öppet alla 
dagar 17-01. Gaybar och 
restaurang.
urban Deli, Nytorget 4, 
Mån-tis 08-23, ons-tors 
08-00, Fre-lör 08-01. Butik. 
delibar och skaldjursbar.
urban Deli, Sickla 
Köpkvarter
urban Deli af Chapman, 
Skeppsholmen. Öppnar 1 
juni.
Bistro sjöstad, Ljusslingan 
17. Mat, café och vinotek. 
ti-to17-22, fr-lö 17-00
Zink Grill Biblioteksg. 5
Vard. 11:30-sent, Lörd 12 - 
sent, Sön 13 - sent
Villa Godthem, 
Rosendalsv. 9 Djurgården
Må 11:30-22, Ti-Fre 11:30-
23, Lö 12-23, Sö 12-22
nordic Light, Vasaplan 7
Hotell, Restaurang, Bar
Hotel Birger Jarl, Tuleg 8 
Hotell, Restaurang, Bar
Koloni, Strandpormenaden 
61, Saltsjö-Duvnäs. Alla 
dagar 11-23.
Långa raden 
restaurang, Hotell 
Skeppsholmen. Gröna 
Gången 1, restaurang och 
bar. Mån-Fre 11.30-22, 
Lörd 12-22, Slnd 12-21. 
Babs kök & bar, Birger 
Jarlsg. 37  Restaurang &bar.
side track, Wollmar 
Yxkullsg 7, ons-lör från 
18.00. Gaybar & restaurang

KLuBBar/CLuBs
Paradise Garage Dansa, 
festa, mingla! Onsd 23-03, 
Fred 23-04, Lörd 23-05, 
20 år 
sLM, Wollmar Yxkullsg 
18, ons 20-00, fre-lör 
22-02.  Läderbar för killar. 
Medlemsklubb. 
Zipper stHLM, 
Sankt Eriksgatan 51. 
T-Fridhemsplan Saturdays. 
New look, New location, 
Same wild party! 
Don’t miss the best reason 
to be in Stockholm on a 
SATURDAY night! Do 
you dare to unzip? 
Victoria Måndag hela 
Vickan. I hjärtat av 
Kungsträdgården. Må 20-03
Patricia, Stadsgårdskajen 
152, sön 18-05. Mat, bar 
och klubb. 
Posithiva Gruppen, 
Tjurbergsgatan 29, ons 
18-24, fre-lör 19-24. Bar för 
hiv-positiva män.
MumsMums, Pianohouse 
för gays och andra hipsters. 
Sw qx.se/gaymap för datum
club KG, Ljunggrens, 
Bruno Gallerian, 14 juni 
Tjejklubb
tjejfesten 4.0, 

8

5

9
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11

1

14

12

13

03-2013

OBS!
PAR ÄR

VÄLKOMNA
PÅ MANHATTAN!

FREE
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www.slmstockholm.se
Wollmar Yxkullsgatan  18  •  T-Mariatorget 
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LEATHER MEN
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31 - 3 AUG 22-03
4 AUG 19-00
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Blekholmsterrassen, 15 juni 
Wish Wollmar Yxkullsg 
18, sista tors i månaden 
för kvinnor intresserade av 
fetish och S/M.
Björnpub, Magnolia, 
Blecktornsgr. 9. Pub och 
Fester se qx.se/gaymap
Glad Sommar, Norr 
Mälarstrand, kajplats 464 
Klubb ”Lundstedt & 
friends”, ons från 20:00, 
även klubb torsdag-lördag

Café
Chokladkoppen, Stor  
torget 18, alla dagar 09-23. 
Annons sid 10
Harpaviljongen, 
Fiskartorpsv. 29. Mån-fre 
08-18, Lör-sön 11-18. Café 
och mat i naturskön miljö
RfSL-Huset, Sveav 
59, Seniorcaféet, ons 
från 14.30.  För gaymän 
i mogen ålder. Egalia 
Ungdomshäng, Månd. 
och Torsd. 17-20, 
Se rfslstockholm.se
Copacabana, Hornstullsstr. 
3. Mån-tor 09-21, Fre, 
09-19, Lör-sön 10-19
Whakapapa, Maskinistg. 1, 
Gröndal, Mån - Fre 09-19, 
Lör -sön 10-18
Stiftelsen Noaks ark, 
Eriksbergsgatan 46. Må-fre 
9-16. 

ÖvRiGt
freys Hotel, Bryggarg. 12
www.freyshotels.com
Clarion Hotel Sign
Östra Järnvägsg. 35, (Norra 
Bantorget)08-676 98 00

www.clarionsign.se

Comfort Hotel Stockholm
Kungsbron 1.
tel: 08-56622200 eller        
co.stockholm@choice.se
Hotel Oden, 
Karlbergsvägen 24
www.hoteloden.se
Hotel Riddargatan, 
Riddargatan 14
profilhotels.se
aBBa-Museet, 

Djurgårdsvägen 68. 

SHOPPiNG
Smink & Peruksmakarn,  
Renstiernasgata 21.    
Läderverkstan, 
Rosenlundsgatan 30a, Mån-
fre 12-18. Läderskräddare 
och shop. 

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

DaiLY UPDatED GaY 
GUiDE iN ENGLiSH/
DEUtSCH/DaNSK/
NORSK/SUOMi/
SvENSKa: gaymap.eu 
or mobile.qx.se choose 
gaymap
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www.qruiser.com
Skandinaviens största HBT-community
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mobile.qruiser.com

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

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

Våren är här!
Nå hela Qruiser med
ett klick.

mobileqruiserLiten.indd   1 2011-11-20   20:07
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ROSENDALSVÄGEN 9, STOCKHOLM
08 – 505 244 15 WWW.VILLAGODTHEM.SE
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www.clarionsign.se 08-676 98 00
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Bar/CLUB
Bee Kök och Bar,  Stora saluhal-
len, Kungstorget, Öppet varje dag 
från  11:30 fred: BusyBee i baren 
16-02, lörd: BarBee 23-03.
Gretas, Drottninggatan 35. Bar ons. 
18-01,  Klubb fre-lör. 21-04.
Queer, Park Lane, Kungsports-
avenyn 38. Sista fredagen/månad på 
Park Lane. Öppet kl 23-05 
SLM, Haket Pub, 1:a Långg, 32. 
Info via slmgbg.nu, qx.se/gaymap.
Haket, Första Långgatan 32. Extra 
fester då och då se qx.se/gaymap
Feed the Horse, Jazzhuset, Erik 
Dahlbergsg. 3. Se qx.se/gaymap

övriGt
rFSL/träffpunkt HaBit, Stora 

Badhusgatan 6. Café onsdagar 18-21, 

söndagar 17-20. 

EKHO Göteborg

Gayhälsan, Sahlgrenska, Gröna 

Stråket 16, vån 1. Mottagning helgfri 

måndag 16.30-18.00

HBtQ-mottagningen, 

Chapmansgatan 6. 031-7661922.

Jens K. Drottningg. 30, klädbutik. 

Mån-fre 11-18, Lör 11-16.

Mornington Hotel Stravaganza, 

Kungsportsavenyn 6. Personligt 

Boutiqehotell & Espressobar. 

Kondomeriet, Lilla Drottningg. 1 

& Kyrkog. 46. Mån-fre 11-18:30 

Lör 11-17, Sista Sönd varje månad 

12-16

torpet Mon Hotel, Brudaremos-

sen 10, Delsjö, gayvänligt. 

  ErOS
Nyhavn Shop, Lilla Drottninggatan 

3. Mån-Lör 10-22. Helg 12-22  

4

1

2

5

psykologsamtal för individer och par
Marcus Erlandsson, leg psykolog 

m.erlandsson@hbtq-mottagningen.se

031-766 19 22 

Välkommen att boka ett  

kostnadsfritt förstasamtal

hbtq-mottagningen.se

6

Vi älskar  
annorlunda.
Mornington Stravaganza, Boutiquehotell  
och Espressobar på Avenyn i Göteborg.  
Stolt Samarbetspartner till West Pride 2013.

Kungsportsavenyn 6 · mornington.se/goteborg

www.qruiser.com
Skandinaviens största HBT-community

.c
o
m

mobile.qruiser.com

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

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

Find love at WestPride!
100 000 active members

ruiserLiten.indd   1 2011-11-20  

mobile.qruiser.com

Turist eller 08?
Hitta pridedaten på
Qruiser, med ett klick!

www.qruiser.com
Skandinaviens största HBT-community 2

3
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ALLA HAR INTE EN 
OMKRETS PÅ 12,78 CM /
NOT EVERYONE HAS 
A 12,78 CM GIRTH

En mindre kondom för en smalare kuk. En 
större kondom för en tjockare. Det är inte 
svårare än så. På välsorterade kondombutiker 
på nätet hittar du 

SEXPERTERNA

kondomer i alla storlekar. / Narrower cock, smal-
ler condom. Thicker cock, wider condom. It’s not 
rocket science. You’ll find a large variety of condom 

sizes in shops on-line.
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Bar/CLUB
Wonk Lörd 23-05.  Lesbian Hea-

ven 1:a fre/mån 23:30-04.

Alla klubbar på Amiralsgatan 23  

Bee Bar, Södra Förstadsgatan 36. 

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

SLM Leather Club, Ystadsgatan 13.  

Klubbkväll lörd från 22. Specialfester 

se qx.se/gaymap

Bedtime Bar/Mäster Johansg. 1

Moccasin, Fersens väg 14

Restaurang och bar

Klubb Embla, RFSL fester, Se 

QX.se/Gaymap   

För fester på Regnbågsfestivalen se 

QX.se/Gaymap

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

Öppet 
varje lördag

slmmalmo.se
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Rådgivningen SkåneEn verksamhet från:

CheckP nt
Skane

i

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

rfslskane.se/checkpoint

www.qruiser.com
Skandinaviens största HBT-community

.c
o
m

mobile.qruiser.com

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

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

Find your date in Skåne!
100 000 active members

ruiserLiten.indd   1 2011-11-20  

VI HAR
ÖPPET ALLA DAGAR!

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

BEE KÖK & BAR

5

6

   ÖVrIGT/OTHEr
rFSL-rådgivningen, Drottning. 
36. Mottagning Mån-tors 09-16, 
Fre 09-12. 040-6119950
Noaks ark, Barkgatan 11, Mån-
tors 10-16, Fre. 10-15. Stödcenter 
för de av oss med hiv och våra 
närstående. 
Hotel Duxiana, Mäster Johansg 1
Café Fru albin, RFSL, 
Gasverksgatan 11, Café och fester. 

            ErOS
Taboo, S. Förstadsg 81, Sex Club
Justine & Juliette Friisg. 10 
Exklusiv erotik i Malmö och på 
nätet. 
Kosmoserotik, Furutorpsg 73
alla dagar 11-21. HELSINGBORG

DaILY UPDaTED GUIDE IN  

ENGLISH/DEUTSCH/ DaNSK/ 

NOrSK/SUOMI/SVENSKa 

S.Förstadsgatan 81, Tel 040-97 64 10

www.taboo.se

Nu är ombyggnaden klar med 
gloryholes, darkrooms och

annat som höjer stämningen.

NON STOP CRUISING
SPECIALPRIS LÖR-SÖN 

INTRÄDE 60 KR

4

4



Välkommen till våra 
seminarier i Almedalen

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

Stöd en liberal hbt-politik och bli medlem på 

www.hbtliberaler.se 

Surrogatmödraskap - Barnperspektivet
Klockan 13.30  - med Barbro Westerholm (FP), Annika Eclund 
(KD), Ulrika Westerlund (RFSL) och Kristina Ljungros (RFSU) 

Jämställdhet och hbt - kompisar eller inte? 
Klockan 15.45 - med Erik Ullenhag (FP), Anna Steele  
(Liberala Kvinnor), Stina Svensson (F!) och Charly Wassberg 
Borbos (HBT-liberaler)

den 4 juli på Best Western Strand Hotell

Homo-, bi och transliberaler



”jag kommer nog aldrig flytta hem igen”
OTTO, DU BEFINNER dig i

Amsterdam, berätta?
– Jag har bott här i tre år. Jag gjorde

min bachelor i England i fyra år. Sen
valde jag att åka till Amsterdam för att ta
min master , tänkte egentligen flytta till-
baka till London, men fick jobb här i
Amsterdam och blev kvar..

Trivs du?
– Ja,Amsterdam är en mysig stad.

Här finns många kanaler och man kan
cykla överallt och det gör jag verkligen,
min cykel är min bästa vän. Och så bor
jag på en ö.

En ö?
– Ja, på Steiger Island, men det är en

ö som det går att cykla till. De har byggt
små cykelbroar. Och det tar bara 20 min
att cykla in till stan.

Vad jobbar du med?
– Jag är en ”sales trader”, jag vet inte

vad man kallar en sån på svenska, en
”finansiell handlare” kanske? (skrattar). Jag
är på ett litet företag med 35 anställda, vi
är 33 killar.

Känner du att ekonomi är din
grej?

– Ja, men det var egentligen tänkt att
jag skulle läsa företagsekonomi, men så
råkade jag välja fel kurs och hamnade på
Nationalekonomi istället. Och när jag
väl insåg det så kände jag, ”äh, det här
verkar ju också kul”, så jag blev kvar.

Så du är sales trader av en
slump kan man säga?

– Ja, det blev lite spontant. Men jag
gillar det, jag är inte så mycket för lång-
siktiga planeringar, det brukar aldrig bli
bra.

Kan du prata nederländska?
– Nja, jag pratar lite grann, men jag

var aldrig riktigt intresserad av att lära
mig det eftersom jag var säker på att jag
skulle åka tillbaka till England efter
examen, men så blev det ju inte.

Saknar du Sverige?
– Ja, jag saknar naturen. Jag är från

Växjö och där finns det mycket natur
(skrattar).

Hur ofta är du i Sverige?
– Rätt ofta faktiskt. Det blir 1-2 ggr

i månaden. Jag jobbar mycket mot
Sverige och är kontinuerligt på kundbe-
sök där och då brukar jag passa på att
stanna nån extra dag och hälsa på föräld-
rar och syskon.

Är ni en stor familj?
– Ja, jag har sex syskon, fyra bröder

och två systrar.
Och var i syskonskaran är du?
– Jag är yngst.
Är någon av dina syskon gay?
– Nej, det är bara jag...
Hur var det att komma ut?
– Det gick bra, jag kom ut för

mamma när jag bara var 15 år. Hon var
helt cool med det. Hon skrev ett brev
till mig där det stod ”vi är alla olika”.
Sen väntade jag tre år till med att berätta
för syskonen, men de hade ju redan fat-

tat. Jag har aldrig råkat ut för att någon
tagit det dåligt eller behandlat mig
annorlunda för att jag är bög.

Jag bläddrade i QX juli 2003,
alltså numret som kom ut för 10 år
sedan, och där såg jag att du var en
av deltagarna i Mr Gay Sweden?

– Skrattar… Ja, herregud vad det

känns länge sedan.
Berätta hur hamnade du där?
– Det var också en spontan grej. En

kompis sa åt mig att skicka in en anmä-
lan och så gjorde jag det. Sedan fick
QX-läsarna rösta fram 8 av 40 killar tror
jag och jag kom med och fick åka till
Stockholm och gå på fest. Niklas
Ottosson vann det året. Jösses vad länge
sedan det känns nu när vi pratar om det.

Hur gammal var du då?
– 19 år.
Idag är du 29, är du singel?
– Eh… nja, Eller, skriv att jag har

pojkvän. För det har jag. Det är bara lite
rörigt just nu.

Hur är gaylivet i Amsterdam?
– Inte så kul som man tror faktiskt.

Det var bra för några år sedan, men
många av ställena ägdes av samma man,
men det sägs att han tog livet av sig för

-68-

några år sedan och sedan dess har allt
stängt. Men nu börjar det tydligen vara på
uppgång igen.

Går du ut mycket?
– Nej, det kan jag inte säga att jag gör.
Vad gör du på fritiden?
– Jag umgås med vänner, tränar och

reser en del.
Vad tränar du då?

– Det blir ju mest gym, precis som
många andra bögar så är man ju lite utse-
endefixerad och vill hålla sig i form.

Vill du gifta dig?
– Nej, det vill jag inte. Det har jag ald-

rig haft någon längtan efter.
Vill du ha barn?
– Ja, det är mycket möjligt att jag vill,

men just nu finns det inte tid. Jag vill
jobba här ett tag och sedan flytta tillbaka
till England där jag har många av mina
vänner. Så barn får vänta. Det räcker med
mina sju syskonbarn. Jag har fullt upp att
komma ihåg alla deras födelsedagar...

Kommer du att flytta hem i
framtiden?

– Jag älskar Sverige, men jag kommer
nog aldrig flytta hem igen. Jag trivs med
mitt liv utomlands.

Namn: Otto Andersson Ålder: 29 Amsterdam: Qruisernick: Jjez Bor: Amsterdam Civilstånd: Pojkvän. Yrke: Sales trader

”precis som många andra bögar så är
man ju lite utseendefixerad och 

vill hålla sig i form”

en
person

av anders öhrman
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Alkohol i samband  
med arbete ökar  

risken för olyckor.

Bad  Boy
by Jean-Luc Thunevin

Bordeaux
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Bad boy
Artnr 75170, 219 kr, Alc 13,5 % vol.
vinovativa.se/badboy
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Winemaker Jean-Luc Thunevin,

referred to as ”bad boy” in

a review by wine critic

Robert Parker, was inspired

to create this Bordeaux AOC.

190-0046 BBOY 105X315.indd   1 2013-03-12   14:08

Sommar i Stockholm – bo nära Pride Park!
Uteserveringar, sommarklubbar, storstadspuls...
Boka dubbelrum på Birger Jarl för 890 kr/natt. Gäller i mån av plats 
perioden 29/6 – 11/8 2013. Kan endast bokas via telefon 08-674 18 10 
eller bokning@birgerjarl.se. Uppge kod QX.

Tulegatan 8 | 08-674 18 00 | www.birgerjarl.se

upptäck

personlighet

atmosfär

lägetstilrent
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plats och möts med respekt?



Och när jag
ändå håller och

obsessar kring britter. Läs
James Rawsons fantastiska
blogginlägg om varför homo-
karaktärer i amerikanska fil-
mer FORTFARANDE så säl-
lan klarar sig levande igenom
hela rullen. Sök efter:“why
are gay character’s at the top
of Hollywoods kill list?” på
guardian.co.uk. Beware, non-heterosexuals:Sudden Gay Death
Syndrome can strike anywhere.

Ja ja, ni kan sitta där med era Netflixappar och HBO
Nordic. Min sommar tänker jag tillbringa med BBC

iPlayer.Visst snålar de med
nya serier, men själv tänker
jag frossa i att se (om) Nighty,
Night,The Thick of it, Beautiful
People, Jam & Jerusalem (med
French & Saunders), The
Good Life (Penelope Keith),
och så vidare…Om jag är
blek som ett lakan på Pride
så vet ni varför.

I San Francisco utbröt ett stort bråk när det föreslogs att man
skulle hedra Bradley Manning under årets Pridefirande. 25-
årige Manning, som alltså är bög, är anklagad för att ha läckt
700 000 hemliga militära
handlingar till Wikileaks, ses
av vissa som en landsförräda-
re.Andra som en förkämpe
för demokrati och mot
krigsförbrytelser. Jag har
ingen egen Prideparad att
erbjuda, bara en futtig rubrik
på en sida i en bögblaska,
men för mig är han en hjälte.

ag kan inte lyssna mig mätt
på Glacier. Låten där John
Grant sjunger om smärtan

som en glaciär som sakta rör sig
genom själen, där den  karvar fram
spektakulära landskap. Låten handlar
om hans uppväxt i en religiös familj.
Om självgoda religiösa som fördömer
andra utan att egentligen bry sig om
dem. Den egna saligheten är det som
är deras drivkraft. Men också om hur
den dova plågsamma sorgen kan
skapa något nytt och vackert.

Det är en junisöndag i
Stockholm, det är varmt och
kvavt på Kägelbanan på Södra
Teatern. Utanför verkar staden
ha visat upp sin allra mest förfö-

riska försommarskrud för Grant, som
gång på gång betygar för publiken
hur tacksam han är över att de valt att
tillbringa en sån här kväll inomhus.
Men så har han ju också just till-
bringat större delen av vintern i
mörkret på Island, där han bor.

Han är lång och ståtlig. Skäggig
och mullig. Han dansar stillsamt på
scenen.Vickar på höfterna på ett lik-
som tungt sätt. Och sjunger rakt och
smart, direkt från hjärtat. It doesn’t
matter to him – om hur svårt det är att
acceptera att någon slutat älska en.

Why don’t you love me anymore –
om… ungefär samma sak. I hate this
town – om att springa på sitt ex på
stan. Han som inte längre älskar en.
Ja, ni kanske redan har greppat ett

återkommande tema på senaste
skivan ”Pale Green Ghosts”.

Mellan två låtar, helt
utan några större åthävor
eller krusiduller, berättar
han om hur privatlivet och
hans hiv-diagnos påverkat
hans texter. ”Det är bäst att

skriva om sig själv. Då är
man i alla fall expert på

ämnet”, säger han
och skrattar lite
skrockande.

Och jag inser
ännu en gång hur

nästan löjligt ovan-
ligt det fortfarande är

med män som sjunger
om sin kärlek till andra

män. Och, lite generat,
hur utsvulten jag fortfa-
rande är på den typen av
bekräftelse.

Det enda som var
lite märkligt på konser-
ten var de heterosexuella.
Inte att de var där, det

bjuder jag så gärna på. Men det är
bara så sällan som jag går på konserter
där den där typen av killar finns över-
allt. De som säger saker som ”alla
som vet något om musik i Stockholm
är här ikväll” lite för högt för att vi
ska förstå att han är en av dem som
har koll. Eller de som mellan varje låt
med sin bästa besserwissermin ska
berätta för sina flickvänner varför det
hon just hört är så bra. Egentligen.
Eller killen som dansade framför sin
flickvän med dramatiska gester, tittan-
des henne stint i ögonen medan han
sjöng med i relationsdramat Vietnam:
Your silence is a weapon/ It’s like a nuc-
lear bomb / it’s like the Agent Orange /
they used to use in Vietnam.

Det verkar finnas något i John
Grants mest självömkande texter som
talar direkt till heteromännens hjär-
tan. Eller…tydligen inte bara deras
hjärtan, utan även i kallingarna. En
straight småbarnspappa i min bekant-
skapskrets deklarerade stolt på
Twitter: ”I’d go gay for John Grant”
efter konserten.

Men det finns ett annat skäl till
att jag nämner heterona. Och det är
för att John Grant, som vanligt, inte
blir profet i sin egen community. Här
flänger finbögarna härs och tvärs över
Atlanten för att se Barbra Streisand
eller Bette Midler. Här tjatas det om
Eurovision större delen av året. Här
voguas det till pianohouse dagarna i
ända. Men att gå och lyssna på en
samtida bög som sjunger hudlöst och
innerligt om sitt liv, det verkar inte
lika självklart.

Och det är synd. För de gick
miste om något. Något stort.

j

kulturpuggan: roger wilson

”svårt att bli profet i sin 
egen community”

skamvrån
Pedro, Pedro, Pedro. Det behövs mer än några homosexuella flygstewards
som mimar för att göra en hel film.Almodóvars Kära passagerare känns som
ett försök att gå tillbaka till hans gamla crazykomedistil. Men dessvärre ver-
kar tiden ha sprungit ifrån honom. Det här hade eventuellt känts fräscht på
80-talet.

En sammanslutning av homosexuella män inom vatikanen, med syftet att vinna makt och inflytande. Det är myck-
et oklart om påve Franciskus den förstes erkännande om att homosexuella finns inom katolska kyrkan är en väg
mot liberalism eller en intensifierad klappjakt på homosexuella. För en utomstående verkar gaylobbyns framgångar
vara marginella. Några pro-homosexuella statements från en påve väntar vi fortfarande på att höra.

läs:

se:
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”I hate this town – om
att springa på sitt ex
på stan. Han som inte

längre älskar en”
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[gaylobby]
månadens glosa:

Och när vi ändå
ägnar oss åt

anglofili. Maggie & Me är
Damian Barrs självbiogra-
fiska bok om hur det var att
växa upp som bög i skotsk
arbetarklass i Thatchers
England. En historia om en
hat/kärlek-relation till järnla-
dyn.

läs:

PRENUMERERA!
12 nummer av QX
direkt hem i brev-
lådan för 360 kr.
www.qx.se/shop

guldstjärna:
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 ENKELSLIPADE
SOLGLASÖGON

 1499:-
PROGRESSIVA

SOLGLASÖGON

 2999:-
ALLT INGÅR

Hämta ditt  
erbjudande här eller på  

m.smarteyes.se/sommarkampanj

I våra fasta priser ingår alltid valfri båge, rep- och anti reflexbehandling och vid behov extra tunna glas. Priset gäller  oavsett synfel. 
Erbjudandets värde är 300 kronor och gäller t o m 1 augusti 2013. smarteyes.se

Kom in till oss och välj bland över tusen designade  
bågar. Vilken båge du än väljer ingår allt, oavsett  
synfel. Och vill du ha slipade solglasögon bjuder vi  
nu på färgade glas. Vi ses!

SOMLIGA KALLAR 
DET GLASÖGON. 
VI KALLAR DET STIL.
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