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Jag är en kass 
talesperson 
för mångfald
När PostkodLotteriet bad mig att berätta om vår satsning för mångfald var jag 
tveksam. Att det är just sådana som jag som får synas i media – vita, hetero-
sexuella medelålders män från övre medelklassen – är en del av problemet.
 Svenska medier och svenskt näringsliv måste ge fler möjlighet att synas 
och bidra. Alla, individer, organisationer och företag, vinner på ett öppet  
samhällsklimat som inte diskriminerar människor. Detta tror PostkodLotteriet 
på och stöttar därför ett stort antal ideella mångfaldsinitiativ.
  Trots att jag är en del av problemet har jag ändå valt att göra den här  
annonsen. För är det något jag som priviligierad kan göra, så är det att  
utnyttja min position till att lyfta mångfaldsfrågan. Vi på PostkodLotteriet 
rannsakar just nu oss själva och vi uppmanar alla Sveriges företag och  
organisationer att göra detsamma.
  Sedan vi startade vårt mångfaldsarbete har vi delat ut 125 miljoner kronor 
till 19 ideella projekt som verkar för ett inkluderande samhälle. Finns det ett 
projekt eller en organisation du tycker att vi borde stödja? Vill du eller din organi-
sation samarbeta med oss? Mejla till mangfaldframgang@postkodlotteriet.se.
  

Med vänlig hälsning

Rickard Sjöberg         
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ODL A  DI N  T R Ä DG Å R D

Vi tror att världen blir en bättre plats när man har lite skit 

under naglarna. I alla fall fungerar det så för oss. I över femtio 

år har vi odlat, ansat, planterat, sått och rensat i en alldeles 

vanlig förort till Stockholm. Vi tror på att gräva där man står. 

På att odla sin trädgård. Och vi vet precis hur man gör.

Den kunskapen vill vi dela med oss. All kärlek vi känner till 

jorden och det som växer, den vill vi skicka vidare. För att vi vet 

att ett enda litet frö kan gå rakt genom asfalten och förändra 

allt. För att vi vet att när vi gör världen lite grönare, så gör vi 

den också lite bättre.

Du kan kunna allt eller ingenting, du kan ha femtusen väl- 

klippta kvadrat eller en enda trött pelargon, allt vi önskar 

är att du vill fortsätta odla. Så besök oss i Segeltorp eller på 

zetas.se och lär dig lite mer. Frossa i trädgårdsmästarnas tips, 

ladda hem ett par växtråd, läs på om jordmån och jordgubbar, 

men framför allt — prova själv.

Gå hem och stoppa ner ett par frön i en kruka och se vad som 

händer. För att världen blir en bättre plats när man har lite 

skit under naglarna. För att allt kan hända om du vågar 

#odladinträdgård.

Välkommen till  Zetas! 

#odladinträdgård | zetas.se
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Seinabo Sey
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foto  eva tedesjö
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ISSUE NO.

En person:  
Magdalena
Magdalena är en 27-årig 
plåtladdare som kom ut 
för sin mamma genom ett 
sms. Hon är maj månads 
En person.

Lyckliga Lukas
Lukas föddes som Jennie. 
För oss berättar han om 
resan från självhatets hel-
vete till att bli en lyckligt 
gift man.

Film: Tel aviv
Vår filmrecensent An-
dreas Samuelson har sett 
en riktigt bra film med 
homotema, Tel Aviv.

MÅNADENS OMSLAG
 
Kaj Tekari & 
Alexander Öhman 

ALLTID I QX

8 Ledare Ronny Larsson
18 Krönika Mian Lodalen
34 EGO Stefan Nilsson
56 Film Tel Aviv
58 TV Grace & Frankie 
60 Musik Tove Styrke
70 Roger Wilson

MÅNADENS CITAT

OMSLAGSFOTOGRAF
Peter Knutson

Sarah Waters
Maria Makar har tagit ett 
snack med bokaktuella 
Sarah Waters.

Triss i bröllop
Tre bröllopspar berättar om vägen från första föräls-
kelse fram till altaret. 

Musik: Tove Styrke

Majs Keller är en 
Pridehjälte
Majs Keller är en av 
eldsjälarna bakom Sö-
derhamn Pride. För oss 
berättar Majs om jobbet 
bakom festivalen.

Qx-killen: Tomas
Sundbybergsbon Tomas 
är 36 år, singel och attra-
heras av mogenhet.
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””Jag vill visa andra som 
är i den situation jag var 
i att det kan bli bra och 
att man kan gå från total 
hopplöshet till att få allt 
det man drömt om.”

Lukas Svärd om varför han berättar sin 
historia för QX. sid. 30

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

24

54
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68

56

Äntligen är hennes platta Kiddo här!
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För lite mer än tre år sedan var jag på dejt. Vi hade stämt träff på Vampire Lounge 
på Södermalm i Stockholm för att dricka glassdrinkar. Han var precis som jag 
hoppats, snygg, charmig, social och vi hade samma intressen och referenser. Vi 
drack två-tre drinkar, pratade om allt möjligt, och kom till ett sånt där ögonblick 
då ingen egentligen ville avbryta. Men det var ju onsdag och det mesta stängde 
runt ett.  Vi skildes utanför hans port vid Skanstull med ett löfte om att ses i alla 
fall en gång till.
     Idag är vi ihop och jag älskar den där killen som under ett par månader småtja-
tat på mig om att gå ut och ta en drink. Jag var inte riktigt mottaglig då, men han 
hade tålamod och idag är så glad att han charmade mig 
på den där dejten.
     Tre år, vilket är en bra massa mer i så kallade bögår, är 
rätt coolt. Vi har hunnit klara av en hel del på den tiden 

och känner nu till både våra fina 
          och mindre fina sidor. 

Jag älskar honom för hans 
sociala skills, kreativitet och enorma… driftighet. 
  Han hatar sättet jag dricker på. Alltså inte mina 
   alkoholvanor, utan sättet jag tydligen så hätskt 
  sväljer. Jag har svårt för när han blir för babblig 
  och högljudd, då stänger jag av. Till hans irritation.

Hursomhelst så önskar jag att varje hon, han 
       och hen träffar en lika perfekt pusselbit som 

jag har hittat. Marcus och jag hittade varandra på Qruiser, och för det är jag min 
arbetsgivare evigt tacksam. QX gav mig  liksom både jobb och kärlek.
     Majnumret av QX görs sedan ett par år just på temat kärlek. Så även detta 
nummer. Vår frilansare Maria Makar har låtit tre fantastiska par berätta sin 
kärlekshistoria för henne. Från hur de träffades till hur de gifte sig, och dessutom 
delat med sig av bilder från bröllopen.
     På omslaget ser ni söta paret Kaj och Alexander (som också träffades via 
Qruiser), som gifter sig om ett år.  För QX berättar de om sina bröllopsplaner.
     Jag har även träffat Lukas Svärd och hans fru Karin. Lukas föddes som 

Jennie för 35 år sedan och vill nu berätta sin 
historia för att kunna hjälpa andra.
     - Jag vill visa andra som är i den situation jag 
var i att det kan bli så bra, att man kan gå från 
total hopplöshet till att få allt det man drömt om, 
säger Lukas i vår stora intervju.
     Lukas och Karin har varit gifta i sex och ett 

halvt år och här berättar de hur om sitt förhållande och hur de hanterar omgiv-
ningens frågor. 
     Lukas ska faktiskt tävla i triathlon under VM i juni, vilket är en galet stor 
bedrift. Håll alla tummar ni kan för att han går vidare till den klassiska Ironman-
tävlingen på Hawaii senare i år!
     Jag har också hunnit besöka Wien, staden som arrangerar Eurovision Song 
Contest tack vare Conchitas vinst i fjol. Det var en glad överraskning och ligger 
bara två timmars flygresa bort. Passa på att dra dit om Berlin -tröttheten slår till.
     Vinner Måns då? Ja, fan vet om vi inte har en riktigt bra chans i år. Det är inte 
det roligaste startfältet han möter och uptempo-låtarna lyser med sin frånvaro. Var 
är Ivi Adamo när man som bäst behöver henne? Nåja, QX egen ESC-panel har 
kollat in årets låtar och plockat ut favorit-russinen i årets tävlingskaka.

     Sköna maj välkommen!

JA Den

ingång

”Lukas föddes som Jennie för 35 år sedan”

”jag önskar att varje 
hon, han och hen träffar 
en lika perfekt pussel-
bit som jag har hittat”

Ronny Larsson
Tf. Chefredaktör
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Ulrika Lahne
Marknad 

– I största avskildhet med ett senare
efterföljande kalas tillsammans med 

familj & vänner.

Jonas Persson
Annons

– Någonstans nära vänner och
familj.

Maria Makar
Frilans 

– I pyramiderna!

Peter Knutson
Frilans 

– Jag vill inte gifta mig men OM
jag skulle är det på en mysig herr-

gård ute på landet!

Andreas Samuelson
Frilans 

– En tropisk strand. Alla bär shorts,
dricker sangria och nakenbadar

natten lång.
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Hej Redaktionen: var äger ditt drömbröllop rum?

fakta: tidningen qx 



Fiat withFiat med

Fiat 500 Cult i Verde Lattementa • Blanksvart tak • 7 krockkuddar 
• Parkeringssensorer • Klimatanläggning • Fast glastak • 7” TFT-skärm 
• Läderklädsel • 16” lättmetallfälgar • Regn tillverkat av molnen

* Erbjudandet gäller endast lagerbilar. Fiat 500 Cult fi nns just nu från 139.990 kr. Finns med 1,2 l 69 hk. Miljöklass Euro 6, bränsleförbrukning blandad körning: 5,0 l/100 km, CO2-utsläpp:  
 117 g/km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma.

JUST NU 10.000 KR RABATT PÅ ALLA MODELLER.*

UPPTÄCK VÅRENS 500-KOLLEKTION 
HOS DIN FIAT-ÅTERFÖRSÄLJARE. 
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I år fyller SLM Stockholm 40 år! Det 
måste vi såklart uppmärksamma så 

vi tog ett snack med klubbens Piter 
Ring.
     Stort grattis! Vad är den största 
skillnaden mellan klubben idag och 
när den grundades 1975?
     -  Förutom antalet medlemmar 
tror jag det är omfattningen av 
vår ideella verksamhet. Att vi 
tack vare medlemmarnas 
engagemang kan ha öppet 
över 200 kvällar per år för 
våra 800 medlemmar att 
träffas på.
     När var SLM som mest 
populärt under dessa år?
     - Det är ju såklart nu i så fall! Men 
ska man försöka mäta det på något sätt 
så kan jag säga att vi till och från har 
varit över 1000 medlemmar, senast för 
ungefär sju år sedan.
     Hur länge har ni legat på den 
adress ni ligger på idag och trivs 
ni?
     - Det är 25 år nu på nationaldagen 
som vi funnits på Wollmar Yxkullsga-
tan 18, så vi firar dubbelt jubileum i år 
med firande utspritt under året. Och ja, 
vi trivs definitivt bra här!
     Vad är det mest minnesvärda 

som hänt under din tid på SLM?
     - Jag har bara knappa nio år i för-
eningen men hunnit med mycket ändå 
tycker jag. Måste jag välja bland allt som 
hänt får det nog bli ombyggnationen då 
vi flyttade baren från hörnan till mitten 
av lokalen. Inte helt lätt då vi ville och 
behövde modernisera oss men samtidigt 

också bevara mycket av den gamla 
känslan, bland annat de omta-

lade gallren runt baren.
     Hur ser SLM ut om 
ytterligare fyrtio år?
     - Föreningen kommer 

garanterat vara en fortsatt 
viktig del i Stockholms och 

Nordens fetischvärld med fortsatt fokus 
på män och manliga fetischer. Kanske 
har vi ny lokal men annars tycker jag att 
den vi har innehåller så mycket historia 
och charm och har ett toppenläge, så vi 
kan lika gärna ligga kvar här.
     Hur firar ni 40 då? Fester?
     - Självklart blir det fester! Vi börjar  
med mingel för olika partnerorganisa-
tioner onsdag 29:e april och fortsätter 
med jubileumsmiddag på fredagen med 
några av grundarna och andra särskilt 
inbjudna. Sedan avslutar vi denna 
jubileumshelg på lördagen med stor fest 
på Slakthuset för våra medlemmar och 

vänner. Firandet fortsätter dock under 
året, men det återkommer vi mer om 
när det närmar sig.
     Finns det några missuppfatt-
ningar om SLm som du vill ta hål 
på?
     - Det jag tror personligen är att 
många har fått uppfattningen att vi är 
vilken kommersiell klubb som helst i 
stan. Men där har det i så fall blivit helt 
fel eftersom vi är en ideell förening utan 
anställda där det är medlemmarna till-
sammans som anordnar alla öppetkvällar 
för varandra.
     Hur stor procent av din garde-
rob är i läder?
     - Har insett att man inte nödvän-
digtvis måste ha en jättestor garderob i 
läder, gummi går ju också väldigt bra! 
(skrattar)        Ronny Larsson

Vad stod det 
i QX för 10 år 
sedan?
I majnumret för tio år se-
dan ville vi lyfta fram fjollan 
ordentligt. Så vi lät fem killar, 
som kategoriserade sig som 
fjollor, pryda QX omslag. Vi 
älskar fortfarande det härligt 
rosaorangea omslaget! Inne i 
tidningen berättade vi om Johan 
Hilton som debuterade med 
hyllade No tears for Queers, 
där han gick till botten med 
homofobi och de våldsamma 
uttryck den tar. Vi berättade 
också om Stockholm Snipers 
ständigt växande hockeylag och 
uppmärksammade Åsa Revland 
och Johan Wahlbäcks påhitt, 
Singelringen. En ring som 
signalerade att man var singel… 
Precis som i detta nummer kol-
lade vi in startfältet i Eurovision 
Song Contest och redaktörerna 
Ronny och Nenne kom tillsam-
mans med Edward af Sillén 
fram till att Greklands Helena 
Paparizou skulle vinna alltihopa. 
Ronny var den enda som hade 
ytterligare ett rätt av sin topp5-
tippning (vilket kanske är anled-
ningen till att han fortfarande är 
kvar i panelen…). Sen skrev vi 
även om flatornas Paris, lät fem 
bögar välja sin favoritpryl samt 
listade 30 filmer, 30 böcker och 
30 skivor som varje homo bör 
ha hemma. 

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

SLM stockholm firar 40 år

– 10–

”själv-
klart 

blir det 
fester”



Vetenskap och natur i en fantastisk kombination. Din hud älskar Exuviance.

Rulla boRt 
RynkoR och 
påsaR undeR 
ögonen

NYHET ExuViaNcE DEPuffiNg EYE SErum

Med exuviance nya superserum minimeras inte bara rynkor utan även påsar och puffighet i 
ögonområdet. patenterat neoglukosamin, peptider och växtextrakt återställer en spänst och 
fasthet i huden. du får ett yngre utseende. den speciellt utformade roller-applikatorn ger en lätt 
massage som stimulerar cirkulationen i huden.

används två gånger 
dagligen efterföljt av 
exuviance ögonkräm.
oftalmologiskt testad.

Börja dagen med en 
utvilad och pigg blick



30 GRENAR
5 000 DELTAGARE

250 000 BESÖKARE

@EUROGAMESSTHLM

FACEBOOK.COM/EUROGAMESSTOCKHOLM

WWW.EUROGAMESSTOCKHOLM.COM

ANMÄL DIG
SENAST 31 MAJ!

– 13–– 12–

D en 2 juli 2016 gifter sig Kaj 
Tekari och Alexander 

Öhman i Stockholm. Festlokalen 
är klar (Alfred Nobels Dynamit-
fabriken), men kyrkan kan inte 
bokas förrän ett år innan. Så håll 
alla tummar för att ingen annan 
planerar att ringa Kungsholmens 
Kyrka den 2 juli i år... Planerna 
är redan i full gång. Kaj håller i 
Excel-arken medan de båda disku-
terar kring det kreativa.

- Det ska handla om de-
taljerna, så just nu är Pintrest 
vår bästa vän, berättar Kai som 
till vardags jobbar med att just 
planera event.

140 inbjudna gäster väntas 
till bröllopet, många från Kajs 
sida kommer från Åbo medan 
många av Alexanders kommer 
från hans hemstad Skellefteå.

Prismässigt tänker paret 
punga ut 2000 kronor per 
gäst, så det är ett relativt påko-
stat bröllop.

- Först var vår målsättning 
100 personer, men sedan drog 

det iväg med vänner och släkt 
och nu är vi som sagt uppe i 
140, säger Kaj.

- Jag är först ut i mitt 
kompisgäng att gifta mig så 
det gäller att lägga ribban, 
skrattar Alexander.

Paret har varit tillsammans 
i tre år men hade faktiskt ihop 

det för längre sedan tillbaka 
då de enligt egen definition 
”sågs”. De träffades faktiskt via 
Qruiser och efter en tid isär så 
hittade de tillbaka till varann. 
Förlovningen skedde för ett 
år sedan nere vid Norrmälar-
strand vid kajen, platsen där de 
träffades för första gången. 

- Jag överraskade Alex 
genom att en taxi hämtade 

upp honom efter jobbet. Vi 
hade precis varit på semester 
i New York, och det fanns 
kanske lite av en förväntan på 
att det skulle ske där, men jag 
valde att göra det i Stockholm 
istället, berättar Kaj.

Klädmässigt tänker de sig 
kostymer som matchar, men 
som skiljer sig genom detaljer i 
olika färger.

- Vi ska inte vara exakt 
lika, som Judit & Judit, 
skrattar Kaj.

Varför gifter ni er?
- För att man alltid har 

drömt om det. Och för att vi 
vill leva med varandra resten 
av livet. Vi älskar ju varandra, 
avslutar Alexander.

Tager du kaj denna 
alexander?

”Jag är först ut i 
mitt kompisgäng 
att gifta mig så 
det gäller att 
lägga ribban”

Eftersom detta nummer har tema kärlek så ville vi leta upp ett par som 
ska gifta sig. Vi hittade Kaj och Alexander som gör slag i saken om ett 
år. De var så söta ihop att de hamnade på vårt omslag! 

AV ronny larsson FOTO peter knutson
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D en 2 juli 2016 gifter sig Kaj 
Tekari och Alexander 

Öhman i Stockholm. Festlokalen 
är klar (Alfred Nobels Dynamit-
fabriken), men kyrkan kan inte 
bokas förrän ett år innan. Så håll 
alla tummar för att ingen annan 
planerar att ringa Kungsholmens 
Kyrka den 2 juli i år... Planerna 
är redan i full gång. Kaj håller i 
Excel-arken medan de båda disku-
terar kring det kreativa.

- Det ska handla om de-
taljerna, så just nu är Pintrest 
vår bästa vän, berättar Kai som 
till vardags jobbar med att just 
planera event.

140 inbjudna gäster väntas 
till bröllopet, många från Kajs 
sida kommer från Åbo medan 
många av Alexanders kommer 
från hans hemstad Skellefteå.

Prismässigt tänker paret 
punga ut 2000 kronor per 
gäst, så det är ett relativt påko-
stat bröllop.

- Först var vår målsättning 
100 personer, men sedan drog 

det iväg med vänner och släkt 
och nu är vi som sagt uppe i 
140, säger Kaj.

- Jag är först ut i mitt 
kompisgäng att gifta mig så 
det gäller att lägga ribban, 
skrattar Alexander.

Paret har varit tillsammans 
i tre år men hade faktiskt ihop 

det för längre sedan tillbaka 
då de enligt egen definition 
”sågs”. De träffades faktiskt via 
Qruiser och efter en tid isär så 
hittade de tillbaka till varann. 
Förlovningen skedde för ett 
år sedan nere vid Norrmälar-
strand vid kajen, platsen där de 
träffades för första gången. 

- Jag överraskade Alex 
genom att en taxi hämtade 

upp honom efter jobbet. Vi 
hade precis varit på semester 
i New York, och det fanns 
kanske lite av en förväntan på 
att det skulle ske där, men jag 
valde att göra det i Stockholm 
istället, berättar Kaj.

Klädmässigt tänker de sig 
kostymer som matchar, men 
som skiljer sig genom detaljer i 
olika färger.

- Vi ska inte vara exakt 
lika, som Judit & Judit, 
skrattar Kaj.

Varför gifter ni er?
- För att man alltid har 

drömt om det. Och för att vi 
vill leva med varandra resten 
av livet. Vi älskar ju varandra, 
avslutar Alexander.

Tager du kaj denna 
alexander?

”Jag är först ut i 
mitt kompisgäng 
att gifta mig så 
det gäller att 
lägga ribban”

Eftersom detta nummer har tema kärlek så ville vi leta upp ett par som 
ska gifta sig. Vi hittade Kaj och Alexander som gör slag i saken om ett 
år. De var så söta ihop att de hamnade på vårt omslag! 

AV ronny larsson FOTO peter knutson
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VI SÖKER
103 SKÖNA TYPER

HÅLL UTKIK PÅ
WWW.URBANDELI.ORG

FÖLJ BYGGET PÅ INSTAGRAM

@URBANDELISVEAVAGEN

OM ETT TAG ÖPPNAR URBAN DELI SVEAVÄGEN
OCH VI SÖKER FOLK SOM VILL JOBBA MED OSS I
RESTAURANG, SALUHALL, MATBUTIK, BAR & KÖK.
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Både Wonk Stockholm och King Kong verkar ha hittat sin roll i huvudstadens gayliv. Båda 
ställena är välbesökta och här är några av de som varit ute och rumlat under april månad... 
Bilder: Wonk Sthlm/Sote Stou och King Kong.

Festen fortsätter i Stockholm!
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King Kong
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Stiftelsen
Läkare Mot AIDS
FORSKNINGSFOND

Hiv sprids fortfarande i världen och här 
hemma. Stöd Sveriges ledande aidsforskare 
i deras kamp mot aids. Du kan bidra genom 

att lämna ett enskilt bidrag eller göra en 
stående överföring per månad. 

Vi behöver din hjälp!
www.aidsfond.se, Bankgiro: 900-6958, 

Plusgiro: 900695-8
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V arför är du tillbaka i 
Hollywoodfruar?

- Men jag tycker om att 
jobba och blev glad när jag 
blev tillfrågad. Jag gillar folket 
som jobbar med serien. An-
ledningen till att jag var borta 
de andra säsongerna är för 
mitt jobb med min film The 
Gold & The Beautiful. Jag var 
tvungen att lägga ner arbetet 
med filmen på grund av min 
skilsmässa. Men nu har vi 
färdigställt filmen och släpper 
den i maj. 

Vem är du närmst av de 
andra fruarna?

- Ingen direkt…Jag umgås 
lite med Anna Anka fort-
farande, har bra kontakt med 
Åsa, men Maria har jag aldrig 
haft kontakt med. Och Guni-
lla…ja…och sen är det den 
nya tjejen, Caroline, henne 
har jag inte lärt känna än.

Hur försörjer du dig?
- Genom mina invester-

ingar. Och så jobbar jag med 
olika filmfinansieringar som 
ger avkastning och såklart nu 
hoppas jag att The Gold & The 
Beautiful ska ge mig inkomst 
då den släpps på video-on-
demand i 86 länder.

Ditt namn, är det ett 
dubbelnamn?

- Nej, jag heter Agnes men 
det tyckte ingen i branschen 
funkade. Det lät som en 
85-åriga tant. Så då tyckte 
jag att Agnes Nicole var mer 
gångbart. 

Du är bästis med Orig-
inal-Ridge från Glamour, 
Ronn Moss?

- Ja, vi har känt varann ett 
bra tag och umgås ofta, minst 
ett par gånger i månaden träf-
far jag han och hans fru. Han 
är en bra man.

Har du mycket 
gaykompisar?

- Oh ja! De bästa är alltid 
gay. Jag funkar bäst ihop med 
homosexuella män så jag 
anställer bara dem. Dom är 

mysiga och roliga och jag bru-
kar delta i West Hollywoods 
Prideparad med mina vänner.

Du som har kontakter 
inom filmbranschen, är 
det många stora som inte 
vågar komma ut?

- Ja, det är mycket hysch-
hysch kring det där och folk 
vågar fortfarande inte komma 
ut. De skaffar sig ”beards”, 
alltså kvinnor som de gifter sig 
med för att dölja sin läggning. 
Jag tycker det är så dumt, det 
är ju 2015! Men de flesta män 
med makt i Hollywood är 
homosexuella och de hjälper 
till att tysta ner det, och 
tidningarna spelar med. Det 
är för mycket pengar på spel 
och man vågar inte riskera att 
en film ska floppa för att stora 

delar av konservativa Amerika 
bojkottar filmen för att de 
inte gillar att huvudrollsinne-
havaren är gay. Det är så dumt. 

Dina söner är riktigt 
snygga, vad skulle du säga 
om nån av dom kom ut?

-Dom är 21 och 25, och 
den äldsta är nybliven singel. 
Jag skulle bara ge dem kärlek, 
det skulle inte ändra någont-
ing. Jag har inga fördomar 
eller problem med vem män-
niskor blir kära i.

Vad är det dyraste plag-
get du köpt?

- Åh, det var en guld/svart 
Chanel läderjacka  för 12000 
dollar som jag köpte i London. 
Det finns bara två exemplar 
av den. 

Var i LA bor du?
- I Beverly Hills. Jag och 

sönerna trivs bra där och alla 
känner alla. Det är en liten 
stad i Los Angeles med bara 37 
000 invånare. 

Vad är ditt bästa LA-
tips?

- Åk till Culver City, det är 
trendigt och nytt, och massor 
med roliga människor. Och 
gillar du god mat så ska du gå 
till Polo Lounge, The Palm, 
Nobu eller Spago, klassiker! 

Vi måste ju veta, vilka 
är de mest kända namnen i 
din telefonbok?

- Arnold Schwarzeneg-
ger och Cameron Diaz.

”de bästa är alltid gay”

”Jag anställer 
bara homosex-

uella män”

Agnes Nicole Winter fortsätter att hoppa in och ut i Svenska Hollywood-
fruar. Den här säsongen är hon med igen.

AV ronny larsson FOTO Susanne Kindt/Tv3



Gift dig i Stadshuset!  
Den 31 juli går alla vigslar i regnbågens färger. 
Läs mer och boka tid på webben. 

Dags  
att fria?

stockholm.se/love



#görinteskillnadpåmänniskor
facebook.com/gorinteskillnadpamanniskor

Hur tänker du nu?
Jag brukar ställa den frågan i respekt inför dem som jag inte är helt överens 
med. För att få mig själv att se en gång till. Och det är ju precis det som ordet 
betyder.

Re-spekt. Se en gång till.  
Fundera en gång till.  
Värdera argumenten.  
Lyssna och vara beredd att omvärdera. 

Jag har känt mig ganska bekväm med frågan i många sammanhang,  
eftersom den kräver öppenhet av mig själv. 

Det blir inte lättare att ställa frågan i den nya situation som vårt land och 
hela Europa står i. Det bruna stråket som kräver att de infödda i landet ska 
ha större värde, fler rättigheter och mer utrymme än de som kommit senare 
till ett land, gör att min respekt minskar och min villighet att förstå minime-
ras. Vi är alla skapade till Guds avbild oavsett varifrån vi kommer eller vart 
vi är på väg.

Jag är uppvuxen i den del av vårt land som har en mörk historia av främ-
lingsfientlighet och nazism. På min gym na sieskola kunde klasskamrater stå 
på skoltrappan och höja armen i nazistisk hälsning utan att rektor ingrep. 
Under mina studieår i Lund kunde äldre herrar i skinnrockar hylla både  
Karl XII och nazismen, i skydd av poliser och med få motdemonstranter. 

När jag för lite mer än fem år sedan valde mitt valspråk som biskop:  
Gör inte skillnad på människor ur Jakobs brev i Bibelns nya testamente, så 
trodde jag aldrig att det bibelordet skulle bli så aktuellt och viktigt som nu. 

Det finns en tid för allt och nu är det tid att med kraft och tydlighet säga: 
det är fullständigt oacceptabelt att förminska människor utifrån deras ur-
sprung eller religion. Det är fullständigt oacceptabelt att våld riktas mot 
människor utifrån tro eller etnicitet. 

Så låt oss stå upp för religionsfrihet, ett generöst mottagande av människor 
som behöver skydd och glädjen i att inte göra skillnad på människor. 

EVA BRUNNE, BISKOP
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Det står i Bibeln att vi ska tänka på döden. 
Så nu gör jag det. Jag tänker på döden. 
Tiden då den doldes under svarta sorgeflor 
är förbi. Sociala medier har blivit vår tids 
familjesidor och ingen förlust är längre för 
privat. Plötsliga dödsfall, minnerunor och 

begravningar rullar i flödet varje dag. 
Till skillnad från förr delges vi nu också 
bilder och kondoleanserna når fram 
direkt.
     ”Beklagar sorgen” står sig fortfa-
rande, även om det inte är sorgen 

som borde beklagas utan för-
lusten, men deltagande saknas 
knappast. Kommentarsfälten 
svämmar över av styrkekra-

mar och hjärtan. Men håller 
vi jämn takt IRL?

     Jag lever i dubbelsorg. På kort tid 
har jag förlorat både min lillebror Robin 

och en av mina närmsta vänner, den här 
tidningens bokredaktör Ulrika Johnsen. 
Det är ingen hemlighet. Bådas död har varit 
rikt omtalade i såväl sociala medier, pappers-
tidningar, som i etermedierna.
     Jag hasar mig fram med blytunga fötter 
om dagarna, mardrömmer mig genom nät-
terna och sorgen spelar mig olustiga spratt 
varje dag. Den väller fram och överrumplar 
mig på en hundradels sekund. Framför ett 
förläget Coop-kassabiträde som inte vet vad 
hen ska ta vägen eller mitt i ett samtal med 
en kollega om något helt annat än avslut 
och förlust.
     Jag gråter överallt. På bussen. På tun-
nelbanan. På flyget. På gator, torg och i 
kyrkbänkar. I lunchkön, på systembolaget 
och i vårdcentralens väntrum.
     Med eller utan solglasögon. Tårarna 
trillar så regelmässigt att det inte längre 
är någon idé att försöka hejda dem. Just 
nu är de en del av mig, lika självklar 
som min dialekt eller skeva gångstil. 
Jag bryr mig lika lite om det som jag 
funderar över vad folk ska tänka om 

att en medelålders kärring står och 
kramar träd i Stockholms parker. 
Det som däremot förvånar mig är 
hur lite folk bryr sig. Eller rättare 

sagt inte bryr sig överhuvudta-
get. Missförstå mig inte. Jag är 
tacksam att jag på exempelvis 
de oräkneliga resorna mellan 

Göteborg och Stockholm, då 

SJ:s inredning blötts ner av mina tårar, har 
sluppit kommentarer från medresenärer. 
Det kan vara hänsynsfullt att låta en män-
niska vara ifred med sin sorg. Men när jag 
på en parkbänk grät så att gråtsnoret bildade 
bubblor på marken medan folk visslade förbi 
med blicken i himlen, som om allt vore helt 
normalt, så kan jag inte låta bli att undra om 
det är riktigt okej. Flanörer av skiftande kön 
och ålder passerade, låtsades inte se och ett 
medelålders par vände om när de fick syn 
på mig och gick åt ett annat håll. Återigen. 
Jag var inte i behov av någon medmänniskas 
empati då heller. Men det kunde ju ha varit 
så att jag råkat ut för något annat, som ett 
rån, en misshandel, en våldtäkt. Om någon 

frågat ”behöver du något?” hade jag antag-
ligen svarat ”ja, tack, en näsduk”. Jag snöt 
mig i armvecket på jackan och gick hem 
ovetandes om kindernas mascarasvarta rän-
der. Hoppades att jag aldrig skulle gå förbi 
någon som lipade sådär hejdlöst. Men helt 
säker är jag inte. Går det att få oss svenskar 
att lära oss en enkel fras: ”är du okej?”
     Det är inte synd om mig. Jag ligger inte 
på ett bårhus eller tre meter under jord. Än. 
Men en dag gör jag det, precis som du.
     ”En dag ska vi alla dö. Alla andra dagar 
ska vi inte det”, som Jan Stenmark skrev i 
en pratbubbla. Det är faktiskt en tröst.
     När jag skriver detta ägnar Pingstpastorer 
all kraft åt att hota oss med helvetet. De dri-
ver teser i debattartiklar, diskuterar internt 
i församlingarna och debatterar i allehanda 
medier. Det är vårt sexliv som är på tapeten. 
Igen.
     I det långa perspektivet är vår stund på 
jorden bara några korta andetag. Det gäller 
att förvalta sina andetag. Valet är ditt varje 
dag du har livet. Du kan välja att hata eller 
älska.
     Jag tänker på Robin och Ulrika. Var 
är de nu? Frågar jag en pingstvän i ledande 
position är de förmodligen båda två i helve-
tet. Jag tänker på Ulrika och Robin mer än 
jag tänker på döden. Jag tänker på hur de 
var när de levde. På hur de spred glädje och 
skratt i nästan alla sina möten med andra. 
Hur mycket de älskade livet, människor och 
hur lite tid de ägnade sig åt att misskreditera 
och fördöma andra. Om Gud finns så tror 
jag detta är vad som ger biljett in i himmel-
riket. Inte vem du låg med. Såg jag precis 
en tumme upp där mellan molnen?

KRÖNIKA: MIAN LODALEN

”jag lever i 
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 ”På kort tid har jag förlorat både  
min lillebror Robin och en av mina 

närmsta vänner, den här tidningens 
bokredaktör Ulrika Johnsen.  

Det är ingen hemlighet.”
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Jag brukar ställa den frågan i respekt inför dem som jag inte är helt överens 
med. För att få mig själv att se en gång till. Och det är ju precis det som ordet 
betyder.

Re-spekt. Se en gång till.  
Fundera en gång till.  
Värdera argumenten.  
Lyssna och vara beredd att omvärdera. 

Jag har känt mig ganska bekväm med frågan i många sammanhang,  
eftersom den kräver öppenhet av mig själv. 

Det blir inte lättare att ställa frågan i den nya situation som vårt land och 
hela Europa står i. Det bruna stråket som kräver att de infödda i landet ska 
ha större värde, fler rättigheter och mer utrymme än de som kommit senare 
till ett land, gör att min respekt minskar och min villighet att förstå minime-
ras. Vi är alla skapade till Guds avbild oavsett varifrån vi kommer eller vart 
vi är på väg.

Jag är uppvuxen i den del av vårt land som har en mörk historia av främ-
lingsfientlighet och nazism. På min gym na sieskola kunde klasskamrater stå 
på skoltrappan och höja armen i nazistisk hälsning utan att rektor ingrep. 
Under mina studieår i Lund kunde äldre herrar i skinnrockar hylla både  
Karl XII och nazismen, i skydd av poliser och med få motdemonstranter. 

När jag för lite mer än fem år sedan valde mitt valspråk som biskop:  
Gör inte skillnad på människor ur Jakobs brev i Bibelns nya testamente, så 
trodde jag aldrig att det bibelordet skulle bli så aktuellt och viktigt som nu. 

Det finns en tid för allt och nu är det tid att med kraft och tydlighet säga: 
det är fullständigt oacceptabelt att förminska människor utifrån deras ur-
sprung eller religion. Det är fullständigt oacceptabelt att våld riktas mot 
människor utifrån tro eller etnicitet. 
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MÅNADENS MESTA MÅSTEN

Maj
sex saker vi älskar och en vi dissar

 
BrucE 

JENNEr 
I skrivande stund är inget bekräftat 

men i en intervju med Diane Saywer 
så lär ex-olympiern och Kardashian-

kändisen Bruce Jenner prata om att han 
är på väg att genomgå en transition 

och leva som kvinna. Vi hoppas 
innerligt att hans resa behandlas 

med respekt, kärlek & 
förståelse.  

NEJ 
TAck! 

Fan! Bögfavoriten Looking 

läggs ner efter två säsonger. 

Anledningen? För få tittare. Det 

blir inga fler säsonger, bara ett 

avslutande specialavsnitt för 

att få ett “avslut”. 

SupErhETA STEllA  
Snart är det dags för Orange is The New Black 
igen. Och vi är så ombord när det gäller nya 
rollfiguren Stella som spelas av australiensiska 
skådisen Ruby Rose. Hon sägs komma mellan 
Alex och Piper... Premiär 12 juni.

NyA SMAkEr för 
ToNic-TokigA!
Schweppes lanserar här tre nya tonic i 
kategorin “premium mixers”, med fler 
bubblor som lyfter aronerna i gin. En 
original, men också Rosepeppar och 
Ingefära & Kardemumma! Supergott!

BABE of 
ThroNES 

Häromveckan var det premiär för 
Game of Thrones femte säsong. Som 

vanligt är det fara för varje rollfigurs 
liv och vem som helst kan dö. En som 
vi inte hoppas stryker med är Daario 

Naharis som spelas av holländske 
Michiel Huisman. Vi bär 

hans svärd vilken dag 
som helst. 

Vill hA! Vill VA!
För tio år sedan kom han till New York utan 
vidare mycket. Idag är han en av stadens 
hetaste mäklare som jobbar med de dyraste 
objekten. Svenske superstjärnan Fredrik 
Eklund berättar i sin nya bok om hur man 
blir framgångsrik. Han menar att alla kan 
hitta lyckan inom det område man gillar! 
Klart vi måste ha ett ex av The Secrets of 
Selling Anything to Anyone: The Sell! Vi vill 
ju ha Fredriks grymma liv!

ABSoluT 
ArT i Ny 

MilJö.
Spritmuseum har bjudit in Simon Davies 

och Tomas Cederlund och låtit designerduon 
skapa en unik miljö utifrån designföremålen i 
Absolut Art Collection. Samlingen innehåller 
målningar, fotografier och inredningar av 
nittiotalets största designers som beställdes av 
varumärket som en del i marknadsföringen 

av den trendiga vodkan. 23 april - 6 
september på Spritmuseum, 

Djurgårdsvägen 38. 



Du som tycker  
att sjön suger.

BIRKA.SE | 08-702 72 00

TÄNKER DU ATT KRYSSNING PÅ ÖSTERSJÖN INTE ÄR DIN GREJ? 

De senaste åren har vi fejat och fixat för att göra vårt kryssningsfartyg M/S Birka till ett 
riktigt avkopplande och festligt avbrott i vardagen. Kort sagt - en minisemester med extra allt. 

Ny restaurang och hytter i svensk design av Alexander Lervik. Spännande, svenska smaker från nord 
till syd och massor av nöjen. Allt med skärgården utanför som inspiration. 

Gillar du att utmana dina fördomar? Välkommen ombord!

LIGG LITE BÄTTRE!
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camilo
Camilo Ge Bresky, du ska vara med i Euro-
games, berätta!  
     – Ja, jag och några vänner som jag tränar 
styrketräning med varje vecka örjade prata om 
Eurogames och kom fram till att vi skulle vara 
med. Alla hade tränat friidrott som unga, därför 
tyckte vi att det skulle vara ett bra tillfälle att 
dels ta upp den typen av träning igen och dels 
ha ett konkret mål.
     Hur mycket tränar du idag?
     – När jag var yngre tränade jag rätt mycket 
och var bland dom bästa i min ålder på både 
100 m, tresteg och längdhopp men det var ju 
rätt länge sedan nu (skrattar). När jag slutade 
med friidrott ersatte jag den med dans, sång 
och teater - det jobbar jag med idag. Men jag 
har tränat regelbundet 4-5 ggr i veckan i hela 
mitt liv och gör så fortfarande. Träningen ser 
dock lite annorlunda ut som dansare/koreograf 
än som friidrottare.
     Vilken gren ska du vara med i?
     – Jag och mina vänner ska tävla i stafett, 4 
x 100 m.
     Har du tävlat i gaysammanhang tidigare?
     – Nej aldrig. Men jag tänker att det är 
samma sak som att tävla i ”straighta” samman-
hang. Man ger allt och siktar på att vinna.
     Vad förväntar du dig av Eurogames?
     – Då det är över 30 grenar, 5000 deltagare 
och vad jag förstår, ca 25 000 åskådare som 
kommer att delta i detta, så kan det ju inte bli 
annat än en fantastisk upplevelse. Att dessutom 
inte bara springa för sig själv, utan faktiskt för 
mänskliga rättigheter är något som känns 

viktigt i dagens samhällsklimat. 
     – För mig är Eurogames inte bara en 
tävling för HBTQ människor, det är en tävling 
för alla som står för mänskliga rättigheter oav-
sett sexuell läggning, könsuttryck eller etnicitet. 
Så jag förväntar mig en vecka av kärlek, tävling, 
svett och massa glädje.

”jag förväntar mig en 
vecka av kärlek, 

tävling, svett och 
massa glädje”

Camilo i hårdträning 
inför eurogames
i stockholm
- I maj går anmälningstiden ut
AV anders öhrman FOTO simon karlsson

Camilo Ge Bresky
Ålder: 32

Bor: Stockholm/Östermalm
Uppväxt: Luleå

Civilstånd: Har partner 
Ska tävla i: 4x 100m

Sysslar med: Jag jobbar som 
koreograf/musikalartist, Har tre 
franska bulldogs och älskar mat 

(förutom bär, ål och spagetti 
med köttfärssås som är det 

äckligaste jag vet).
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Vi känner alla till en den fasansfulla ebola-epidemin i Västafrika, men ingen av oss skulle väl få för oss 
att resa dit? Det finns tack och lov de som vågar trotsa sin rädsla för att kunna hjälpa människor i nöd. 
QX har träffat polisen Christian Wessman som just nu är i Liberia på ett FN-uppdrag. Hans uppgift? Att 
vara chef över 1000 (!) poliser från fem nationer med ansvar för att skydda FNs personal och byggnader 
så att fredsarbetet kan bedrivas på ett så säkert sätt som möjligt.

AV Pär jonasson

Camilo i hårdträning 
inför eurogames
i stockholm
- I maj går anmälningstiden ut
AV anders öhrman FOTO simon karlsson
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Sommarflirt i 
Barcelona blev 
sagobröllop i 

Göteborg



J im får fjärilar i magen när han ser Edi 
för första gången i kioskkön. Jim ska 

köpa cigg och Edi, som ska på fest, har 
kommit på att han behöver fräscha upp 
andedräkten och tänker att det snabbaste 
sättet är att köpa tuggummi i kiosken, 
som ligger på samma gata som hans 
hotell.

Det är augusti 2012 och hela Bar-
celona är fullt av bögar som är här på 
Circuit-festivalen, som är ett av världens 
största internationella gayevent. Men 
den enda Edi ser är Jim. Hans blonda 
hår och hans blå ögon som tindrar i 
kioskkön.

– Jag minns att jag tyckte att han såg 
ut som en dröm, men jag tänkte också 
att jag aldrig skulle ha chans på honom, 
säger Edi Svensson. 

De börjar småprata och Edi bjuder 
med Jim till den jättelika fest han ska på. 
Jim bor i en lägenhet, i närheten av Edis 
hotell, tillsammans med två tjejer. 

– Men de hade ingen lust att gå på 
gayfest, så jag fick lämna dem hemma, 
säger Jim Svensson. 

Efter en lång bussresa kommer de 
fram till den gigantiska festlokalen med 
3000 bögar. Jim tittar skeptiskt på Edi 
och säger att han tror att de kommer att 
tappa bort varandra. 

– Men då tog han min hand och sa 
”Var inte orolig, jag tar hand om dig”. 
Det var då jag insåg att jag hade träffat 
mannen i mitt liv, säger Jim. 

De dansade hela kvällen och Edi bjöd 
Jim på drinkar, med en enda ingrediens, 
vodka. Framåt kvällen, mitt på dansgol-
vet, kom första kyssen.

– Den kändes väldigt, väldigt bra, 
säger Edi. 

Dagen som följde bjöd Edi Jim och 
hans två tjejkompisar på colombiansk 

mat, friterad banan med kyckling och 
salsa. I en veckas tid var de oskiljaktiga 
och när det var dags att återvända hem 
och säga hejdå var de sorgsna. 

– Det var hemskt! Vi sa att vi skulle 
ses igen, men jag vågade inte tro att det 
här var något annat än en sommarflört, 
säger Edi. 

Men det blev mer än en sommarflört. 
De hördes nästan dygnet runt på Whats-
App och var och varannan vecka flög 
Jim ner till Edi, som då bodde i Paris, 
och Edi besökte Jim i Göteborg. 

Vid jul bjöd Edi med Jim till sitt 
hemland, Colombia. Vad han inte visste 
var att Jim hade en hemlig plan. Dagen 
innan nyår checkade de in på ett av 
huvudstaden Bogotás finaste hotell. Jim 
tappade upp ett bad, strödde rosblad på 

vattenytan och öppnade en flaska cham-
pagne. Väl i badet tog han mod till sig, 
han tog fram ringen och friade. 

– Jag fick ett gapskratt till svar och 
Edi sa att det kändes som att vara med i 
en mexikansk dramaserie. Men när jag 
frågade igen var hans svar: ”Det är väl 

klart att jag vill”. Jag har aldrig varit så 
nervös i hela mitt liv, säger Jim.

Den 27 april sa de ja till varandra i 
Dicksonska palatset i Göteborg. De hade 
likadan klädsel, blå jeans, vita skor, vita 
kavajer och rosa slipsar. Och alla gäster 
hade något rosa på sig. Bröllopstårtan 
smakade vanilj och choklad och högst 
upp på tårtan stod två små plastmän i 
miniatyr och höll varandra i handen. 
Efter den borgerliga ceremonin åkte de 
cab till festen som väntade i deras lägen-
het. Jim lyfte upp Edi i sin famn och bar 
in honom över tröskeln. 

Sedan dess har de bott tillsammans i 
Göteborg. De jobbar båda inom restau-
rangbranschen, Edi i kök och Jim som 
bartender. Eftersom de jobbar kväll är de 
nästan aldrig ifrån varandra. Men när de 
väl är det sms:ar de varandra hela tiden, 
även när de jobbar.

– Mina kollegor undrar vad vi har att 
prata om hela tiden, säger Jim.

Snart väntar en flytt till Paris. Edi ska 
läsa en master inom turism och för Jim 
gäller vinstudier vid sidan av barjobb. 

Trots att de ibland bråkar och Jim blir 
irriterad över Edis opunktlighet märks 
det att de älskar varandra. De kan inte 
sluta ta i varandra och de tittar djupt och 
länge in i varandras ögon.

– Det känns så rätt att vara gift med 
Jim. Han är min andra hälft och jag tror 
att Gud och universum skapade oss för 
varandra.

– 24–

”Vi sa att vi 
skulle ses igen, 
men jag vågade 
inte tro att det 
här var något 

annat än en som-
marflört”

Det kunde ha stannat vid sommarflörten i Barcelona för Jim och Edi Svensson. Men det blev 
ett romantiskt och mysigt bröllop i Göteborg istället, via ett frieri i ett badkar i Colombia. 

AV Maria Makar FOTO Privata

Minister Wikström 
deltar i Eurogames
”Fler klubbar borde ta efter kiruna if”
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triss i 
bröllop
Tre bröllopspar berättar om vägen fram till altaret





K yrkvärden nekar Debbie, Kakan och 
filmteamet inträde till den magnifika 

kyrkan i Wiltshire i England. De är här för 
att spela in ett avsnitt av Kakan Hermans-
sons bröllopsserie ”På bröllop med Kakan”. 
Tidigare hade kyrkan även nekat Anna och 
Debbie att gifta sig här. 

Att påstå att Debbie, Kakan och 
filmteamet ska använda kyrkan för en 
porrfilmsscen känns helt absurt och det 
är som att spotta Debbie rakt i ansiktet. 
Det var ju här hon hade velat gifta sig och 
bekräfta sin kärlek inför Gud. 

Men till slut fick Anna och Debbie 
Burston sitt vita kyrkbröllop ändå, istället 
för kyrkan i England blev det den vackra 
Sankt Petri-kyrkan i Malmö. 

Det var också i Malmö som de först 
träffades, i oktober 2012, på en brunch 
hos en gemensam bekant.

– När jag öppnade dörren och såg 
Anna blev jag störtförälskad. Sedan 
kunde jag inte sluta prata med henne och 

jag ställde massa frågor, för jag ville veta 
allt om henne, säger Debbie. 

– Jag kände också att det var något, 
men tänkte att hon bodde i England och 
jag i Sverige, så därför ville och vågade 
jag inte riktigt planera för någon framtid 
ihop, säger Anna. 

Vid den tiden hade Debbie precis gått 
i pension och hon körde runt i sin husbil 
i Europa. Eftersom det var för kallt för att 
bo i den, fick Debbie bo hos Anna i några 
dagar. Debbie fortsatte därefter sin resa, 
men var alltför lockad av att träffa Anna 
igen och besökte henne därför inom kort. 
Och när Anna sedan åkte på besök till 
England friade Debbie. Det var tredje 
gången de sågs, sex veckor efter att de 
först hade träffats i Malmö. 

– Jag hade ingen anledning att vänta, 
eftersom jag aldrig tidigare känt så starkt 
för någon, säger Debbie. 

– Hon sa att jag hade till måndag på 
mig att bestämma mig, säger Anna. 

De lever lite efter devisen ”it’s now 
or never”, som också är namnet på den 
gamla Elvisdängan, som de hade som 
bröllopslåt. 

– Eftersom det är 26 år mellan oss vill 
vi ta vara på varje stund tillsammans, 
säger Anna.

Den 24 maj 2014 var det dags. Sankt 
Petri-kyrkan var fullsatt och där var gäs-
ter från alla jordens hörn. Både Anna och 
Debbie hade vita bröllopsklänningar och 
Debbie en blomsterkrans i håret. Anna en 
vit slöja. 

Det var inte ett öga torrt när Debbie 
och Anna Burston sa ja till varandra i 
Sankt Petri-kyrkan. 

Till festen, som var hemma hos Annas 
föräldrar, hade många av gästerna med 
sig blommor. Debbie och Anna hade 
nämligen skickat med frön i sina bröl-
lopsinbjudningar och uppmanat gästerna 
att plantera dem och sedan ta med blom-
morna till bröllopet. 

– Men en av gästerna hade planterat 
fröna på sin mormors grav och låtit dem 
vara kvar där, och det var ju lika fint det, 
säger Anna.

Festen bjöd på mersmak. Anna och 
Debbie hade specialbeställt 90 flaskor 
champagne, med etiketter som hade deras 
namn. Debbie hade till och med själv 
plockat vindruvorna. Till champagnen 
bjöds det på trerätters, bröllopstårta och 
specialbeställda cupcakes. 

Bröllopsnatten spenderade Debbie och 
Anna i Debbies husbil, som stod parkerad 

vid Annas familjs villa, samma husbil som 
Debbie först kom till Sverige med. Men 
många timmars sömn blev det inte.

– Vi kom i säng först vid halv fyra, 
säger Debbie.

– Ja, och då var vi så trötta att vi inte 
kunde hålla ögonen öppna, säger Anna. 

– Bröllopet var som en dröm och flera 
av gästerna sa att det var den bästa fest de 
varit på, säger Debbie. 

Bröllopet hade de planerat in i minsta 
detalj i ett och ett halvt år. Nu planerar de 
för hus och barn. 

– Att få dela sin framtid med Deb-
bie, som alltid stöttar och är glad, känns 
fantastiskt. När jag tänker på Debbie så 
tänker jag på Nalle Puh-citatet ”Vem kan 
vara nere med en ballong”. I mitt fall blir 
det ”Vem kan vara nere med en Debbie”. 

”Eftersom 
det är 26 år 

mellan oss vill 
vi ta vara på 
varje stund 

tillsammans”

triss i bröllop
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H on är så jävla snygg, Eva kunde 
inte sluta titta på Lena och för 

första gången tillät hon sig att känna för 
en tjej. Men hon tvekade ändå, Lena var 
ju bara några år äldre än hennes egna 
barn. 
     De träffades i Västerås den 7 novem-
ber 2009. Lena hade bjudit hem några 
vänner, som i sin tur tagit med sig Eva. 
Framåt kvällen drog de allihop ut på en 
40+-fest.
     – Det var tur att vakterna inte bad att 
få se mitt legg, för jag var bara 28 år då, 
säger Lena Schweitz.
     Lena och Eva dansade hela kvällen 
och framåt stängning gick de hem till 
Lena, på en privat efterfest så att säga. 
På morgonen när de vaknade frågade 
Eva om Lena ville ha hennes nummer.
     – Med tanke på att det är 21 år 
mellan oss ville jag inte vara för på, säger 
Eva Schweitz.
     När Lena svarade att hon inte hade 
något papper att skriva upp numret på 
trodde Eva att det var kört.
     Men Lena drog till slut fram en ser-
vett som Eva fick anteckna sitt nummer 
på. Och efter några timmar ringde Lena 
upp Eva och sa att hon ville ses igen.
     När Eva därefter bjöd hem Lena på 
hemlagad kycklinggryta och vin kunde 
inte Lena motstå. Trots att hon precis 
hade köpt lägenhet i Västerås sov hon 
inte hemma en enda natt efter den kyck-
linggrytan. 
     Den 7 februari 2012 friade Lena till 
Eva.

     – Jag hade köpt Mian Lodalen-
böcker, som jag vet att Eva gillar. På 
några av böckerna hade jag pusslat ihop 
post-it-lappar med ett ord på varje lapp, 
som blev till meningen ”vill du gifta dig 
med mig?"
     Eva som precis hade kommit hem 
från ett Friskis och Svettis-pass blev för-
vånad, men också glad. Hon sa ja direkt.
     Det fick bli ett bröllop i New York 
den 7 november. Men om bröllopet 
verkligen skulle bli av var ovisst, eftersom 
stormen Sandy härjade i USA. När 
Eva och Lena landade i New York var 
tunnelbanan helt vattenfylld och på 
gatorna låg nedfallna träd och grenar. 
     – Och på nyheterna sa de att ett 
en ny storm väntade på vår bröl-
lopsdag på onsdagen.
     Till följd av stormen hade flera 
myndigheter haft stängt i dagar, men 
som tur var öppnade stadskontoret 
på måndagen. Eva och Lena hade då 
chans att göra klart slutregistreringen 
på vigselkontoret. På tisdagen var det 
nämligen presidentval och kontoret 
skulle hålla stängt, så det här var sista 
chansen om de skulle kunna gifta sig 
den 7. 
     De går upp tidigt på bröllopsda-
gen och när Lena ska ta fram sina 
svarta bröllopsbyxor ur resväskan 
hittar hon dem inte.
     Hon tvingas erkänna sitt misstag, 
att hon glömt byxorna hemma. Men 
ingen av dem bryr sig särskilt mycket 
om det, och Lena tar på sig ett par 
andra byxor istället.

     Lena och Eva går ut på gatan och 
vinkar in en taxi och när de kommer 
fram till vigselkontoret frågar de en fo-
tograf om han kan vara vittne. De väntar 
tillsammans i flera timmar innan det blir 
deras tur. Själva ceremonin tar sedan 

Bröllopet som kunde ha blivit en katastrof, blev en hit och något att minnas för livet.

endast tre minuter. 
     Därefter får de i timmar jaga stämplar 
på olika myndighetskontor för att göra 
äktenskapet giltigt internationellt. 
     – Klockan hinner bli mycket och vi 
lägger planerna på att gå ut och äta på 
hyllan. 
     Men när de ska tillbaka till hotellet 
har det hunnit bli ett nytt oväder och 
inga taxichaufförer vågar köra dem till 
hotellet, så Eva och Lena får promenera. 
     – När vi väl kommer till vårt rum 
och är helt dygnsura, dyker nästa prob-
lem upp, toan står bara och spolar och 

spolar, så vi får ta alla våra grejer och 
flytta till ett annat rum, ett rum där 
vi har utsikt över en tegelvägg och 
maten som vi har köpt med oss får 
vi äta kall.
     De har en unik bröllopshistoria, 
en historia som de fått berätta ett 
antal gånger och som de faktiskt blir 
väldigt glada av att tänka på.
     – Bröllopet är verkligen något att 
minnas och vi gjorde det på vårt sätt. 
Det var också skönt att skippa alla 
normer och förväntningar på hur ett 
bröllop ska vara, säger Eva. 

”på nyheterna 
sa de att ett 
en ny storm 

väntade på vår 
bröllopsdag”

triss i bröllop
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Kärlek i 
luften?

Under West Pride och Stockholm Pride 
anordnar vi drop in-vigslar*. Två av våra 
flygplatschefer ser fram emot att vara er 
vigselförrättare. Välkomna!

*För vigsel på plats krävs hindersprövning och giltig legitimation.



från jennie 
till lukas                               

- vägen till könskorrigering ingen enkel resa

A llt har blivit så bra, säger Lukas 
när han sätter sig i soffan i 
lägenheten vid Järla Sjö, strax 

utanför Stockholm. Katten Stacy tassar 
omkring våra fötter och Lukas fru Ka-
rin sitter på andra sidan vardagsrummet 
i en fåtölj och läser.
     - Jag vill visa andra som är i den 
situation jag var i att det kan bli bra och 
att man kan gå från total hopplöshet 
till att få allt det man drömt om, säger 
Lukas.
     Som artonåring genomgick Lukas 
1998 en könskorrigering och bad alla 
slänga gamla foton. Han ville lägga 
locket på och glömma livet som Jennie. 
Lukas föddes för 35 år sedan i Finspång 
och gavs namnet Jennie. Men han 
identifierade sig aldrig som tjej. Som 
sexåring stoppade han tennisbollar i 
byxorna, för killar hade någonting där, 
och satte snöre som en stång på cykeln 
för att han fick en tjejcykel. 
     - Under hela min uppväxt i Norr-
köping hade jag killkläder och lekte 
med killarna. Under lågstadiet fun-
kade det bra men i mellanstadiet blev 
det sämre. Bara när det gällde idrott 
var jag populär och presterade, annars 
hade jag i stort sett inga riktiga vänner. 
Jag byggde upp en fantasivärld där jag 
drömde om att vara den häftiga killen 
med den snygga tjejen. Jag kunde gå in 
i den här världen där jag var lycklig och 
lägga mig tidigare på kvällarna bara för 
att fantisera. 
     Utanförskapet och självhatet blev 
ännu värre i högstadiet. Han skar sig i 
armarna och slog sig med hammare. 
     - Det värsta var inte att andra var 
elaka utan det jag såg i spegeln. Jag ville 
skada kroppen även om jag tyckte om 
mig själv på insidan. 
     Lukas blev bra på att ljuga och und-
vika skolan. Han var ofta ”hos tandlä-
karen” eller ”sjukanmäld”. Istället för 
att vara på lektioner kunde han stå en 
hel dag utanför en garageport och tänka 
att när nästa bil kör ut så springer han 
fram. Eller stå på taket av höghus och 
sakta närma sig kanten. 
     Efter högstadiet började han gymna-
siet men hoppade av efter två månader. 
Istället flyttade han hemifrån och bör-

jade jobba som kokosbollssäljare. 
     - Det var skönt att komma ifrån men 
jag mådde ändå dåligt. Så strax efter jag 
fyllde arton hade jag bestämt mig för att 
en gång för alla avsluta mitt liv. 
     Han gick ut på krogen i Norrkö-
ping, en sista gång klädd som tjej. Efter 
ett tag gick han ut från att klubben för 
att än en gång riskera sitt liv. Lukas 
var på väg upp för att onykter balan-
sera ovanför det kalla vattnet i Motala 
ström.
     Hans räddning blev poliserna som 
just då körde förbi. Han kördes till psy-
ket där han för första gången berättade 
att han inte såg sig som tjej och att han 
ville genomgå en könskorrigering.
     Men hade inte din familj und-
rat? 
     - De visste att jag mådde dåligt men 
inte varför. De hade tassat runt mig och 
vi hade aldrig pratat om det. Men nu 
berättade jag för mamma. Hon undrade 
om var säker på det här och ja, det var 
jag. 
     Lukas hamnade då i Linköping hos 
överläkare Ulla Holmlund. 
     - Den dagen vände mitt liv. Hon 
var den första person som kunde fylla i 
min berättelse. Hon sa åt mig att gå ut 
och leva som kille och det gjorde jag. 
Jag bad folk att kalla mig Lukas och inte 
Jenny. 
     Här, 1998 då Lukas fyllt 18, började 
en ny kamp. Nu började processen med 
tester, utredningar och beslut. Han ge-
nomgick personlighetstest, IQ-test och 
hjärnröntgen, han utvärderades av tre 
psykologer och gjorde en massa andra 
medicinska tester. Slutligen låg ärendet 
hos Socialstyrelsen. 
     - Får jag nej nu är mitt liv slut tänkte 
jag. Men de sa ja.
     Lukas blev då en av de första att 
genomgå en könskorrigering i Linkö-
ping. Men konvalescensen blev inte 
lång. Ett av Lukas mål var nämligen att 
göra värnplikten. Så han var på gymmet 
bara två veckor efter operationen. Han 
mönstrade, sökte till jägartjänsterna, 
och kom in.
     - Det var min dröm. Jag hade haft 
ett helvete innan och jag resonerade att 
det värsta som skulle kunna hända var 

att någon skulle ta sitt vapen och skjuta 
mig för att de inte gillade sådana som 
mig. Men jag tänkte att sannolikheten 
inte var så stor så det var värt det. Ingen 
skulle hindra mig. 
     Killarna i plutonen frågade varför 
hans kropp såg annorlunda ut. När 
Lukas berättade varför skrattade de och 
trodde han drev med dem. Men snacket 
växte och till slut tyckte officerarna, att 
det var dags att berätta.
     - Efter tre månader fick jag berätta 
när vi var ute i fält. Och reaktionerna 
var bara positiva. Jag tror att det be-
rodde på att jag hade respekt för att jag 
var lite äldre än de andra, jag tappade 
aldrig humöret och var en trygghet för 
många. Försvarsmakten gav mig faktiskt 

ett stort självförtroende.
     Tyvärr kunde Lukas inte slutföra jä-
gartjänsten då hans urinrör gick sönder, 
så han blev tvungen att bryta. Men det 
knäckte honom inte utan han sökte till 
polishögskolan istället. 
     - Bemötandet där var däremot 
en besvikelse. I försvarsmakten sågs 
min bakgrund som en enorm fördel. 
Men när jag valde att vara öppen med 
min bakgrund under intervjun med 
polishögskolan såg jag genom blick-
arna jag fick hur de äcklades av mig. 
Och mycket riktigt fick jag nej, och de 
följande två gångerna jag sökte fick jag 
inte ens komma på intervju.
     Lukas hade dock satt upp fler mål ef-
ter könskorrigeringen: Han skulle bland 
annat gå klart skolan, skaffa ett bra jobb 
och gifta sig. Så han läste in gymnasiet, 
tog jobb som väktare på tunnelbanan i 
Stockholm, och började med triathlon. 
Och 2005 kom han in på brandmansut-

bildningen.
     - Där valde jag att ligga lågt. Det 
var en väldigt mansdominerad sfär och 
vissa inom räddningstjänsten hade till 
och med problem med kvinnor, så vad 
skulle de tycka om mig? Och mycket 
riktigt så berättade någon en dag när 

vi satt och snackade om en person som 
gjort könskorrigering och om hur 
äckliga de här människorna var. ”En 
sån skulle aldrig komma in på brandsta-
tionen.”’ Men Lukas var redan där, de 
visste bara inte om hans historia.
     Lukas gick klart utbildningen, bör-
jade som brandman och kom till en bra 
station som hade en schyst syn på jäm-
ställdhet och kvinnor inom räddnings-
tjänsten, men vågade ändå inte berätta. 
Trots jobb som brandman, så var Lukas 
inte nöjd med tillvaron. I Norrköping 
där han bodde kunde folk peka och vis-
ka och livet var bara ”bra”, Lukas ville 
att det skulle vara perfekt. Han sa upp 
sig, flyttade till Stockholm och efter en 
del avbokade dejter träffade han Karin 
via nätet. Det var omedelbar kärlek. 
Men Lukas vågade inte berätta för 
Karin. Han undvek kel, och att visa sig 
naken.
     - Först sa du att du varit med om en 

”en dag berättade någon om en 
person som gjort könskorrigering och 

om hur äckliga de här människorna 
var. 'En sån skulle aldrig komma 

in på brandstationen'” 
Men Lukas var redan där, de visste 

bara inte om hans historia.

från jennie 
till lukas                               

- vägen till könskorrigering ingen enkel resa
Lukas Svärds resa har inte varit lätt. Men idag är han på den plats han drömde om som liten. Då han hette Jennie och 
flydde in i en fantasivärld där han var den populära killen som var tillsammans med tjejen han älskade.

AV ronny larsson FOTO peter knutson

Lukas hette tidigare Jennie
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A llt har blivit så bra, säger Lukas 
när han sätter sig i soffan i 
lägenheten vid Järla Sjö, strax 

utanför Stockholm. Katten Stacy tassar 
omkring våra fötter och Lukas fru Ka-
rin sitter på andra sidan vardagsrummet 
i en fåtölj och läser.
     - Jag vill visa andra som är i den 
situation jag var i att det kan bli bra och 
att man kan gå från total hopplöshet 
till att få allt det man drömt om, säger 
Lukas.
     Som artonåring genomgick Lukas 
1998 en könskorrigering och bad alla 
slänga gamla foton. Han ville lägga 
locket på och glömma livet som Jennie. 
Lukas föddes för 35 år sedan i Finspång 
och gavs namnet Jennie. Men han 
identifierade sig aldrig som tjej. Som 
sexåring stoppade han tennisbollar i 
byxorna, för killar hade någonting där, 
och satte snöre som en stång på cykeln 
för att han fick en tjejcykel. 
     - Under hela min uppväxt i Norr-
köping hade jag killkläder och lekte 
med killarna. Under lågstadiet fun-
kade det bra men i mellanstadiet blev 
det sämre. Bara när det gällde idrott 
var jag populär och presterade, annars 
hade jag i stort sett inga riktiga vänner. 
Jag byggde upp en fantasivärld där jag 
drömde om att vara den häftiga killen 
med den snygga tjejen. Jag kunde gå in 
i den här världen där jag var lycklig och 
lägga mig tidigare på kvällarna bara för 
att fantisera. 
     Utanförskapet och självhatet blev 
ännu värre i högstadiet. Han skar sig i 
armarna och slog sig med hammare. 
     - Det värsta var inte att andra var 
elaka utan det jag såg i spegeln. Jag ville 
skada kroppen även om jag tyckte om 
mig själv på insidan. 
     Lukas blev bra på att ljuga och und-
vika skolan. Han var ofta ”hos tandlä-
karen” eller ”sjukanmäld”. Istället för 
att vara på lektioner kunde han stå en 
hel dag utanför en garageport och tänka 
att när nästa bil kör ut så springer han 
fram. Eller stå på taket av höghus och 
sakta närma sig kanten. 
     Efter högstadiet började han gymna-
siet men hoppade av efter två månader. 
Istället flyttade han hemifrån och bör-

jade jobba som kokosbollssäljare. 
     - Det var skönt att komma ifrån men 
jag mådde ändå dåligt. Så strax efter jag 
fyllde arton hade jag bestämt mig för att 
en gång för alla avsluta mitt liv. 
     Han gick ut på krogen i Norrkö-
ping, en sista gång klädd som tjej. Efter 
ett tag gick han ut från att klubben för 
att än en gång riskera sitt liv. Lukas 
var på väg upp för att onykter balan-
sera ovanför det kalla vattnet i Motala 
ström.
     Hans räddning blev poliserna som 
just då körde förbi. Han kördes till psy-
ket där han för första gången berättade 
att han inte såg sig som tjej och att han 
ville genomgå en könskorrigering.
     Men hade inte din familj und-
rat? 
     - De visste att jag mådde dåligt men 
inte varför. De hade tassat runt mig och 
vi hade aldrig pratat om det. Men nu 
berättade jag för mamma. Hon undrade 
om var säker på det här och ja, det var 
jag. 
     Lukas hamnade då i Linköping hos 
överläkare Ulla Holmlund. 
     - Den dagen vände mitt liv. Hon 
var den första person som kunde fylla i 
min berättelse. Hon sa åt mig att gå ut 
och leva som kille och det gjorde jag. 
Jag bad folk att kalla mig Lukas och inte 
Jenny. 
     Här, 1998 då Lukas fyllt 18, började 
en ny kamp. Nu började processen med 
tester, utredningar och beslut. Han ge-
nomgick personlighetstest, IQ-test och 
hjärnröntgen, han utvärderades av tre 
psykologer och gjorde en massa andra 
medicinska tester. Slutligen låg ärendet 
hos Socialstyrelsen. 
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arna jag fick hur de äcklades av mig. 
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följande två gångerna jag sökte fick jag 
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tog jobb som väktare på tunnelbanan i 
Stockholm, och började med triathlon. 
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     - Där valde jag att ligga lågt. Det 
var en väldigt mansdominerad sfär och 
vissa inom räddningstjänsten hade till 
och med problem med kvinnor, så vad 
skulle de tycka om mig? Och mycket 
riktigt så berättade någon en dag när 

vi satt och snackade om en person som 
gjort könskorrigering och om hur 
äckliga de här människorna var. ”En 
sån skulle aldrig komma in på brandsta-
tionen.”’ Men Lukas var redan där, de 
visste bara inte om hans historia.
     Lukas gick klart utbildningen, bör-
jade som brandman och kom till en bra 
station som hade en schyst syn på jäm-
ställdhet och kvinnor inom räddnings-
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där han bodde kunde folk peka och vis-
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olycka, flikar Karin in från fåtöljen på 
andra sidan vardagsrummet. 
Efter en månad berättade han sanning-
en och tänkte att nu berättar han det 
här och sen får han gå. Det hade varit 
kul så länge det varade. 
     Men så blev det inte. Även om Karin 
till Lukas förskräckelse var tyst under 
vad som kändes som en evighet efter att 
Lukas berättat om sin bakgrund. Karin 
minns:
     - Min första tanke var hur mår han 
efter att ha gått igenom så mycket? Och 
hur bemöter jag ett sånt här förtro-
ende? Jag ville inte överdramatisera 
men heller inte heller ignorera. Min 
en-minuts-tystnad berodde på att jag 
ville bemöta det på rätt sätt. Jag har 
alltid varit väldigt öppen, och att Lukas 
gjort en könskorrigering var ingen grej 
för mig. 
     Karin skrattar.
     - Min stora fråga var ju mer hur ska 
det gå med sexet? 
     - Om det är det enda du är orolig 
för så har vi inget problem kontrade 
Lukas då. Är det någon som vet hur en 
kvinna fungerar så är det jag. 
     Men efter Karins initiala reaktion 
satte hennes tankar igång. Att Lukas 
genomgått detta var inga problem för 
henne, men hur skulle det bli framöver? 
Hur skulle folk runtomkring reagera? 
Men alla frågetecken var relativt lätta 
att räta ut eftersom de älskade varandra, 
och Karins familj tyckte väldigt mycket 
om Lukas. De gifte sig efter tre år och 
har nu varit tillsammans i sex och ett 
halvt år. 
     Just nu tränar Lukas stenhårt för 
triathlon-tävlingen Ironman. Förra året 
kvalificerade han sig till VM i Motala 
och den 27 juni ska han tävla i lands-

lagsdräkt. Han tror att han är den första 
som genomgått könskorrigering som 
genomför detta.
     - Jag går upp fem om mornarna, 
tränar, åker till jobbet och så tränar jag 
igen på kvällen. Det är stenhårt men när 
jag klarar kvalet så blir vinsten större 
mentalt. Men jag kan inte misslyckas, 
för jag har Karin och ett bra liv. Det 
gör att jag vågar ta för mig. Jag kom-
mer aldrig att bli bäst i världen, men 
förhoppningsvis tar jag mig till Hawaii 

och då har jag nått ett av mina mål. 
Idag jobbar Lukas som affärsutvecklare 
inom ett brandsäkerhetsföretag. Där vet 
de om hans bakgrund. Han ville inte 
undanhålla en så stor del av sin bak-
grund och var redo att stå upp för den 
han är, och har varit.
     - Jag var först lite rädd att de inte 
skulle se mig som en man längre om de 
fick veta.. Men när man inte berät-
tar så blir det en distans till folk. Till 
slut tröttnade jag på att ta omvägar när 
kollegor frågade om min barndom. Så 
jag ställde mig upp på en konferens och 
tänkte att det fick bära eller brista. Det 
slutade med att väldigt många grät. Den 
bästa kommentaren jag fick från mina 
kollegor var ”Men det gör ju ingenting, 
du är ju fortfarande Lukas”.   
     Lukas har börjat föreläsa och nås på 
sin sajt och sin Facebook-sida https://
www.facebook.com/svardlukas eller 

www.lukassvard.se , där han ger råd 
och stöd, både till de som är i den 
situation han en gång befunnit sig, men 
också till anhöriga. Han delar gärna 
med sig av sina erfarenheter.
     - På Facebook skriver jag om mitt 
liv och saker jag är med om.  Det kan 
vara sånt som att bli utskälld av en 
gubbe på badhuset för att jag inte tar av 
mig badbyxorna när jag duschar.
     Men även om Lukas inte är helt be-
kväm med att visa sig naken inför andra 

så är han nöjd med sig själv. 
     - Visst, ser jag kanske lite annor-
lunda ut nu, men jag är ändå ute och 
springer i bar överkropp på somrarna. 
Det är en jättestor grej för mig. Jag är 
supernöjd – när jag har kalsonger på 
mig, skrattar han.
     Frågorna från omgivningen är 
många eftersom nyfikenheten kring 
Lukas resa är stor. Många frågor rör 
operationen. 
     - Jag hade tre val. Antingen opererar 
jag in ett revben, eller så har jag något 
som inte fungerar men som ser okej 
ut, eller så har jag en mikropenis som 
jag har känsel i. För mig var två saker 
viktiga, jag ville kunna stå och kissa, 
eftersom det är manligt och bekvämt. 
Och jag ville ha känsel. Så då var det 
värt att få en mikropenis. 
     Karin får också frågor om Lukas 
liv, men är noggrann med att han får 

svara om hon tycker att frågorna är för 
personliga.
     - Vi har bestämt att vara ärliga i det 
här, att avdramatisera och inte göra en 
så stor grej av det. Men det är ju fruk-
tansvärt att höra den man älskar mest i 
hela världen har haft ett sådant helvete 
under så många år, säger Karin.
     Lukas fortsätter:
     - Hade någon kommit till mig när 
jag var 14 och berättat han fötts som tjej 
och nu var lyckligt gift med en kvinna 
han älskar, har ett framgångsrikt jobb 
och mår bra då hade jag sett att det 
fanns något att kämpa för. 
     Din resa har varit full av utma-
ningar, ofta har du gett dig i kast 
med typiska machoyrken. Varför?
     - Svår fråga. Det är nog utmaning-
en, det omöjliga jag velat ta mig an. Jag 
gjorde det också för att jag ville och jag 
hade bestämt mig för att min korrige-
ring aldrig skulle få stoppa mig från att 
göra det jag vill. En sån som jag ska inte 
bli uttagen till jägarutbildningen eller 
bli brandman. Det ligger nog lite i att 
jag ville bli en man från början och då 
ville jag verkligen bevisa att jag kunde 
göra allt som andra män gör. Men nu 
har jag testat det, och fortsätter utma-
ningarna genom min triathlon. 
     Karin har också genomgått en utma-
ning den senaste tiden. Hon har som en 
av deltagarna i Biggest Loser och tappat 
närmare 45 kilo. I programmet nämns 
ingenting om Lukas bakgrund även om 
han både nämns och syns. Men Lukas 
berättar stolt. 
     - Flera av de andra deltagarna tyckte 
Karin hade den perfekta mannen, ler 
Lukas stolt.
     Han behöver inte drömma längre.

”jag ställde mig upp på en 
konferens och tänkte att det fick 
bära eller brista. Det slutade med 

att väldigt många grät”



Visste du att du kan 
hiVtesta dig hos oss?
Testpoint erbjuder hivtest med snabbt provsvar på dina  
villkor. Gratis och helt anonymt. Utan tidsbokning,  
och utanför kontorstid. Du hittar oss på:

RFsL
Sveavägen 59, plan 3
Måndagar och tisdagar 
18:00 – 20:30
Portkod 0315

Candy
Le Bon Palais,  
Norra Bantorget
Varannan fredag  
23:00 – 01:00

Basement
Bondegatan 1B
Varannan torsdag  
16:00 – 18:00
Varannan lördag  
23:00 – 01:00
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EGO
med stefan nilsson

månadens fläck
Solen har kommit. Och därmed riskerna. Över 2000 personer drabbas varje år 
av malignt melanom och den största gruppen är män, Och en av de vanligaste 
anledningarna till att män drabbas är att män undviker solskyddskrämer. Eu-
romelanoma är ett årligt återkommande internationella projektet för att få oss 
att kolla våra födelsemärken och leverfläckar. Man bokar tid hos en hudläkare 
och kollar sina fläckar helt utan remiss. Och för dig som vill ha solskydd testa 
till exempel La Roche Posay.
www.euromelanoma.org

månadens 
muskelkille
Amerikanska Rufskin har inlett ett 
samarbete med vår skandinaviska 
hjälte Tom of Finland. En kollektion 
med underkläder i olika varianter med 
coola tryck. Den här bodyn för herr 
kostar USD 82, alltså ungefär 700 
kronor.
       www.rufskin.com

månadens orm-
salva
Svenska Ormsalva har hjälpt ömma 
nackar på både killar och tjejer sen 
70-talet. Nu kommer en ny variant 
riktad till idrottare och aktiva. Mas-
sera överansträngda muskler och lägg 
på ett tunt lager. Kostar 109 kronor.
     www.ormsalva.se

månadens 
överraskning
Under en tid har vi hört om de där 
snygga lådorna med tjejprodukter 
som trillar ner i brevlådan. Nu kan du 
få en egen Manbox från Glossybox. 
Varje kvartal kommer fem utvalda 
produkter inom skönhet, grooming 
och livsstil förpackade i en snygg box 
för 169 kronor. 
     www.glossybox.se

MÅNADENS NEJ NEJ nej
Okej, vi har en gigantisk hälsotrend och en 
enorm selfietrend – men snälla. Inga fler 
bilder från gymmet. Vi fattar att du vill visa 
dina senaste muskler men det räcker nu. Ja, 
du är duktig som kommer iväg till gymmet. 
Ja, du har en fin kropp. Ja, jag är avundsjuk…

månadens ”Tie the knot”
Modern Family-homo Jesse Tyler Ferguson har startat ett eget märke tillsam-
mans med sin partner Justin Mikita för att stödja medborgarrättigheter för 
homosexuella. Märket heter Tie the Knot och säljer helt enkelt flugor. Och 
strumpor, och snusnäsdukar, och slipsar, och skosnören, och… Dags att knyta 
banden i sommar kanske? En fluga kostar 19 USD dvs 162 kronor.
        www.tietheknot.org
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MÖT SOMMAREN  
MED NYA BEN!
Venous Centre har drygt tio års erfarenhet som specialistklinik för åderbråck. Vi kan ta reda på orsaken 
till dina besvär och erbjuda dig behandling med moderna och skonsamma metoder, som ger snabbt och 
bestående resultat. 
Venous Centre finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. Ring din närmaste klinik och boka tid för en ultra-
ljudsundersökning och läkarbedömning! Vi accepterar privat sjukvårdsförsäkring.  
 
Läs mer om oss på www.scandinavianvc.se



Hon var egentligen inte särskilt road av att simma. Inte 

ens speciellt förtjust i vatten. Det var mer en slump. Bästa  

kompisen Isabella skulle börja simträna i Torvalla sim-

hall i Handen. Och hon följde med. Hon gick i trean och 

familjens hus låg bara ett par hundra meter från simhallen.

 
Men inte var det särskilt kul. Hon hade bestämt sig för  

att sluta, men så blev hon uttagen till ungdoms-SM. 

Och hon vann. Och hon upptäckte att det faktiskt fanns 

något som var väldigt kul. Att vinna.

 
Hon började drömma om att vinna andra, större tävlingar. 

Och det gick undan i bassängen. Hon var 14 år när hon 

vann sitt första EM. 15 när hon vann sitt första VM och 

slog sitt första världsrekord.

 
Nu är Sarah Sjöström 21 år. Hon har precis tagit tre nya 

VM-guld, slagit två nya världsrekord och fått Jerringpriset. 

Men hon har fortfarande en dröm. Nu handlar den om 

att vinna det enda hon inte vunnit. Ett OS-guld.

 
Sverige drömmer också om nya medaljer. Därför startar 

nu Svenska Medaljlotteriet, ett digitalt prenumerations-

lotteri där hela överskottet går till att ge fler möjlighet 

att förverkliga sina idrottsdrömmar. Sveriges Olympiska 

Kommitté, Svenska Skidförbundet och Svenska  

Seglarförbundet fördelar pengarna där de gör bäst nytta.

För tyvärr räcker det inte alltid med en dröm eller en vilja 

av stål för att kunna bli medaljör. Det behövs rätt förut-

sättningar. I andra länder satsar man stora resurser på  

att utveckla många talanger, istället för tidig utslagning.  

Och satsningarna blir större. De har insett värdet av in-

ternationella framgångar – för hela samhället. I Sverige 

har samtidigt resurserna minskat från en redan låg nivå.

Det vill vi ändra på.

Svenska Medaljlotteriet ska se till att fler får chans att steg 

för steg nå sin fulla potential. Då får vi nya medaljörer 

som visar vägen och inspirerar fler unga att idrotta. 

Större möjligheter att utvecklas inom idrotten skapar en 

trygghet hos barn och ungdomar att våga tro på sina 

drömmar. Det är bra för Sverige.

Det är här du kommer in i bilden. Vi är ett litet land, men 

vi är bra på att skapa framgångar tillsammans. Så när 

du är med i Svenska Medaljlotteriet banar du väg för 

framtida internationella medaljer. Du är med och vinner 

fler guld till Sverige skulle man kunna säga.

Dessutom får du varje fredag chans på 1 kg guld, 

100 000 kr, 50 000 kr och massor av andra skattefria 

kontantvinster. Du deltar med ditt födelsedatum plus 

dina egna turnummer. 

Det som för Sarah började i en simbassäng i Handen och 

som på vägen gett flera världsrekord och guldmedaljer, 

det kan vi få mer av.  

Du går med i Svenska Medaljlotteriet på medaljlotteriet.se 

från mobilen, surfplattan eller datorn. Välkommen!

ALLA HAR EN DRÖM.  

HENNES BÖRJADE I EN  

SIMBASSÄNG I HANDEN.

TILLSAMMANS 

GÅR VI FÖR GULD.
medaǉlotteriet.se   #allaharendröm 

Åldersgräns 18 år. Övriga villkor och information om lotteriet, se www.medaljlotteriet.se. Lotteritillståndet innehas av Svenska PostkodFöreningen.  

Gå in på www.stodlinjen.se om du eller en anhörig spelar för mycket. 

SARAH SJÖSTRÖM, AMBASSADÖR 

FÖR SVENSKA MEDALJLOTTERIET.
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QXKILLEN
Namn: Tomas 
Ålder: 36 år
Bor: Sundbyberg
Längd & vikt: 180 cm och 74 kg
Heter på Qruiser: vasatom
Civilstånd: Singel
Den kroppsdelen är jag mest nöjd med: 
Ögonen
Sover i: En säng (skrattar) 
Världens sexigaste man: Calvin Harris 
Det får mig tänd: Mogenhet 
Då är jag som sexigast: När jag är nyklippt. 
Beskriv dig själv naken med ett ord: Avklädd
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ÖPPNA STADEN –
FÖR ALLAS LIKA 
RÄTTIGHETER

Dela med dig av 
din bostadsvision. 
Tävla om ett Pride-pass! 

dittlivsboende.se/bostadsvision
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G rillsäsongen står bakom 
hörnet och det gör 

även Lithells korvnyheter! I 
år hittar vi ett urval av spe-
cialrökta favoriter på hyllan. 
Gemensamt för samtliga är den 
höga köttmängden samt den 
karakteristiskt rökiga och fyl-
liga smaken. Bland sortimentet 
finns bokspånsrökt chorizo och 
grillkorv, men min sommar-
favorit blir den alspånsrökta 
kabanossen. Finns för omkring 
37 kr i din matbutik! 

fräscht. Till mellanmål var 
det morot och paprikastavar 
som man fick doppa i nöt-
smör, följt av en bärsallad till 
lunch. Mellanmålet på efter-
middagen var grönsaksjuice 

och jag fick genast ”flash-
backs” till vår juicecleanse!  
Första middagen var en kall 
soppa på paprika och ingefä-
ra.  Kvällen slutade, som alla 
andra kvällar, med en kopp 
cleanse te. 
     Hela veckan är upplagd 
som ovan och det är smidigt 
och enkelt att följa recepten. 
Är det något som ska för-
beredas till nästa dag så står 
detta tydligt och inlednings-
vis ser du också vad du själv 
bör ha hemma eller köpa 
hem inför veckan. 

     Hur gick det och vad 
tyckte vi? Jo, vi hade en 
vecka fylld av utmaningar 
och stundtals var det riktigt 
tufft. Hela menyn är baserad 
på raw food, det vill säga 
inget ska värmas/tillagas 
och det innebär ju att all 
mat är kall vilket jag tycker 
blev lite enformigt.  Jag 
älskar grönsaker men när 
de är råa i varje rätt blir 

det lite ”kaninvarning” för 
min smak. Eftersom det är 
en reningskur för kroppen 
ingår varken kaffe eller van-
ligt te och koffein är ett gift 
vilket man tydligt märker de 
första dagarna då en kraftig 
huvudvärk blir påtaglig för 
oss båda. I receptboken finns 
det även en sida där man kan 
göra sina egna anteckningar 
och där ser jag tydligt att 
både Isak och jag själv tyckte 
att de tre första dagarna var 
tuffast. Jag är mest impo-
nerad över kreativiteten i 

rätterna, strimlade morötter 
och squash blir ”pasta” och 
valnötter blir en ”köttfärs” 
till fredagstacosen! Alla råva-
ror håller hög kvalitet och 
i princip allt är ekologiskt. 
De sista dagarna kände vi 
oss lätta i kroppen och nyt-
tiga. Vi tappade några kilon, 
fick smaka rätter och råvaror 
vi aldrig hade haft hemma 
tidigare men pausar med 
avokado ett tag framöver. 
Om vi skulle göra det igen? 
Utan tvekan. 

Z etas nya Grana Padano-produkter 
är en fiffig lösning för dig som 

snabbt och smidigt vill piffa till din 
middag. Med hjälp av smarta ostkvar-
nar slipper du besvära dig med att 
plocka fram rivjärnet när du slänger 
ihop din pasta på tisdagskvällen. 
Du väljer själv om osten ska vara 
riven eller hyvlad – det är bara att 
vrida och njuta! Priset ligger på cirka 
59 kr och du hittar dem i alla välsor-
terade Ica-butiker från och med april. 

E n riktig rödvinsklassiker har 
nu lanserats som bag in box! 

Faustino, som till största del består 
av tempranillo- och delvis av mer-
lotdruvor är ett prisvärt och säkert 
val för alla tillställningar i som-
mar. Vinet bjuder på spansk hetta 
och generös fruktighet i en härlig 
kombination. Går att beställa hem 
från Systembolaget. Pris: 199:- 
Alkoholhalt: 13% Artikelnummer: 
75716

S ommaren står (förhopp-
ningsvis) för dörren och 

jag är en av de där som inte 
riktigt hann med alla pass 
på gymmet som jag hade 
planerat. Det kom så mycket 
annat mer spännande emel-
lan helt enkelt! 
     Ni som följer min sida 
vet att jag tidigare har testat 
Linas Matkasse och även 
gjort en detox på juicer 
under tre dagar.  Inget har 
varit någon bantningskur 
utan mer olika sätt att äta 
nyttig mat och vinna tid. Att 
”detoxa” eller göra någon 
form av ”cleanse” är verkli-
gen i ropet just nu och det 
finns en hel del att välja mel-
lan för oss konsumenter. 
     Min sambo Isak och jag 
har under en vecka testat 
en ny form av matkasse från 
mathem.se. I samarbete med 
Tasteline kan du få deras 
Cleanse-kasse hem till dör-
ren.  Kul tyckte vi och det 
måste ju vara mycket lättare 
att genomföra jämfört med 
att enbart få dricka kall-
pressade juicer under tre 
dagar. Leveransen kom en 
söndag och jag fick ett sms 
från Isak med texten ”Jag 
har aldrig sett så mycket 
mat, det har kommit åtta 
stora kassar” Det var mycket 
mat men ska två vuxna äta 
3 riktiga mål och två mel-
lanmål under sju dagar blir 
det en hel del. Kylen blev 
full och en del skulle även in 
i frysen. Med maten följer en 
liten bok med alla veckans 
recept, tips och inspiration. 
Enkelt att följa och en hel 
del snygga bilder på maten. 
Dag 1 började med en avo-
kado och mangosmoothie 
och till detta en kopp ing-
efärste, vilket var gott och 

& en bög
köket 

med håkan svensson

E fter fjol-
årsuccén 

Petite Faiblesse 
Sauvignon Blanc 
lanserar den fran-
ske vinodlaren 
Pascal Debon nu 
en rosa motsva-
righet. Vinet, som 
är tillverkat på 
druvorna Merlot 
och Cabernet 
Sauvignon, har 
en lätt, aromatisk 
och fruktig stil. Det funkar precis 
lika bra före som under middagen. 
Hittas än så länge i Systembolagets 
beställningssortiment men hamnar 
troligtvis på hyllorna i sommar! 
Pris: 75 kr. Alkoholhalt: 10,5 % 
Artikelnummer: 72374

läcker spanjor

-40-

middag på 
italienska

följ håkan på instagram: @svenrinmans

korvfest

beach 2015 hemlevererad

”Jag älskar 
grönsaker, 

men...” 

svalkande 
rosévin
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i fortsätter med QX-traditionen 
att samla en panel som ger sig i 
kast med årets Eurovisionlåtar. 

Det här året blev det två av årets 
finalister som tävlande med låtar som 
älskas av gaypubliken, DinahNah och 
Magnus Carlsson. Båda två tävlade 
dessutom med låtar i genrer som tyvärr 
lyser med sin frånvaro bland årets ESC-
låtar: Ingen eurpoppig dansdänga eller 
schlager så långt ögat kan nå. Snyft! 
Den sista panelmedlemmen är kan-

ske Sveriges roligaste twittrare under 
Melodifestivalen och Eurovision, pro-
gramledaren Robin Olsson. Vi lyss-
nade oss igenom alla 40 låtar som tävlar 

i år och delade ut poäng till de tolv 
vi tyckte var bäst. Vi fick då fram en 
topp10-lista som ni ser här intill. Man 
kan säga att vi var rörande överens om 
att inte vara överens. Magnus gav till 
exempel 10 till Storbritannien, vi andra 
noll, Robin gav 11 till Makedonien, 
vi andra noll och Dinahnah gav 11 till 
Albanien, vi andra noll. Men på några 
punkter enades vi: Svenska Måns och 
hans Heroes har absolut segerchans, och  
hans främsta konkurrenter är italienska 

killtrion Il Volo, australiensiske Guy 
Sebastian och azeriske Elnur, som 
kammade hem denna seger med bara en 
poäng före Måns. Den 19 maj är semi 
1 och den 21 maj kvalar Måns i semi 
2, och den 23 maj står finalen i Wien 
Stadthalle. Håll utkik på blog.qx.se/schla-
gerprofilerna för allt om årets tävling. QX 
åker den 15 maj och lovar att rappor-
tera och tippa så mycket vi bara kan. 

v

Om vi inte skickat Robin, 
vem från finalen hade du 

då skickat?
   - Anton Ewald
Vilken är den bästa 
ESC-låten?
   - I Treni di tozeur 

(Italien, 1984)
Vilken låt från valfritt år 
skulle vi ha skickat som 
kunde vunnit ESC?
   - Stay The Night!
Bäst i år?
   - Norge
Sämst i år?
   - Montenegro
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Här är juryns Topp 10:

”Måns främsta kon-
kurrenter är ita-

lienska killtrion Il 
volo, azeriske Elnur 
och Australiensaren  

Guy Sebastian”

DinahNah

ronny

Magnus 

Robin

Bäst: Italien 
Sämst: Finland. 
Antagligen totalt 
politiskt inkorrekt att 
ha negativa åsikter 
om detta bidrag, 
men faktum kvarstår: 
låten är en total 
katastrof.

Bäst: Azerbajdzjan
Sämst: San Marino. 
Alltså, jag förstår 
inte ens vilken 
musikstil det är jag 
lyssnar på. Valentina 
Monetta, kom till-
baks! Allt är förlåtet! 

Bäst: Israel
Sämst: Belgien. 
Första takterna in på 
låten så tänkte jag 
”Mm det här kan vara 
bra” men NEJ, det är 
inte alls bra. Texten, 
melodin, låten..nej 
jag är ledsen. Inte 
alls i min smak. 

Bäst: Italien
Sämst: Finland utan 
tvekan. Totalt olyss-
ningsbar dynga.

Så går det i wien!

I maj är det dags för Sanna Nielsen att för första gången representera Sverige i Eurovision Song Contest. 
QX Schlagerprofiler samlade svenska Pink Pistols och finska Krista för att bena ut hur det går i Köpenhamn.
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Magnus: Vi sticker ut bland alla ballader och 
kommer få fart på tittarna! Modernt. Dinahnah: 
Låten tillsammans med numret kommer att gå 

långt.  Jag gillar hur Måns röst låter i den här låten, och 
han är inte direkt ful att se på. Robin: Måns levererar 
alltid. Låten saknar dock den där wow-faktorn för att ta 
hem allt. Sorry Måns! Ronny: Låten nja, allt annat yes!

2 Magnus: Den här donnan kan verkligen sjunga. 
Vansinnigt snygg och suggestiv låt där dom sam-
plat Madonnas percussion från Frozen. En favo-

rit! Robin: I musikvideon springer en halvnaken man 
runt med en tiger på en savann. För att vara en tiger-
motionslåt så är det riktigt, jäkla bra. Ronny: Den här 
växer för mig, G:son & Boström vet vad dom gör.

4Magnus: Årets guilty pleasure-bidrag för mig. 
Otroligt trött på såna här grupper, men killarna 
sjunger väldigt bra, låten är dramatisk och hur 

snygg som helst Robin: Eh, slurp! Fina killar som sjung-
er fint. Grande Homor… Amore, ja tack! Ronny: En 
Il Volo med extra allt tack! Pampigt och dramatiskt! Mi 
piace! Jag leker gärna ”gömma peperonin” med alla tre.

3

Magnus: Duettpar som är otroligt charmiga på 
scenen och sjunger väldigt bra. Härligt happy låt. 
Och gay-Sverige jublar antagligen över killen...

Robin: Flörtig popdänga med supercharmig duo som får 
mig att sitta och le som ett fån. Plus för bögpar som pus-
sas i musikvideon!. Ronny: Bland alla trista ballader så 
sticker det här lilla lyckopillret ut. En glad bagatell.

8 Magnus: Chris Isaak-låt från nån 50/60-
tals agentfilm. De har en bra engelska vilket 
gör att man inte stör sig på deras uttal utan 

kan ta till sig låten. Dinahnah: Näe! Jag klarar inte av 
falsksång som ska vara falsk ala Håkan Hellström eller 
Kanye West. Sångerskan i låten hade klarat sig bättre 
själv. Ronny: Snyggt vemodig duett med indiepar. Bra!

1Magnus: Sången är tweekad så den låter som 
Duffy. Dramatisk halvtempolåt med sextiotals-
influenser i refrängen. Kanske lite dammigt, men 

jag tycker det funkar än! Dinahnah: Skön röst och en 
svängig låt. Ronny: Oförarglig poplåt med sångerska 
med enorma hörlurar som festlig accessoar. Eurovision-
fansen älskar det här. ”Okej” är mitt betyg.

9

Magnus:Catchy funkpoplåt, a´la Olly Murs. 
Kanske min absoluta favorit i år! Dinahnah: 
Jag vet inte om låten är så fantastisk men han 

sjunger asbra och det räcker för mig. Robin: Om 
jag kunde lämna snigelspår så skulle jag göra det. 
Damn! Man vill dra direkt till KingKong utan att 
passera gå! Ronny: Skön radiohit som svänger bra!

5 Dinahnah: Jag brukar inte gilla de bidrag som 
Norge skickar, även om jag kanske borde det 
med tanke på att jag är halvnorsk, men det här 

gillar jag. Bra låt, bra artister! Robin: Jag vill bädda ned 
mig i soffan med en flaska Marinella och gråta över för-
lorade kärlekar. Melankolisk pop när den är som bäst. 
Ronny: Fullkomligt ljuvlig gråtballad. Älskar den!

7Dinahnah: Riktigt bra röst och låten svänger! 
Älskar rnb/pop vibbarna som blandas med den 
orientaliska refrängen! Jag blir glad och vill 

dansa! Och om inte Måns vinner så hoppas jag på att 
den här tar hem vinsten! Ronny: Den här typen av 
orientdisco saknas i år så då tar jag vad jag får! Tyvärr är 
första minuten seg, men resten: Shalom!

6

0

Sverige Italien Spanien

NorgeIsraelAustralien

Litauen Slovenien Estland

Azerbajdzjan

Magnus: Wow! Dramatiskt 
Josh Groban-arrangemang 
och killen bär låten med en 
otroligt snygg röst. Lyssnar på 
denna om och om igen! Och 
när gospelkören kommer in så 
letar jag efter telefonnumret för 
att rösta detta till finalen med en 
gång. Dinahnah: Lagom dra-
matiskt, vackert och berörande. 
Refrängen är riktigt bra. Robin: 
Men orkar inte vad bra. Jag vill 
bestiga berg, rädda barn och 

bota cancer när jag hör den här låten. Då måste det väl 
vara en vinnare?! Ronny: Jättefin svenskskriven drama-
tisk låt. Gjuten i topp, men jag vill inte till Baku igen!

1
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Kärntnerstrasse

Grym tapasbricka hos  
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Nedräkning till ESC

Konsthistorische Museum

25hours Hotel

Felixx

A ustrian Airlines tar mig från 
Arlanda till den österrikiska 

huvudstaden. Tips: förbeställ gärna den 
frikostiga tapasbrickan/asiatiska plockt-
allriken på planet, för bara 15 euro. 
Billigare än något på Arlanda, mycket 
mat och grymt gott! 
     Wien är en perfekt weekendstad 
då den bara ligger två timmar bort 
med flyg och kommunikationerna till 
stadens kärna är supersmidiga. Snabb-
tåget CAT avgår från flygplatsen varje 
halvtimme, tar en kvart och kostar 19 
euro tur & retur. 
     Solen skiner över 1,7-miljonersta-
den när jag checkar in på 25hours hotel 
vid Museumsquartier mitt i city. Och 
jag kan ärligt säga att det är ett av de 
bästa hotell jag bott på! Fräscht, snyggt, 
trendigt och mysigt. Rummen är 
supercoola med unik design och hotel-
let har fritt wifi och lånar ut cyklar. 
Dessutom finns en hamburgerhus-
vagn(!) i anslutning till utegården som 
lagar burgare för ca 5 euro som smakar 
himmelskt. Rumspriser från 100 euro 

(lägg gärna till 17 euro för frukosten, 
det kommer ni inte att ångra). Med en 
bra bas så blir allt mycket roligare.  
Jag fyller bums hotellrumskylen med 
en flaska mousserande för 3 euro. Bil-
ligt bubbel ska det inte lida brist på!
     Börjar som vanligt med en koll 
på Grindr. Direktkontakt med bögar 
som kan ge svar på vart man ska gå, 
vad man ska göra och när. De flesta jag 
chattar med på Grindr säger samma 
sak: ”Nej, folk går inte ut på barer, satsa 
på en sen klubb istället”. 
Men jag är inställd på att köra på 
barspåret. Jag älskar nämligen gay-
barer i europiska städer, opretentiöst, 
billigt och ofta ”min musik”, det vill 
säga eurohits, schlager och annat glatt. 
Fredagskvällen tillbringar jag därför på 
Torget/Bee-liknande Felixx med en 
underbar äldre dj som bara spelar tyska 
schlagers. Alltså inte Eurovision utan 
trallvänlig umpa-umpa till ett dansbeat. 
Så fort min favorit Helene Fisch-
ers Österrike-etta Atemlos durch die 
nacht  går igång exploderar lokalen. Jag 

dricker Aperolspritz (soda, proseco & 
aperol) för fyra euro och kollar på folk. 
Det är trettioplus, fullt hus och jävligt 
kul. Plus för snygg bartender som kom-
mer ut och tar beställningar i myllret.
Jag fortsätter sedan vidare till Club 
Stiefel som är en extremt bögig bar med 
pulserande dansbeats och stripshow på 
lördagar. Hyfsat med folk, men inte 
min grej. Funderar på en tur till Red 

Carpet, en gaybar längre bort men inser 
att det är en dag imorgon också.
     Barerna har öppet 03-04, och jag 
har kört på bra sedan tidig kväll. 

     Lördag. 
     Solen skiner fortfarande och ett 
äldre bögpar har flyttat in i rummet 
bredvid mitt. Den ena tar ett bad på 
balkongen ( javisst, så lyxigt bor jag 
idag) och verkar obrydd om att spaljén 
oss emellan inte är riktigt tät. Jag gene-
ras lite och går ut på stan.
     Wien är otroligt vackert med sina 
lummiga parker, historiska byggnader 
och öppna platser med otaliga caféer. 
Och plötsligt passerar man nåt hus där 
Beethoven bott eller ett Mozart-mo-
nument. Eller, kanske den mest kända 
byggnaden i stan, Spanska Ridskolan. 
Ett tjugotal hästekipage står uppställda 
utanför så turister kan åka häst och 
vagn. Doften av hästbajs är påtaglig och 
jag tittar medlidande på hästarna.  
Inte så flärdfullt.
     Shoppingen då?      ( forts. nästa sida)

Vinnande wien
Den 19 maj är det dags för den första semifinalen i Eurovision Song Contest i Wien. Då ska Måns försöka ta över kronan från 
fjolårets segrare Conchita. QX Ronny Larsson begav sig till Wien för en uppvärmning.
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25hours Hotel

Glada snubbar på Cirkus



      Mariahilferstrasse är den stora 
breda shoppinggatan med massor av 
butiskskedjor, typ Stockholms Drott-
ninggatan. Annars är området kring 
Stephanzplatz bra, med Kärntnerring 
som främsta shoppinggata.  
Föredrar man att shoppa i gigantiska 
shoppingcentrum så rekommenderar 
jag absolut en tur till SCS (Shopping-
CitySüd). Här finns alla kedjor som 
Bershka, Primark, Zara och Hollister. 
Ta spårvagn från Karlspaltz direkt till 
”mallet” som ligger utanför citykärnan.
     Promenerar hela lördagen och 
försöker förstå Wien. Det är hyfsat lätt 
att få grepp om stan som helhet men 
i stort omöjligt om du letar efter en 
gatuadress. Här finns tusentals smågator 
som alla slutar på –gasse eller –strasse, 
och helt plötsligt övergår en gata i en 
annat namn. Jag blir ovän med kartan 
och låter stegen ta mig dit jag hamnar. 
     Var och varannan människa tipsar 
mig om närliggande Naschmarkt, ett 
marknadsområde med saluhallsstånd 
i små bodar och minibarer. På dagtid 
känns det mest turistiskt, men killar på 
Grindr tipsar om att det är gaytätt på 
kvällarna. 
     Tillbaka på hotellet lånar jag en cy-
kel för att ta mig till Wiener Stadthalle, 
där ESC äger rum och till Ottakring 
Brauerei där EuroClub (Eurovisions 
festplats). 
     - Är du en Kurt eller Liesl, frågar 
den unge receptionisten. Jag tror du 
är en Kurt, fortsätter han med ett flin 
innan jag hinner svara. Hotellets cyklar 
bär alltså namn efter kända Österrikare. 
Och receptionisten är alltså homo (vil-
ket bekräftas av flirtiga meddelanden på 
Grindr under resten av vistelsen).
     Arenan Wiener Stadthalle ligger 
mitt i Wien och har en mysig park ut-
anför, och en stor galleria precis intill.  
Och spårvagnen stannar utanför arenan 
typ. Fantastiskt bra! Promenadvägen 
till Ottakringer Brauerei är på en kvart, 
fem minuter med cykel.
     Middagen tar jag på  …said the 

butcher to the cow. Ett grymt bra koncept 
som skräddarsytt för mig: Vansinnigt 
goda hamburgare och massa gin-
drinkar! Burgarna kostar runt 12 euro 
och drinkarna 8-12 euro. Surf ńturf-
burgaren med tigerräkor på toppen 
kommer för alltid vara up there bland 
mina bästa matminnen!
     Lördagskvällen fortsätter jag med 
gaylivet i Wien. Jag betar av BaKul, en 
liten opretentiös gaybar nära Nacht-
markt. Bartendern börjar prata Euro-
vision och spelar Euphoria. Bara jag där 
så vi kör lite andra ESC-hits och pratar. 

Bartendrarna lovar att det är fler gäster 
senare. Well, har inte tid att vänta.
     Jag går vidare till Mango, en liten 
bar med äldre klientel. Helt okej om 
man inte är ute efter nåt fancy. Dock 
solkas den entusiasm jag känner för 
det här stället efter att jag chattat med 
en 22-årig snubbe som berättar att han 
alltid bjuds på drinkar här av äldre män. 
Drinkar som luktar konstigt.
     - Man ska alltid vara aktsam över 
kombinationen bjuddrink och kompli-
manger från äldre män, skriver han.
Jag bjuds inte på drinkar. Känner mig 
både lättad och förnärmad. 
Styr kosan mot Village Bar där det är 
full fest, snyggt folk, fritt wifi och 
bra musik. Har supertrevligt med tre 
Salzburgbor som är på besök i stan. 
Vi enas om att Conchitas vinst är en 
seger för ett allt mer regnbågsfärgat  

Österrike. Hänger här ett tag innan jag 
köper biljett till Circus, kvällens snackis 
i Wien. I alla fall att döma av Grindr-
tipsen. Circus är ett återkommande 
festkoncept som påminner om en massa 
andra europeiska bögfester jag varit på: 
Industrifeeling i lokalen, tung musik, 
enkla drinkar och bara män. Mest kul 
att kolla på folk och småsnacka med 
festsugna snubbar. Festen fortsätter 
långt in på småtimmarna. Har ångest 
för att jag inte hann besöka Why Not 
som ska vara Wiens första gayställe med 
anor från 50-talet och anses vara en 

äkta gayklubb för både flator och bögar. 
Nåja, jag kommer tillbaka i maj och 
testar dig, Why Not! 

     Söndagar i Wien är vilodagar. 
Eller träffas ute och äta-dagar. Det 
är supermycket folk ute på stan som 
sitter och myser i solen på caféer eller 
restauranger. Det är nämligen bara dom 
som har öppet och alla, jag menar alla 
butiker har stängt. Inte ens mataffärer 
har öppet, så se till att handla allt innan 
lördagen övergår i söndag. Jag gör ett 
turistdrag och åker till Schönbrunn 
Slott, ett stort barockslott med vacker 
park. Superfint och packat med asia-
tiska turister med selfiepinnar. Jag tar 

fler bilder på den guldmålade Mozart-
minaren utanför entrén än på själva 
slottet innan jag åker hem. 
     Jag är verkligen ingen turist.
     I hotellet ligger en restaurang känd 
för sitt italienska kök och främst piz-
zor. Avslutar min Wienvistelse med en 
grym salamipizza, och är glad att jag är 
tillbaka inom en månad. 

”Middagen tar 
jag på  …said the 
butcher to the 
cow. Ett grymt 

bra koncept som 
skräddarsytt för 

mig: Vansinnigt 
goda hamburgare 

och massa gin-
drinkar!”

Hamburgervagn hos 25 hours hotel

Bo: 
25 hours hotel beim Museumsquartier, 
Lerchenfelderstrasse 1-3
Ät: 
Hamburage på …said the butcher to the 
cow, Opernring 11
Drick: 
Aperol Spritz
Bar: 
Felixx, Gumpendorferstrasse 5
Stör dig på: 
Att man får röka inomhus på baren 
och klubbar
Se upp för: 
Cyklar. Gångbanor och cykelbanor är 
ofta ihopvävda.

...said the butcher to the cow.



kl 13.00-16.00

drop in-vigsel 
ingen förbokning krävs. medtag intyg om hindersprövning, 
ring/ringar och legitimation. mer info: 021-81 46 00. 

kl 19.00

regnbågsmässa 

västerås 
domkyrka 
fredag 26 juni 2015 
i samband med 
västerås pride

*västerås domkyrka är en av tre kyrkor i sverige som innehar maximala 
tre stjärnor i guide michelin green edition. 

www.svenskakyrkan.se/vasteras
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ÄNTLIGEN ÅTERFÖRENADE!
Efter mer än 3 000 timmar av svenskt hantverksarbete  
i världsklass är ABBA-medlemmarna återförenade  
– som silikondockor.  Se dem på riktigt på ABBA The Museum,  
Djurgårdsvägen 68, Stockholm.

Köp din biljett på museet,  
eller boka på abbathemuseum.com

D
är 

livet blir ännu lite roligare
!

Årets klubb finns i Växjö



M ajs ”Majsan” Keller var länge 
en profil i Stockholms gayliv med 

klubbar som Mouse Club och Connection 
samt Miss Gay-tävlingen. Idag är Majs 
ordförande för RFSL Hälsingland som 
driver arbetet med Pride i staden hon är 
uppvuxen i, Söderhamn.
     Hur resonerar ni när ni planerar 
Pride i Söderhamn?
     - Vi försöker fokusera på vad staden 
behöver. Vad vi diskuterar i sociala me-
dier, hur människor ser på olika grupper 
och vad som är aktuellt i kommunen. Vi 
försöker vara i framkant och boka in före-
läsare som kan berätta och förmedla något 
som Söderhamn tycker är viktigt. 
     Majsan Keller beskriver uppstartsåret 
2013 som omtumlande med mycket gråt 
och elände men också fantastiskt för det 
gav mycket skratt och många nya vänner.

     Varför var det elände?
     - När jag kände att jag hade nått många 
delmål så var vi ett gediget gäng med olika 
kunskaper och utbildningar som grundade 
RFSL Hälsingland med bas i Söderhamn. 
Men det är aldrig lättjobbat med ideella 

föreningar, det tar mycket energi. Även 
om det är mycket öppnare idag än vad det 
var för några år sedan så ställer sig en del 
människor frågan om varför Pride behövs 
i Söderhamn. Men det behövs, överallt.
     - Fast det här med gråt och elände 
kanske är något som tillhör Pride? När 
jag arbetar med något så viktigt vill jag 

inte glömma någon eller trampa någon 
på tårna, och det är lätt hänt när så många 
brinner för något. 
     Majs tror att alla småstäder behöver en 
egen Pride för att lyfta upp det som är bra 
i kommunen.
     - Många företag vill vara med och 
synas i bra sammanhang, men vet sällan 
hur dom ska gå tillväga, och RFSL-
avdelningar finns inte överallt så då är just 
Pride en bra lösning. Det är ju svårare att 
komma ut i en mindre stad och du kan 
inte lika lätt smälta in i mängden som du 
gör i storstan. Det blir en större grej att 
komma ut, och det kanske inte alla vill, 
Så vi visar att vi finns och att man inte är 
ensam. I Söderhamn Pride kan alla delta 
oavsett vad du har för läggning just för att 
vi lyfter upp så många olika delar på vad 
Pride faktiskt är.
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     Genom åren har Majs Keller byggt upp 
ett stort kontaktnät över hela Sverige. 
     - Det blir lite som en stor familj. Några 
som du inte alltid behöver hålla kontakt 
med, men som du vet bara finns där. 
     Vad har varit det största hindret?
     - Finansieringen. Söderhamns Kommun 
har alltid varit mån om och på bästa sätt 
försökt sponsra våra aktiviteter. Däremot 
har vissa ”nej tack” förvånat mig, från 
stiftelser som du tror borde stötta en ideell-
organisation, som lyfter hela Söderhamn. 
När vi får avslag från en sådan stiftelse så är 
det klart att man känner besvikelse.  Men vi 
har också många företag och personer inom 
näringslivet som stöttar, så det går åt andra 
hållet också. 
     Vilket ögonblick kände du att ni är 
framgångsrika?
     - 2013, när 20000 deltog i paraden och 
det var dubbla led som stod på sidan och såg 
på. Min pappa och syster med familj gick 
först.  Då kände jag att Söderhamn Pride är 
ett framgångsrikt koncept. 
     Och hur kan ni bli ännu bättre?
     - Genom att åt oss av konstruktiv kritik, 
lyssna på varandra och se på vad som fun-
kade förra året eller året innan och ta det 
goda med oss.
     Majsan Keller berömmer lokalmedia för 
deras bevakning och berättar att media ib-
land fått nys om överraskningar på festivalen 
innan festivalledningen själva fått svar. 
     - Men jag tycker det är bra att vilja vara 
med och lyfta upp det viktiga i arbetet. All 
heder till lokalmedia.
     Vad kännetecknar en bra Pridefes-
tival?
     - Att du bokar in något för alla och inte 
bara för en viss grupp. Att försöka tänka 

stort och på vad folk önskar men också 
väga in vad du själv tycker saknas. I år har 
vi till exempel bokat Saga Becker, Buck 
Angel, Kenny Solomons, Bernhard 
Jeanette Larsson, Camilla Gisslow, 
Drillpojken och Magnus Carlsson. 
Och så har vi regnbågsflyg då du kan flyga 
helikopter, regnbågsmässan med Nino 
Ramsby, Lars Gårdfeldt och Ronja 
Malm, och politikerdebatt som livesänds på 
helahälsingland.se.
     Vad tycker du är den viktigaste frå-
gan för HBTQ-communityt just nu?
     - Jag säger att transsexualitet bör lyftas 
fram mer även om det är mycket bättre nu 
än tidigare. Asylsökande hbtq-personer är 
också en fråga som alltid kommer att vara 
aktuell.
     Så vad gör du när du inte jobbar 
med Pride?
     - Jag jobbar inom krogen samt mycket 
på sociala medier, driver en hobbysajt med 
matfotografering och matlagning. Jag försö-
ker vara verksam lite här och där och hakar 
på frilansjobb ibland där matfotografering 
är fokus.

Majs 
Ålder: För gammal 
Bor: Hälsingland 
Sysselsättning: Restaurang/Cornsfood
Civilstånd: Familj
Pride för mig med fyra ord: Styrka, gemen-
skap, kunskap och företagsamhet.

”Min pappa och sys-
ter med familj gick 

först i paraden”

Genom RFSL Hälsingland var Majs Keller med och startade en av de senaste årens mest 
framgångsrika Pridefestivaler, Söderhamn Pride. QX har pratat med Majs.

pridefixarna 
Majs i Söderhamn

Pridefestivalerna i landet växer så det knakar. Här är två eldsjälar 
som anordnar Pride i sin hemstad. 

AV ronny larsson Foto Göran Wangeklev
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Drop in-bröllop
 13 juni 2015

Ta med hindersprövningen. 
Allt annat fixar vi.

www.skansen.se/dropin

Bland personer som smittas med HIV 
insjuknar vissa i AIDS inom några 
år efter smittotillfället om de inte får 
bromsmediciner, medan andra kan leva 
med viruset i flera årtionden utan att 
utveckla tecken till sjukdom. Orsak-
erna till dessa skillnader är till stor del 
okända. Troligen bidrar både särdrag 
hos olika virusstammar och egenskaper 
hos människans immunförsvar. Idag 
finns känsliga tekniker för att i detalj 
undersöka samspelet mellan virus och 
immunförsvar. En bättre förståelse och 
kunskap om hur utvecklingen av sjuk-
dom regleras hos personer som smittats 
med HIV är viktig för att hitta nya sätt 
att bekämpa HIV. 

Vi misstänker att förloppet av HIV-
infektionen bestäms kort tid efter 
smittotillfället. I ett samarbete mellan 
forskare och läkare i Malmö, Lund, 
Stockholm, Leuven (Belgien) och 
Oxford (Storbritannien) avser vi att 
undersöka virusstammar hos personer 
hos vilka HIV-infektionen upptäckts 
kort tid efter smittotillfället. Vi kom-
mer också att bestämma egenskaper 
hos vissa delar av immunförsvaret som 
kan ha betydelse för sjukdomsutveck-
ling. Hos personer som kontrollerats 
för HIV vid infektionsmottagningen i 
Malmö eller Lund kommer vi att testa 
sparade blodprover från personer där 
nyförvärvad smitta upptäcktes kort 
tid efter smittotillfället. Inför denna 
testning kommer identitet för proverna 
att avlägsnas så att resultaten inte kan 
spåras tillbaka till respektive patient. 

Studie av HIV i tidig infektion

Dr. Joakim Esbjörnsson
Klinisk Virologi
Lunds Universitet
BMC C13
221 84 Lund
Tel: 046-2220119
joakim.esbjornsson@med.lu.se

Dr. Per Björkman
Infektionskliniken
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö
Tel: 040-331000
per.bjorkman@med.lu.se

Dr. Ulf Karlsson
Infektionskliniken
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
Tel: 072-9021081
ulf.karlsson@med.lu.se

Testning kommer endast att göras för 
de ändamål och med de metoder som 
beskrivs ovan. Etikprövningsnämnden 
har godkänt studien.

Om du är HIV-positiv, och har varit 
patient vid infektionsmottagningen i 
Malmö eller Lund, och INTE önskar 
att sparade prover används för dessa 
undersökningar skall du ta kontakt med 
någon av nedanstående personer in-
nan 2015-05-15. Du är givetvis också 
välkommen att ta kontakt om du önskar 
ytterligare upplysningar om forskning-
sprojektet.

Till Dig som har kontrollerats för HIV vid Infektionskliniken i Malmö eller Lund.

15 MAY
THE 20th ANNIVERSARY 
DINNER FOR MEMBERS 

AND OUR FRIENDS

16 MAY
THE 20th ANNIVERSARY 

BIG BEAR PARTY FOR
BEARS AND FRIENDS

17 MAY
WE JOIN ”IDAHO” 

THE INTERNATIONAL DAY 
AGAINST HOMOPHOBIA

Följ oss och våra aktiviteter på:  vikingbears.com  /  Facebook.com/vikingbears

Viking Bears 20 år

The Swedish Bear Movement 20th Anniversary, 2015

Björnrörelsen har sitt ursprung i San Francisco och 
grundades i slutet av 1980-talet. En grupp homo-
sexuella män hade tröttnat på det kroppsideal 
som då rådde: Att vara evigt ung, smal, renrakad 
och vältränad. Björnar började organisera sig 
och skapade ett nytt sätt att identifiera sig som 
homosexuell. Rörelsen fick snabbt internationell 
spridning med aktiva föreningar. 

I Skandinavien bildades den första björnförening-
en 1995, vi kallar oss fortfarande Viking Bears. 
Vi arbetar för att förena människor och visa på 
mångfalden inom gayrörelsen. Våra aktiviteter 
bidrar till gemenskap, glädje och tillhörighet som 
fyller ett viktigt behov som många saknar i Sveri-
ges gayutbud. Vill du veta mer om Björnrörelsen! 
Välkommen till vårt 20 års Party den 16 maj!

DEN SVENSKA BJÖRNRÖRELSEN
FIRAR 20 ÅRS JUBILEUM

Ett stort tack till alla Er som hjälper till på olika sätt, som får föreningen att verka och synas i Sverige och ute i världen.  

COMING UP NEXT:  BEAR WEEKEND 15-17 MAY 



Joakim Månsson Bengtsson tog 
förra året initiativ till Lunds första 

Pride, och var en av grundarna till fören-
ingen Stolt i Lund efter att han upprörts 
över hur länder som Uganda, Ryssland 
och Indien offentligt uttryckte och 
lagstadgade kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna mot hbtq-personer. 
     - Egentligen var det först menat som 
en manifestation för mänskliga rättigheter 
och vi skulle samla in pengar till en hbtq-
förening i Uganda, men intresset och 
antalet personer som involverade sig blev 
så stort att vi som var drivande insåg att 
detta blir ju en Pride, Lunds första!
     Sedan vintern 2014 jobbar han med 
Stolt i Lund. En förening som förutom 
Pride-firandet har månadsevenemangen 
Rainbow Evening, på en lokal pub, och 
Proud Coffee, på ett av Lunds caféer. Och 
nu är det åter dags för Pride den 23 maj.
Joakim Månsson Bengtssons engagemang 
grundar sig i att han brinner för mänskliga 
rättigheter. 
     - Jag vet vad det är för samhälle jag 
vill ha och kommer göra allt i min kraft 
för att påverka. Jag vet att övergripande 
strukturer behöver politiska beslut för att 
förändras, opinionsarbete är därför otro-
ligt viktigt. Samtidigt måste man agera på 
marknivå och i vår direkta närhet för att 
jämna ut orättvisorna. All kärlek ÄR bra 
kärlek, och det ska finnas platser där alla 
ska kunna känna sig trygga och välkomna. 

     Det låter stort och fint. Hur bryter 
man ner det till lokalnivå med prak-
tiska exempel?
-      Jo, det har tidigare inte funnits en 
förening som riktar sig till alla med-
människor som vill engagera sig för 
hbtq-personers rättigheter i Lunds kom-
mun. Den psykiska ohälsan bland unga 
hbtq-personer är hög i hela landet och 
utan trygga mötesplatser, utan vetskapen 
att det finns starka rörelser för kärlek och 
samhällsförändring kommer den inte att 
hämmas. Dessutom behövs här, liksom 
i hela landet, en drivande politisk kraft 
gentemot näringslivet, myndigheterna 
samt kommunen. Därför behöver Lund 
Stolt i Lund!
     Hur har arbetet varit, lätt eller 
svårjobbat?
     - Både svårjobbat och superlätt. Många 
ansluter sig i föreningen, framförallt när 
Priden ska anordnas. Det är fantastiskt kul 
och när man får gott gensvar från politi-
ker, media, organisationer och volontärer 
känns det som en går på moln. 
     - Men ansvaret kan vara tungt och 

givetvis allra tyngst för de mest drivande. 
Dygnets 24 timmar räcker inte alltid till. 
Men det vi gör är bra och vi gör det i kär-
lekens tecken. Det gör oftast att tyngden 
lättar och det svåra blir lite lättare. 
     Hur har lokalmedia rapporterat 
om er?

     - Lokalmedia har varit mycket intres-
serade och lätta att ta kontakt med och 
sprider bra information om vad vi gör. Vi 
har god kommunikation med varandra.
     Vad är den viktigaste frågan för 
HBTQ-communityt just nu?
     - Jag tror det viktigaste just nu för 
Lund är att etablera Priden, eftersom den 
är så ny samt att skapa trygga mötesplatser 
som i stor utsträckning fattats i Lund. 
     Vad gör du när du inte jobbar 
med Pride?
     - Jag engagerar mig politiskt på andra 
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sätt. Framförallt för mänskliga rättigheter. 
Jag är folkvald politiker i Lunds kommun för 
Miljöpartiet de Gröna och sitter i Miljöpar-
tiets jämställdhetskommitté. Där har jag en 
del påverkansmöjligheter som jag tar tillvara 
på på. Jag startade en förening som jag ar-
betar mycket för: Hjälp tiggare i Lund. Där 
arbetar jag med och för utsatta EU-medbor-
gares rättigheter. Föreningen bemannar det 
enda härbärge som finns i Skåne och har ett 
volontärteam på nära 100 personer i Lund 
som vill hjälpa sina medmänniskor. Tillsam-
mans tar vi hand om varandra!

Joakim Månsson Bengtsson 
Ålder: 22 år 
Bor: Lund 
Sysselsättning: Arbetar ideellt på heltid för och 
med fattiga, hemlösa och utsatta EU-medborgare i 
Lund samtidigt som jag försöker avsluta studierna i 
Statsvetenskap vid LU. 
Civilstånd: I relation 
Pride för mig med fyra ord: Kärlek, Mänskliga 
rättigheter, Glädje

”det är Både 
svårjobbat och 

superlätt”

pridefixarna 
Joakim Månsson Bengtsson 
jobbar med Stolt i Lund som 
ligger bakom Lunds första 
Pridefirande. 

joakim i 
lund

pridefixarna 
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J ag gillar ett intervjuobjekt som svarar 
”bakis, och det är för vidrigt” på 

frågan om hur hen mår. Seinabo Sey hade 
inte planerat en utekväll dagen innan 
men fick sig ändå en spontan festkväll 
med vänner.

- När man bara ”råkar” hälla i sig 
en halvliter whiskey… Jag tappade bort 
hemnyckel, telefon och bankomatkort, 
så jag har ett inre trauma just nu, ler hon 
när vi sätter oss i sofforna på skivbola-
gets mötesrum.

Seinabo Sey släppte nyligen EP:n 
”For Maudo” och har sedan genombrot-
tet i början av 2014 med låten Younger 
hyllats av en enig kritikerkår. Hon kom 
för en vecka sedan hem från hajpade 
amerikanska musikfestivalen South by 
Southwest, SXSW, och är redan helsåld 
på USA. Trots att hon inte tänkt att bli 
det.

- Det är så typiskt. Man orkar bara 
stå emot Babylon så mycket (skrattar). 
Men USA är ett fantastiskt kul land och 
publiken är så hängiven. Responsen är 
liksom på en annan nivå. 

Seinabo Sey är den senaste av alla 
svenska artister som håller på att brejka, 
eller redan har brejkat i USA. Det är 
tacksamt att som svensk artist komma 
till det stora landet i väst när Sverige är 
världens tredje största musikexport.

- Många har också banat väg för 
svensk musik, så det är tacksamt. Men 
det är ett enormt jobb med en miljard 
radiostationer i olika delstater som man 
ska fjäska för. Det tar sin tid, säger hon 
med ett skratt.

2014 kom Ep:n ”For Madeleine” 
och nu kommer alltså EP nummer två, 
”For Maudo”. Båda döpta efter hennes 
mamma och pappa. Men det finns ingen 
pampig förklaring varför de bär föräld-
rarnas namn.

- Ärligt talat är det helt oglamoröst. 
Allt jag gör är visserligen på grund av 
dem så det passar ju sig, men det är väl-
digt svårt att sätta namn på saker utan att 
det blir pretentiöst, och jag har ju aldrig 
haft intentionen att göra en EP så det 
kom inte naturligt. Därför blev det bra 
med deras namn.

Så varför en EP till och inte en 
fullängdare?

- Tanken är ju ett album. Men det 

är svårt att bolla olika marknader med 
olika tidpunkter och låtsläpp. Det gör 
stor skillnad när ett skivbolag pushar en 
låt, och USA och Storbritannien ligger 
ungefär ett år efter första singelsläppet 
här. Så det är därför. Och att jag segat 
sönder mig med att skriva klart.

- Men det var länge sedan jag lyss-
nade på ett helt album. Folk lyssnar inte 
så längre. De hittar sina favoritspår på 
Spotify. Men fullängdsskivan kommer 
ändå förhoppningsvis i höst. Det blir 
kanske fem nya låtar plus låtar från båda 
EP-skivorna, så Sverige kommer att 

tycka att det är världens tråkigaste skiva 
(skrattar). 

Båda dina Ep-släpp har överösts 
med lovord från musikkritiker och 
du vann en Grammis för Årets 
nykomling. Blir du generad av allt 
beröm?

- Nej, snarare orolig för jag vet att 
det måste komma en motreaktion. An-
nars är det för ”Disney-film”. Det måste 
vara så för balansen i universum. I Sve-
rige är det ju inte kreddigt att tycka att 
något är bra hela tiden, så de som gillar 
mig nu kommer inte göra det hela tiden. 

- Å andra sidan vann jag ju inga pri-
ser på P3 Guld eller någon annan Gram-
mis jag var nominerad till, så balansen 
hölls kanske uppe lite där. 

Seinabo Sey utsågs till Årets nykom-
ling under Grammisgalan i februari. 
-  Jag ville ju verkligen vinna Årets 
nykomling för det kan man ju bara göra 
en gång, inflikar hon.

Till skillnad från alla musikbransch-
människor i undertecknads Facebook-
flöde som var på Grammisgalan så hade 
inte Seinabo Sey en fantastisk kväll.

- Nej, kvällen då jag vann en Gram-
mis borde jag slitit mig från fri cham-
pagne från branschfolk och bara hängt 

med min syrra och mina kompisar. Vi 
borde ha firat ihop.

Hela artistsverige är på Gram-
misgalan, var det någon oväntad 
som kom fram till dig?

- Carola. Jag blev så starstruck. Jag 
gick bara förbi henne, hon är ju rätt 
kort, och då sa hon ”bra jobbat” och 
gratulerade mig. Det var lite fly.

När man släpper en debutplatta 
så tänker jag att detta måste vara 
det bästa som den här personen 
samlat på sig fram till nu, vilket 
kan vara en ganska diger samling 
låtar…

- Det är absolut så. ”For Madeleine” 
ju mina samlade verk, och det gör det 
också svårt ibland att berätta exakt vad 
låtarna handlar om. Det är Seinabo noll 
till tjugofyra år och handlar om hela 
mitt liv helt enkelt. River var den absolut 
första låten jag och Magnus (Lidehäll, 
Seinabos producent) gjorde.

Du jobbar med flertalet väl-
digt respekterade snubbar inom 
musikbranschen, som Salem al 
Fakir, Vincent Pontare och Oskar 
Linnros...

- Alltså, jag kan verkligen känna 
mig hemma med dem som personer. 
Salem är på riktigt en av världens snäll-
laste människor och Vincent är typ ett 
helgon. Jag är alldeles för bräcklig för att 
jobba med människor som är hårdare. 

…men bara män?
- Ja, var är alla tjejer som producerar? 

Det är faktiskt problematiskt. Jag vill ab-
solut inte ta någonting från snubbarna, 
men det där är en stor sorg för mig. Jag 
träffade Amanda Bergman i USA och 
blev helt glad av tanken på att jobba med 
henne. Det vore så fett. Men jag är van 
att vara ensam tjej och att bara umgås 
med män. 

- Det finns en annan aspekt på det 
där också: Jag pratade med en kompis 
och beklagade mig för att jag inte träf-
fade någon. ”Men du står bakom en mur 
av två meter långa män och är deras lilla 
prinsessa. Det är inte så lätt för killar att 
gå fram då…”, svarade han då. Och det 
är nog så. Det där är nåt pappa-kom-
plex-bullshit som jag måste jobba bort. 

Jag läste att Beyonce är en 
enorm favorit för dig?

- Att inte tycka om Beyonce är att 
inte tycka om fred på jorden. Man måste 
tycka om Beyonce! Hon är en del av 
mitt liv och jag kollar Beyonce-nyheter 
minst en gång om dagen. Hennes 
musikaliska resa? Jag har faktiskt inte 
reflekterat över den eftersom jag inte 
ifrågasätter någonting hon gör (skrat-
tar). Men jag blir extra glad när det låter 
souligt och lite mer än R ń´B. Alltså hon 
äger, säger Seinabo och tar en Daim från 
den halvfulla skålen framför oss.

Samma vecka som vi ses ligger flera 
av årets Melodifestivallåtar högt på 
Spotify och många artister undviker att 
släppa musik under ett par veckor under 
vårvintern då Sveriges största tv-pro-
grams musik helt enkelt tar över flödet. 
Ja, Seinabo kollar också.

- Men i år har jag missat det helt och 
hållet. Jag kollade förra året och framfö-
rallt på Eurovision, det är ännu roligare. 
Euphoria är ju en riktigt bra låt, den är 
helt fantastiskt. Melodifestivalen är kul 
underhållning, en hälsosam blandning 
mellan skit och riktigt bra låtar. Det 
jag verkligen har respekt för är artister 
som underhåller till hundra procent. Jag 
blir så trött på nån slags indieinställning 
som en del har: Att vara introvert eller 
helst inte vilja stå på scenen alls. Nej, då 
vill jag hellre ha en fläkt i håret och en 
massa glitter!

Skulle du själv kunna vara med?
- Nej, det tror jag inte. Och av an-

ledningen att jag inte tror att jag skulle 
få ut nåt av det bara.

Nyligen porträtterades du och 
ett par andra svenska musikakter 
på ett frimärke. Det måste vara en 
enorm ära även om ingen skickar 
brev längre?

- Ja, min morfar samlade på frimär-
ken så det är superkul. Det känns kul att 
ha när mina barn inte tror på att jag en 
gång var popstjärna, då kan man ta fram 
frimärket och visa. Jag köpte faktiskt ett 
och klistrade upp på min dator. Då finns 
det alltid där.

Vad har Seinabo Sey för gay-
koppling?

- Vet du, jag har funderat mycket på 
det där. Jag älskar reggae/dancehallmu-
sik och där förekommer ju en hel del 
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”Att inte tycka 
om Beyonce är att 
inte tycka om fred 

på jorden. Man 
måste tycka om 

beyonce”

Seinabo Sey är en av våra absolut hetaste musikexporter just nu. Den 24-åriga sångerskan släppte nyligen sin andra EP, For 
Maudo, och är just nu ute på turné. QX träffade Seinabo då hon just kommit hem från ett par lyckade dagar i USA.

AV ronny larsson FOTO Eva Tedesjö TT

Seinabo
supreme
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texter som inte stämmer överens med 
mina värderingar. Det är den här boj-
kotta eller inte bojkotta-grejen. Det är 
så absolut självklart att jag aldrig skulle 
spela eller supporta musik som inte är 
för alla människor lika värde och val, 
men jag har samtidigt en djup kärlek till 
musiken. 

- Men det har alltid varit självklart 
för mig, att man ska få älska vem man 
vill. Och jag har många vänner som är 
homosexuella.

Har de lärt dig något?
- Det jag lärt mig, och som jag kan-

ske lärt mig ännu mer av min storasyster 
och hennes gaykompisar, och Silvana för 
den delen, är att kvinnlig sexualitet inte 
tas på allvar. Att män kan se kvinnlig 
kärlek som underhållning och hur det 
genomsyrar väldigt mycket. Det är obe-
hagligt och där vill jag ju se en ändring.

Om du får chansen att prata 
med Seinabo 15 år, vad skulle du 
säga?

- Det du känner på dig, det kommer 
att hända och det kommer att bli som 
du vill. Jag hade också sagt att jag borde 
sluta försöka vara alla tillfreds och vara 
så försiktigt. Gör dumma saker och ha 
kul. Jaja, det där hade jag kunnat säga 
men mitt femtonåriga jag hade inte trott 
på det där ändå. 

Finns det någon låt eller artist 
som man kanske blir förvånad att 
du lyssnar på?

- Mest lyssnade artisten för mig på 

Spotify förra året var Ariana Grande. 
Jag älskar hennes skiva, det är fan bra lå-
tar! (skrattar) Sen måste jag säga att jag är 
jag ett större fans av Oscar Linnros än 
vad någon kan förstå. Vi jobbar ju ihop 
och är vänner, vilket i sig är helt sjukt. 
För jag kunde lika gärna kunnat stå i 
publiken och skrikit. Han är så grym!
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Tre kvinnor 
som Seinabo 
beundrar

Lauren Hill
Hon fick mig att börja 

vilja skriva texter om 
samhället och livet

Beyonce
För att hon alltid varit 

där. Jag beundrar hennes 
perfektion.

Jill Scott
Rösten och sångtek-

niken tar jag verkligen 
till mig.

Kommentar: Svarta 
kvinnor blev som stora-
systrar i mitt huvud när 
jag var yngre. Jag har 
alltid identifierat mig 
mer som svart och levt i 
ett vitt samhälle. Jag har 
aktivt velat dyka in i den 
världen. 



Alkoholkonsumtion 
under 

graviditeten 
kan skada barnet.

M de Minuty
Art.nr. 2590
Alk.13%
750ml 107kr
375ml 60kr
1500ml 249kr

M DE MINUTY – 
ÅRETS ROSÉ 
ANDRA ÅRET 
I RAD! 
En gång per år samlar Allt om Vin 
ihop rösterna från Sveriges ledande
vinskribenter för att utse Årets Vin(n)are. 
M de Minuty fick 2014 för andra året i 
rad GULD i kategorin Årets Rosé.

GULD! 
Årets rosa 

vin(n)are 2014

SILVER
Ward Wines

Årets importör 2014

För mer vinspiration bli medlem
i Ward Wines & Friends
WARDWINES.SE/WW_FRIENDS



– 50–

Den brittiska författaren Sarah Waters, som skrivit flera hyllade böcker med 
lesbiskt tema, är på Sverigebesök för att lansera sin nya roman Hyresgästerna. 

AV MARIA MAKAR FOTO Charlie Hopkinson

ny lesbisk roman av

Sarah 
Waters

-55-

Sarah 
Waters
Ålder: 48 år
Yrke: Författare
Mest känd för: 

Den lesbiska kultro-
manen Kyssa sammet 

Aktuell med: 
Romanen Hyresgäs-
terna

Familj: Min part-
ner, mamma, pappa 
och min syster och 
hennes tre döttrar

Favoritland: 
Storbritannien, även 
om Sverige också är 
väldigt progressivt 
och tolerant

Största bedrift: 
Att jag har skrivit sex 
romaner

Drömmer om 
på nätterna: Att 
jag inte har några 
kläder på mig och blir 
utskrattad. Jag blir lätt 
generad, men det har 
blivit bättre med åren

Mål i livet: 
Kunna fortsätta skriva 
böcker och inte tappa 
gnistan

S arah Waters är plötsligt försvunnen 
och hennes pressekreterare får inte 

tag på henne när det är dags att ringa upp 
mig. 

I min fantasi föreställer jag mig att 
Sarah Waters sitter och sörplar i sig 
en färggrann drink i baren, har smitit 
ner till spaavdelningen och unnat sig 
en massage eller slagit sig ner i Grand 
hôtels restaurang för att smaka av 
menyn. Men det visar sig att hon i 
en halvtimme har suttit vid telefonen 
på sitt rum och väntat och väntat på 
mitt samtal. 

Och av allt att döma är Sarah 
Waters inte mycket för lyx och flärd. 
Hon tycks snarare vara en blygsam 
och mycket ödmjuk person, som har 
en så len röst att man blir alldeles 
vimmelkantig. 

Waters har varit här i fem da-
gar, framträtt på den internationella 
författarscenen i både Uppsala och 
Stockholm, spelat in bokprogrammet 
Babel och signerat jättemånga exem-
plar av sin nya roman, Hyresgästerna. 

Handlingen utspelar sig på 
1920-talet i en Londonförort och 
när männen i familjen Wray stupar i 
kriget är det bara Frances Wray och 
hennes mor kvar i det stora huset. 
För att få ekonomin att gå ihop 
tar de in hyresgäster, och in flyttar 
det unga paret Lilian och Leonard 
Barber. När Frances kommer allt 
närmare Lilian, påbörjas ett kam-
marspel som ska explodera med 
oförutsedda konsekvenser som följd. 
På ett mycket skickligt sätt skildrar 
Sarah Waters klass, kön och sexualitet 
i Hyresgästerna.

Inspiration till boken har hon fått 
från det så kallade ”Ilford-fallet” från 
1922, då två unga älskande dömdes 
till hängning för mord. 

Du skriver ju oftast om det förflut-
na, är det inte svårt att skriva om en 
tid som man själv inte har upplevt? 

– Jo, det är en enorm utmaning 
och man är tvungen att göra mycket 
research – läsa böcker, brev och 
dagböcker från den tiden. Men det är 

också det som är kul!
Hur många böcker läste du för att 

kunna skriva Hyresgästerna?
– Bortåt 100, jag behövde veta vad 

man åt på 1920-talet, hur bilarna såg 
ut, hur rättsprocesserna gick till och 
vilket mode som gällde.

Om du fick välja att leva i en an-
nan tidsperiod, vilken skulle det då 
vara?

– 1920-talet tror jag, eftersom 
kvinnorna då fick rösträtt och gene-
rellt fick mer frihet. Men den bästa 
tiden att leva i är ändå nu, för bor 
man i väst så kan man vara gay utan 
att straffas för det.

Du skildrar ofta personer som blir 
orättvist behandlade och oskyldigt 
dömda. Har du själv blivit det?

– Vi kvinnor blir ju ständigt kriti-
serade, kolla bara på internet, där får 
vi höra hur vi borde se ut och hur vi 
borde bete oss. 

Vad har du lärt dig om dig själv 
när du skrivit Hyresgästerna?

– Att jag är mer emotionell och 
romantisk än vad jag tidigare har 
trott. 

Hyresgästerna innehåller ett par 
intensiva och vackra sexscener och 
författarinnan har ett unikt sätt att 
skildra dem. De handlar väldigt lite 
om tekniker och vad huvudperso-
nerna gör.

– Det är ointressant vilken kropps-
del man gör vad med, sex är något 
som, enligt mig, utspelar sig i huvu-
det och i fantasin. Jag fokuserar alltså 
mer på huvudpersonernas tankar och 
känslor i mitt berättande. 

Har du någon ny bok på gång?
– Ja, det har jag. Jag håller på med 

research just nu, men Hyresgästerna 
tog fyra år att skriva, så det får man 
nog räkna med den här gången 
också. 

Blir det med ett lesbiskt tema?
– Det vet jag inte än, men det är ju 

det jag är mest intresserad av, så det 
är inte omöjligt. 
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Nicholas Jacob, Michael 
Aloni

FOKUS
FILM

tel aviv

Ännu en tonårsorienterad 
framtidsroman blir film-
serie, i detta fall Lois Lowrys 
prisbelönade Den utvalde. 
Här har världen rensats från 
känslor, bra som dåliga, för 
att undvika konflikter. En ”utvald” 
tonårspojke lär sig dock om vad alla 
går miste om och försöker återinföra 
det gamla känsloregistret så att han 
kan gulla med bebisar och hångla med 

sin tjejkompis utan att regeringen med 
sina subtila avrättningar lägger sig i. 
Förlagans samhällskritiska budskap 

faller platt i den här tama 
filmatiseringen som aldrig 
vågar ta ut svängarna som 
storasystrarna Hungerspelen 
och Divergent. Dessutom 
är huvudrollsinnehavaren 

Brenton Thwaites en blek pojkband-
sklon medan Oscarsvinnarna Meryl 
Streep och Jeff Bridges är bortkastade 
i utkavlade gästroller.                      
  Andreas Samuelson

VI LÄNGTAR!
Mission Impossible: Rogue Na-
tion
Den 31 juli är det premiär för nya 
M:I-filmen, och som vanligt har 
Tom Cruise huvudrollen som 
agenten Ethan Hunt. Den kvinn-
liga huvudrollen spelas av svenska 
Rebecca Ferguson, och actions-
cenerna ska ge ordentlig svindel 
den här gången.  
31 juli 2015.

VI köper hem!
Drink Me
Snygga paret James & Andy verkar 
ha allt men så förlorar Andy jobbet 
och de tvingas ta in en inneboende, 
Sebastian. Men killarna börjar 
misstänka att hemlighetsfulle 
Sebastian döljer något, är han 
den mördare som börjat härja 
i området de senaste veckorna? 
Färsk brittisk thriller från i år med 
vampyrtouch.

The GIver

G ayfilm skildrar inte sällan vita 
medelklassbögar med i-land-
sproblem kring sex, fest och 

karriärer. I israeliska Tel Aviv (original-
titel: Out in the dark) är det betydligt all-
varligare – det handlar om liv och död. 
Filmens romans tar vid med den hetsiga 
mellanösternkonflikten som bakgrund 
och både homosexualitet samt interak-
tion mellan konkurrerande landsmän 
är strängt förbjudna. Trots det träffas 
palestinska, lovande psykologistudenten 
Nimr (Nicholas Jacob) och israeliska, 
framgångsrika advokaten Roy (Michael 
Aloni) på en gayklubb och ljuva känslor 
uppstår. Men det blir knivigt att hålla 
relationen vid liv när Nimr varken ac-
cepteras för sin nationalitet i sin kärleks 

hemland eller för sin sexualitet i sitt eget 
samhälle och familj. Filmen visades först 
på Torontos filmfestival 2012 och hade 
premiär i hemlandet 2013. Nu är den 
äntligen här och ska du se en romantisk, 
politiskt laddad film i vår så kan du sluta 

leta. Det tragiska dramat lämnar samma 
starka intryck som Brokeback Moun-
tain men utspelas i en bitter verklighet 
långt bort från Hollywood-scenarior. 
En film som skildrar slitstark kärlek 
såväl som en ohållbar världssituation 
utan alltför mycket sentimentalitet eller 
politisk propaganda. Imponerande de-
but av både Jacob och regissören/manus-
författaren Michael Mayer som berör 
teman som stolthet, drömmar, lojalitet, 

familjevärderingar och alkoholism men 
likväl passar alla.                                                                                                 
  Andreas Samuelson

“nu är den 
äntligen här!”

Meryl Streep, Alexander Skarsgård

“tam 
filmati-
sering”
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NÄR ALLA VILL HA MER, MÅSTE NÅGON BETALA

BIOPREMIÄR 24 APRIL

ITALIENS OFFICIELLA OSCARBIDRAG 2015!

             ”HÄNGER KVAR 
I SKALLEN LÄNGE EFTERÅT”

 ”EN PÄRLA”
Tara

Amelia

EN FILM AV PAOLO VIRZÌ

BIOPREMIÄR 8 MAJ

”MURRAY TRÄFFAR MITT I PRICK.” 
NEW YORK POST

”EN FILM MED SKRATT OCH VÄRME SOM GÅR RAKT IN I HJÄRTAT.” 
TORONTO STAR

”BILL MURRAY I DEN ROLL ALLA HANS FANS HAR LÄNGTAT EFTER.” 
VARIETY

BIOPREMIÄR 29 MAJ

 FROM WRITER/DIRECTOR
NOAH BAUMBACH

”HÖG IGENKÄNNINGSFAKTOR”
- Amelia -

HHHHH
”EN NÄSTINTILL PERFEKT FULLTRÄFF!”

- The Guardian -
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RONNYS TV

Amy Schumer 
på MTV Movie 
Awards 
Min nya favvoko-
miker glänste under 
MTVs egen filmgala. 
Vågad, innovativ och 
extremt charmig. 
Kolla bums in öppningspratan och 
sktechen “Amy at the cimena”! 

I maj bjuds vi på en 
avdankad FBI-agent, 21:a 
omgången av Top Model 
och en Ekmansk succé. 

Robinson: Love 
Edition
Jag blir lika pro-
vocerad varje gång 
Linda Lindorff 
talar om att det är 
en MAN och en 
KVINNA som blir 
slutsegrare. Får Bibelvibbar av sånt. 
Men, realityklassikern funkar fort-
farande och casten är vettig. 

Battle Creek
Snygg och duktig FBI-agent blir 
degraderad till att hjälpa till att 
hålla koll på bus i en liten ameri-
kansk håla. Hans nya kollega är 
inte impad. Med Josh Duhamel.                
       TV3, 21 maj, 22.00

Top Model säsong 21
I cycle 21 är Miss J tillbaka (hur-
ra!), Johnny Wujek borta (snyft!) 
och en bög är med (yay!). Japp, 
män & kvinnor gör alltså upp om 
segern igen.    TV3, 24 maj, 19.00

Alexander Ekmans Svansjön
Svenske Alexander Ekman är en 
av världens hetaste koreografer. 
När Oslooperan ville ha en ny 
tolkning av Svansjön så fick hu-
morn och lekfullheten stor plats.                      
SVT2, 2 maj, 20.00

Ex on the Beach-
deltagarna 
Programet i sig har 
ett kul upplägg med 
deltagare vars ex 
dyker upp i reality-
serien och ställer till 
det. Men satan vilka jobbiga män-
niskor de castat! Sara och Emelie är 
anledningen till att jag är totalhomo.

Richard Lundström
Robinsons 29-årige 
helsingborgske säljare 
får gärna klättra upp i 
min palm.

Scream (MTV)

Den kultförklarade skräckko-
medin från 1996 får nu liv för 
en ny generation när Scream går 
från bioduken till tv-rutan. Den 
30 juni är det premiär för serien 
på MTV som tidigare framgångs-
rikt omvandlat Teen Wolf till en 
seriesuccé. Premissen är som 
vanligt ett gäng ungdomar i en 
liten småstad som råkar ut för en 
massklädd mördare. 10 avsnitt 
blir det i första säsongen och Wes 
Craven producerar. HBT-kvot 
då? Javisst! Bex Taylor Klaus 
spelar ensamvargen och bibruden 
Aubrey.

André Holgård
Superhete blonde 
Wonk-bartendern från 
Baren Pop-up får helt 
klart släcka min törst. 

Dan Spinelli
Robinson Love Editions 
30-årige ex-militärpo-
lis får leka ö-råd med 
mig anyday.

Hurra!

Rätt bra!

Bla-ha!

Åh! Vill se nu!

3 tv-tider  
Maj

Tv-trissen: Snyggaste realitymännen just nu!

Deras män blir 
ihop med varann! 

Grace & Frankie är Netflix nya 
serie med Jane Fonda & Lily 
Tomlin, gjord  

av Vänner-skaparen 
Martha Kauffman. 
Serien handlar om två 
kvinnor vars liv blir 
sammanflätade när deras män kom-
mer ut som homosexuella och lämnar 
dem för varandra! Kvinnorna, som inte 
har mycket gemensamt visar sig bli bra 

polare och upptäcker en ny definition 
av familj. Låter ju som ett underbart 

upplägg och med gamla 9 
to 5-stjärnorna i huvud-
rollen så kommer det bli 
fab! Vågar man hoppas att 
Dolly Parton också ska 

dyka upp i nån liten roll? Makarna som 
kommer ut spelas av Martin Sheen och 
Sam Waterston.                8 maj, Netflix 

“Vågar man 
hoppas på 

Dolly också?”
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Tomas älskade att 
klä sig som kvinna.

På begravningen 
kom männen i svart 
kostym.

Det gick så fort. Under alla år hade Tomas 
ensam burit på sin hemlighet – han älskade  
att klä sig som kvinna. I ungdomen på den  
lilla ort där han var uppväxt hade 
det givetvis varit förödande 
att berätta om det öppet. 
Men det fanns större städer 
och resorna dit blev många 
genom åren. 

Livet hade varit ganska  
ensamt. När man döljer  
något om sig själv som 
har så stor betydelse för  
vem man är blir det väl så.  
Tomas trodde nog att många  
förstod att han inte var riktigt  
ärlig, men ju äldre han blev  
desto mer omligt kändes  
det att berätta. Han ryste när 
han tänkte på vad hans fru 
skulle ha sagt. Eller chefen. 

Med åren började han 
planera. Han insåg att han 
aldrig skulle våga träda 
fram medan han levde, 
men när han väl var död, ja,  
då skulle alla som undrat 
få veta sanningen. Vilken 
begravning han skulle  
ha! Han ville att alla  
hans bekanta som  
han lärt känna under  
åren och som var som  
han själv skulle komma. Och de skulle  
vara klädda – som kvinnor. De här tankarna  
gjorde Tomas riktigt upplivad. Det skulle bli  

en begravning som det pratades länge om.  
Mycket länge. Synd bara att han själv inte  

skulle kunna vara med och se minerna  
på de andra begravningsgästerna… 

Men sedan gick det så fort.   
Tomas lämnade inga papper  
efter sig. Ingenting som be-
rättade om hur han hade 
tänkt sig sin begravning. 

Och ingenting blev som 
Tomas hade tänkt sig. 

Tomas öde är vanligare  
än man tror. Vi vet vad vi  
talar om eftersom döden är  

vår vardag. Vi möter den  
varje dag. Och vi vet att det 
som är oerhört mycket vikti-
gare än döden är Livet. Det 
liv man levde. 

Vi önskar därför inget  
hellre än att många, många  
fler berättar för sina anhö- 
riga hur de vill ha det. Så att 
vi som tar hand om det sis-
ta avskedet kan göra allt på 
absolut bästa sätt. 

Varmt välkommen in  
på www.livsarkivet.se och 

fyll i dina personliga 
önskemål kring ditt 
sista avsked, eller gå 
in på din närmaste  

auktoriserade begravnings- 
byrå och hämta ditt eget Livsarkiv 

kostnadsfritt. Fortsätt sen att leva livet länge 
och gott, det är vår högsta önskan.
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En hyllning till livet.

www.livsarkivet.se



Det finns mycket att vara glad över 
med det här albumet; De briljanta sing-
larna Ego och Even If I’m Loud It Doesn’t 
Mean I’m Talking to You, den spännande 
produktionen som lyckas vara varierad 
utan att albumet blir för spretig, och, 
kanske främst, att Tove Styrke faktiskt 
är tillbaka med ett nytt album överhu-
vudtaget. Det verkade ju lite osäkert 
där ett tag efter första plattan, då allting 
verkat ha gått lite för snabbt och då hon 
tog en time out från artisteriet mitt un-
der framgångarna med hiten Call Your 

Name. Här är hon tillbaka med full kraft, 
och visar ett egensinne och en lekfull-
het som inte fanns före pausen. Lyssna 
bara på nämnda Ego, inledande smockan 
Ain’t Got No och Charli XCX-iga Num-
ber One. Så varför bara en trea i betyg? 
Dels för att vi hört knappt hälften av lå-

tarna tidigare, på ”Borderline” EP:n ifjol, 
vilket jag tycker både känns lite snålt och 
lite synd (mina favoriter här helt klart 
finns bland de helt nya spåren). Och 
dels för att jag rent personligen föredrar 
Tove när hon är som mest elektronisk, 
mest hitlistevänlig och låter mera som 

Karin Park eller Susanne Sundfør än 
som en obekvämt rappande Robyn. Det 
där egensinnet jag pratade om tidigare 
är fantastiskt och ett avgörande steg mot 
ett intressantare artisteri, men när det 
går ut över de fantastiska hookarna och 
refrängerna så drar jag i betygsbromsen. 
Ändå utan tvekan en av de absolut mest 
intressanta artister vi har i landet (och 
utan tvekan en av de främsta vi fått fram 
genom TV4:s Idol).               Ken Olausson

FOKUS
MUSIK

med stefan nilsson

QX SPELDOSA
1. Giorgio Moroder feat. Sia 
“Déjà vu”
Sia slår sig ihop med discons 
skapare Moroder och gör somrig 
DaBuzz-schlager. 
 
2. Galantis “Peanut Butter Jelly”
Ohotat bäst på dansgolvet just nu!
 
3. Jess Glynne “Hold My Hand”
Härlig englandsetta från sånger-
skan som sjöng på Clean Bandits 
hit Rather Be.

4. Adam Lambert “Ghost Town”
Max Martin styr in Adam Lam-
bert på ett härligt och oväntat 
suggestivt dans-spår.

5. Danny “Brinner i bröstet”
RnB-Danny på svenska gillar vi, 
speciellt när han får sällis av coola 
Malcolm B.

6. Silvana Imam “Tänd Alla 
Ljus”
Ny grym låt om girighet från 
Årets Homo 2015. 

7. Eric Saade “Girl from Sweden”
Somrigt, nytt och vissel-hookigt 
från Mello-femman. 

8. Norlie & KKV “Ingen annan 
rör mig som du”
Blev en stor hit så fort att den 
redan känns gammal – men klart 
den ska med här! 

9. Will Young “Like a River”
Om förstasingeln var Motown är 
denna andra mera mörker down 
town. 

10. Smith & Tell “Hippie Van”
Den kom i oktober, men det är 
på en uteservering NU som den 
passar bäst! 

    ...but shut the fuck up:
Balladträsket i året Eurovision
Grekland, Cypern, Polen, 
Armenien, Frankrike, Irland, 
Azerbajdzzzzzzzzzzzzz... 
 
 
Sammanställd av Ken Olausson

Spännande styrke

“egensinne & 
lekfullhet”

Jessica Andersson 
Perfect Now 

   
Nej, vi fick aldrig den där 
popdiscoschlagerplattan med 
Jessica Andersson för att 
svenska folket inte fattade hur 
bra Kalla nätter var i MF 2006.  
Sen lämnade Jessica det facket 
och blev balladdrottning och 
då säger den oskrivna regeln 
att om man ska ha uptem-
polåtar på en platta ska det var poprockigt, med lätt countrytouch. 
Det är på inget sätt dåligt, men så oförargligt. Tänk Sanna 
Nielsens platta efter Empty Room eller valfri Jill Johnson. Jag har 
inget emot ballader, och älskar I Did it For Love, men här finns 
inget som ens är i närheten. Bäst? Dansremixen av Cań t Hurt Me 
Now.  Så Perfect Now? Not so much.                             Ronny Larsson   
                                                                                                   

State of Drama
Pre and Post Us 
 

   
Att överraska, slå igenom 
brett och gå direkt till final i 
Melodifestivalen, bara för att 
nästa år småfloppa och halka 
ut ur Andra Chansen i samma 
tävling, brukar vara dödsstöten 
för många svenska artister. Så 
mycket roligare då att State of 
Dramas nya femspårs-EP är det 
bästa de släppt ifrån sig i karriären. Det finns fortfarande problem, 
den poppiga sidan de visar i singeln Pre and Post Us är fortfarande 
deras bästa (och borde självklart vara den enda) men på det stora 
hela är detta ett oväntat syrerikt livstecken.

                                                                                              Ken Olausson 

 
Ladda ner: Ego, Even If I’m 
Loud It Doesn’t Mean I’m 
Talking, Ain’t Got No

Tove Styrke
”Kiddo”
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PSST... MISSA INTE ÅRETS 
REGNBÅGSPARAD 14 JUNI!

WEST PRIDE PRESENTERAR: 
ALEKSA LUNDBERG • ALINA DEVECERSKI 

• ANTON LEUBA • CAZZI OPEIA • 
FANNY DE AGUIAR • GNUCCI • KATJA 
GUSTAVSSON • MAGNUS CARLSSON 
• MARIETTE • NINO • MARIETTE • NINO RAMSBY • NOUR 

EL REFAI • PARTIET • OCH MÅNGA FLER!

10-14 JUNI
SES VI I GÖTEBORG

tallink.se   08–22 21 40*   

*Serviceavgift 70:– per bokning tillkommer, boka online  
så bjuder vi på den. Begränsat antal platser. 

Upplev Tallinns pulserande storstadsliv, exklusiva stjärnrestauranger 
och mysiga caféer! Stanna kvar en natt på Tallink Spa Hotel där resa, 
hotellfrukost och inträde till älskade vattenparadiset Aqua Spa ingår. 

Hotellet ligger strax utanför guldkornet Gamla Stan, nära till histo-
riska sevärdheter, rolig shopping och uteliv. Upplev spa-behandlingar 
i toppklass – förboka ett spa-paket på Tallink Spa Hotels skönhetssa-
long och kom hem som en ny människa! Välj mellan: Passion- och 
Romantikpaket, Basic, Relaxing eller Refreshing. Priser fr 316:–. 

Läs mer på tallink.se för mer information och priser. 

Skön avkoppling i Tallinn

Hotellpaket 
Tallink Spa

Ingår: båtresa, del  
i B2-hytt, 1 hotellnatt,  
1 hotellfrukost, inträde 
till Aqua Spa. 

F R Å N
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STOCKHOLM GAY GUIDESTOCKHOLM GAY GUIDE

BAR/
RESTAURANT

Mälarpaviljongen, 
Norr Mälarstrand 62. 
Öppet alla dagar från 11 - 
sent, beroende  på väder 
Restaurang, café och bar vid 
Riddarfjärden. 
Torget, Mälartorget 13, 
Gamla Stan. Öppet alla 
dagar 17-01. Gaybar och 
restaurang.
Latino lounge, Hornsbergs 
strand 61, Café, Deli, 
Tapasbar. Mån-Tors 11-14, 
17-21, Fre 11-14, 17-22, 
Lör 17-22.
Urban Deli, Nytorget 4, 
Mån-tis 08-23, ons-tors 
08-00, Fre-lör 08-01. Butik. 
delibar och skaldjursbar.
Urban Deli, 
Sickla Köpkvarter
Bistro Sjöstad, Ljusslingan 
17. Mat, café och vinotek. 
ti-to17-22, fr-lö 17-00.
Secret Garden 
Kornhamnstorg 59
må-sö 12-03
B:1an, Gaybar & tapas-
restaurant. Bondegatan 1C
ti-sö 17-01
Bitter Pills Verkstadsg. 4
alla dagar fr 17:00, 18 år
Side Track, Wollmar 
Yxkullsg 7, ons-lör från 
18.00. Gaybar & restaurang.
Bistro By Adam, 
Norrtullsg. 43,  Mån-tors 
07-22, Fre 07-00, 
Lör 16-00. Sön 16-22.
Koloni, KRAVmärkt mat-
kafé Strandpromenaden 61, 
Saltsjö-Duvnäs. fre-sö 11-23 
tom 16/11. Julbord 21/11-
22/12. koloni.se 
Koloni Rawfood-kafé, 
Biblioteksg. 5. må-fre 8-19, 
lö-sö 11-18
Babs kök & bar, Birger 
Jarlsg. 37. Restaurang & bar.

KLUBBAR/CLUBS
Candy,  le Bon Palais. 
Barnhusgatan 12.
Öppet fredagar 23-04.
Tre dansgolv, 20 år.
SLM, Wollmar Yxkullsg. 
18, ons 20-00, fre-lör 
22-02. Läderbar för killar. 
Medlemsklubb. 
King Kong Mariatorget 
1A (Guldapan) 2 dansgolv 
Lördagar 23-03
Wonk Kungsgatan 15,
On 23-04 fre 24-05 lö 23-05
Patricia, Söder Mälarstrand 
Kajplats 19, sön 18-03.
Mat, bar och klubb.
Victoria Måndag hela 
Vickan. I hjärtat av 
Kungsträdgården. Må 20-03.
Posithiva Gruppen, 
Tjurbergsg. 29, ons 18-24, 
fre-lör 19-24. Bara för hiv-
positiva män. 
MumsMums,
Se; qx.se/gaymap för datum
club KG, Festarrangörer, se 
QX.se/gaymap för info
Wish Wollmar Yxkullsg 
18, sista tors i månaden för 
kvinnor intresserade av fetish 
och S/M.
Björnpub, Pub och Fester 
se qx.se/gaymap

9 & 30 MAY
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S T I G  S Ö D E R L I N G  K A R T O R  & D I A G R A M

CAFÉ
Chokladkoppen, Stor torget 
18, alla dagar 09-23. Se sid 16.
Drop Coffee
Wolmar Yxkullsg. 10, 
08-410 23 363, dropcoffee.se                                   
Haga Tårtkompani & 
bageri AB, Torsgatan 75
må-lö 7-18, lö 7:30-15
Harpaviljongen, 
Fiskartorpsv. 29. Mån-fre 
08-18, Lör-sön 11-18. Café 
och mat i naturskön miljö
Chocolate & Pastry, 
Heleneborgsg. 19, Tis-fre 
07.30-18, Lör 09-16.
RFSL-Huset, Sveav 59, 
Seniorcaféet, ons från 14.30.  
För gaymän i mogen ålder. 
Golden Ladies café tis 
17-18:30 För kvinnor 30 +
Egalia Ungdomshäng, 
Månd. och Torsd. 17-20,
Se rfslstockholm.se
Stiftelsen Noaks Ark, 
Eriksbergsgatan 46. Må-fre 
9-16.

HOTELL 
Clarion Hotel Amaranten 
Kungsholmsgatan 31
08-692 52 00. annons sid 49
Clarion Hotel Stockholm 
Ringvägen 98
Annons sid 49
Clarion Hotel Sign Östra 
Härnvägsgatan 35
Annons sid 49
Hotell Skeppsholmen
Gröna gången 1,
Tel: 407 23 00 Mån-Fre 
11.30-22, Lörd 12-22,
Sönd 12-21. annons sid 17
Nordic Light, Vasaplan 7, 
08-850563600.

SHOPPING
Christoffers Blommor,  
Södermannag. 21. Vardagar 
10-18, Lör-sön 11-16.
Smink & Perukmakarn,  
Renstiernasgata 21.    
Läderverkstan, Rosenlundsg. 
30a, Mån-fre 12-18. 

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

ÖVRIGT
Abba-Museet
Djurgårdsvägen 68
Annons sid 47
Spritmuseum
Djurgårdsvägen 38
Annons sid 15
Skansen
Annons sid 50

DAILY UPDATED 
GUIDE IN  ENGLISH/
DEUTSCH/ DANSK/ 
NORSK/SUOMI/SVENSKA 
www.gaymap.eu
mobile.qx.se 
choose gaymap
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HAGABAGER I . SE
TOR SGATAN 75  STOCK HOLM

The Secret Garden
Anno 1650 with

Restaurang - Bar

Kornhamnstorg 59
111 27 Stockholm

Måndag - Söndag
12-03

secretgardensthlm.se

  

Wed
19-23

Wollmar Yxkullsgatan 18
slmstockholm.se

facebook.com/slm.stockholm

Fri-Sat
22-02
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Bondegatan 1, mån-sön 17-01 Boka bord: 
www.b-ettan.nu eller ring 08-643 66 25

lördag & söndag kl 12-16
tapas brunch

Välj bland dina favorittapas. Vi tillagar 
på beställning. Välkommen till

Stockholms nya gaybar och restaurang!

 BARNHUSGATAN 12 | STOCKHOLM | 20 + | CC: 140 SEK | 160 SEK when show on stage |Le Bon Palais
3 dance floors:  house | hits | 80´s | 90´s | Rnb | Hip Hop | Schlager | and anything in between

FRIDAYSFRIDAYSFRIDAYS
11 pm - 4 am
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www.qruiser.com
Scandinavia’s biggest gay community

mobile.qruiser.com

• Locate a date anywhere, anytime! 

nearby!

Find your date on the move!
100 000 active members.
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S T I G  S Ö D E R L I N G  K A R T O R  & D I A G R A M

CAFÉ
Chokladkoppen, Stor torget 
18, alla dagar 09-23. Se sid 16.
Drop Coffee
Wolmar Yxkullsg. 10, 
08-410 23 363, dropcoffee.se                                   
Haga Tårtkompani & 
bageri AB, Torsgatan 75
må-lö 7-18, lö 7:30-15
Harpaviljongen, 
Fiskartorpsv. 29. Mån-fre 
08-18, Lör-sön 11-18. Café 
och mat i naturskön miljö
Chocolate & Pastry, 
Heleneborgsg. 19, Tis-fre 
07.30-18, Lör 09-16.
RFSL-Huset, Sveav 59, 
Seniorcaféet, ons från 14.30.  
För gaymän i mogen ålder. 
Golden Ladies café tis 
17-18:30 För kvinnor 30 +
Egalia Ungdomshäng, 
Månd. och Torsd. 17-20,
Se rfslstockholm.se
Stiftelsen Noaks Ark, 
Eriksbergsgatan 46. Må-fre 
9-16.

HOTELL 
Clarion Hotel Amaranten 
Kungsholmsgatan 31
08-692 52 00. annons sid 49
Clarion Hotel Stockholm 
Ringvägen 98
Annons sid 49
Clarion Hotel Sign Östra 
Härnvägsgatan 35
Annons sid 49
Hotell Skeppsholmen
Gröna gången 1,
Tel: 407 23 00 Mån-Fre 
11.30-22, Lörd 12-22,
Sönd 12-21. annons sid 17
Nordic Light, Vasaplan 7, 
08-850563600.

SHOPPING
Christoffers Blommor,  
Södermannag. 21. Vardagar 
10-18, Lör-sön 11-16.
Smink & Perukmakarn,  
Renstiernasgata 21.    
Läderverkstan, Rosenlundsg. 
30a, Mån-fre 12-18. 

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

ÖVRIGT
Abba-Museet
Djurgårdsvägen 68
Annons sid 47
Spritmuseum
Djurgårdsvägen 38
Annons sid 15
Skansen
Annons sid 50

DAILY UPDATED 
GUIDE IN  ENGLISH/
DEUTSCH/ DANSK/ 
NORSK/SUOMI/SVENSKA 
www.gaymap.eu
mobile.qx.se 
choose gaymap
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HAGABAGER I . SE
TOR SGATAN 75  STOCK HOLM

The Secret Garden
Anno 1650 with

Restaurang - Bar

Kornhamnstorg 59
111 27 Stockholm

Måndag - Söndag
12-03

secretgardensthlm.se

  

Wed
19-23

Wollmar Yxkullsgatan 18
slmstockholm.se

facebook.com/slm.stockholm

Fri-Sat
22-02
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Bondegatan 1, mån-sön 17-01 Boka bord: 
www.b-ettan.nu eller ring 08-643 66 25

lördag & söndag kl 12-16
tapas brunch

Välj bland dina favorittapas. Vi tillagar 
på beställning. Välkommen till

Stockholms nya gaybar och restaurang!

 BARNHUSGATAN 12 | STOCKHOLM | 20 + | CC: 140 SEK | 160 SEK when show on stage |Le Bon Palais
3 dance floors:  house | hits | 80´s | 90´s | Rnb | Hip Hop | Schlager | and anything in between

FRIDAYSFRIDAYSFRIDAYS
11 pm - 4 am
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www.qruiser.com
Scandinavia’s biggest gay community

mobile.qruiser.com

• Locate a date anywhere, anytime! 

nearby!

Find your date on the move!
100 000 active members.
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GÖTEBORG GAY GUIDEGÖTEBORG GAY GUIDE

S T I G  S Ö D E R L I N G  K A R T O R  & D I A G R A M

BAR/CLUB
Bee Kök och Bar,  Stora saluhallen, 
Kungstorget, Öppet varje dag från  
11:30 fred: BusyBee i baren 16-02, 
lörd: BarBee 23-03.
WONK, Teatergatan 4. Fredagar 
(stängt sista fredagen i månaden) och 
löradgar 22-03.
Gretas, Drottninggatan 35. Bar ons. 
18-01,  Klubb fre-lör. 21-04.
Queer, Park Lane, Kungsports-avenyn 
38. Sista fredagen/månad på Park Lane. 
Öppet kl 23-05.
SLM, Haket Pub, 1:a Långg, 32. Info 
via slmgbg.nu, qx.se/gaymap.
Haket, Första Långgatan 32. 
Extra fester då och då se qx.se/gaymap

ÖVRIGT
RFSL/Öppet hus, 

Stora Badhusgatan 6.  Öppet hus/Café 

onsdagar 18-21,

Gayhälsan, Sahlgrenska, 

Gröna Stråket 16, vån 1. Mottagning 

helgfri måndag 16.30-18.00.

HBTQ-mottagningen, 

Chapmansgatan 6. 031-7661922.

GöteborgsOperan

Annons sidan 65

Kondomeriet, Lilla Drottningg. 1 

& Kyrkog. 46. Mån-fre 11-18:30 Lör 

11-17, Sista Sön i månad 12-16. 

Mornington Hotel Stravaganza, 

Kungsportsavenyn 6. Personligt 

Boutiqehotell & Espressobar. 

at Home, gayvänligt B&B, V. Frö-

lunda, athomebab.com/ 031-811 000

Ligger utanför kartbilden

EROS
Martinshop Andra Långgatan 3, må-

fr 11-22, lö 11-22, sö 12-20.  gay.se

Nyhavn Shop, Lilla Drottningg 3. 

Stans bästa span 
från vår
uteservering!

M A L M Ö  G Ö T E B O R G

www.beebar.se

www.rfsl.se/goteborg
031-788 25 10

För dig som är 
homo, bi eller transperson

Läs mer på hemsidan eller ring oss:

Göteborg
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En feelgood-musikal av George  
och Ira Gershwin

Musik och sångtexter George och Ira Gershwin 
Manus Ken Ludwig

När rikemanssonen Bobby möter teaterflickan Polly är det 
inte bara kärleken som slår till  med full kraft, det är hela livet.                    

För när Bobby plötsligt får upp ögonen för vad han egentligen 
vill, visar det sig vara något helt annat än det han faktiskt gör.                            

Och då finns det bara en sak att göra - följa sitt hjärta. 

Musikalen Crazy for you är en romantisk komedi av  
George och Ira Gershwin i regi av Mattias Carlsson.                             

Den är en färgsprakande feelgood-musikal fylld av känd musik, 
smart dialog och storslagna dans- och steppnummer. Tjugoåtta 
dansare och musikalartister gör totalt etthundrasextio kostym- 
byten, sjunger 19 Gershwin-sånger och steppar sig igenom 17 

olika scener. Välkommen till en fantastisk musikalkväll! 

5 SEPTEMBER 2015 - 10 MARS 2016

Köp biljetter och boka bord på                                                                                                      
GöteborgsOperans Restaurang 031-13 13 00                                                                                                          

www.opera.se



MALMÖ GAY GUIDEMALMÖ GAY GUIDE

S T I G  S Ö D E R L I N G  K A R T O R  & D I A G R A M

BAR/CLUB
Wonk Amiralsgatan 23

Öppet: lördagar 23.30-05.00.

Bee Bar, Södra Förstadsgatan 36.

Öppet varje dag 11.30. Fre-lör till 02.

SLM Leather Club,

Blekingsborgsgatan 3. Klubbkväll 

lörd från 22.00. Specialfester se; 

qx.se/gaymap

Club FAME Amiralsgatan 20, 

mixad gayclub fre 23-05, 20 år

Bedtime Bar, Mäster Johansg. 1.

Klubb Embla, RFSL fester, 

Se; QX.se/Gaymap

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

Centrum för sexuell hälsa
Claesgatan 7, plan 3, vid 
Möllevången / Södervärn 
Hotel Mäster Johan, Mäster 
Johansg. 13
Café Fru Albin, RFSL, 
Gasverksgatan 11, Café och fester. 
Let’s get married
Lodgatan 15, 
www.letsgetmarried.se

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

DAILY UPDATED GUIDE IN  
ENGLISH/DEUTSCH/ 
DANSK/ NORSK/
SUOMI/SVENSKA 

www.gaymap.eu
 
mobile.qx.se choose gaymap4

Det finns upplevelser som dröjer sig kvar.  
Känslor och detaljer som vi bär med oss. Som gör att vi 
kan möta vardagens små knepigheter med ett leende. 

För Mäster Johan är de där små detaljerna hela vår 
värld. Hos oss kan du vara dig själv, få lugn och ro och 

ladda batterierna. Du ska kunna checka ut  
utvilad och fräsch, redo att möta nya utmaningar.  

Känslan däremot, checkar aldrig ut…

ATTENTION TO DETAILSATTENTION TO DETAILS

KÄNSLAN SOM 
INTE CHECKAR UT

Mäster Johansgatan 13, SE-211 21 Malmö, Sweden, Phone: +46 40 664 64 00

MJ_Annons_Orig_KAK_HelsidaA5.indd   1 2011-05-23   18.22

PROVSITT 
VÅR SKÖNA 
UTESERVERING

M A L M Ö  G Ö T E B O R G

www.beebar.se
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Att börja dricka i tidig ålder
ökar risken för alkoholproblem.

7 DEADLY ZINS
ÅRGÅNG: 2012, 15%VOL
750 ML, ART.NR 6690, 129 KR
VIN FRÅN USA, KALIFORNIEN

www.janake.se

NY DESIGN!
SAMMA 

INNEHÅLL!

90 POÄNG !
2012 LODI OLD 
VINE ZINFANDEL

”An opulent, delicious, sexy, 
full-throttle Zinfandel boasting 
lots of briary, peppery, mul-
berry and black cherry fruit 
notes, a full-bodied  texture 
and terrifi c purity as well 
as opulence. It is a delicious, 
 staggering value in Zinfandel.”

”Gillar du zinfandel druvans mest publika, 
bombastiskt saftiga, framtoning kan du 
ha en ny favorit i 7 Deadly Zins där 
yppigt solmogna röda bär och fat 
trängs i buteljen.”

SUNE LILJEVALL
TT SPEKTRA

ROBERT PARKER 11.14



Namn: Magdalena Ålder: 27 i augusti Bor: Göteborg Civilstånd: Singel Gör: Jobbar på Volvo På Qruiser: Vadfanskajagheta

-68-

en
person

av Ronny Larsson

Magdalena kom ut med ett sms
    Okej, klassisk första fråga: 
Intressen?
    – Träning, tjejer, matlagning, se på 
fotboll, shopping, och öla med vänner.
    Tjejer är alltså ett intresse, hur 
dejtar du och vad gör du helst på 
en dejt?
    – Jag brukar i så fall ta tjejen ut på 
restaurang, beställa lite vin och så vidare. 
Eller ses på något fik. Det beror på vad 
det är för typ av tjej. 
    Vilken typ av tjej går du igång 
på?
    – Jag älskar kurviga tjejer! Stor rumpa 
och stora lår är ett plus. Shaped like a 
Coke bottle.
    Drömbrud?
    – Kurvig, långt hår, smart, har humor, 
fylliga läppar. Utseende spelar såklart roll. 
Men personligheten är det viktigaste. Är 
personligheten kass så faller attraktionen. 
    Och fotboll, då vill vi ju veta 
vilket lag du håller på och om du 
spelar själv?
    – Manchester United. Nej, men har 
spelat i sju år. Jag fick en fotskada, så jag 
var tvungen att sluta. 
    Berätta mer om ditt jobb!

    – Jag laddar plåt, 
fyller plåt till en maskin 
som svetsar karosser. Jag 
trivs bra. Det kan bli 
stressigt men jag älskar 
stress, då presterar man 
som bäst. 
    Vem är din bästa 
vän och varför?
    – Lisa heter hon. 
Vi har vart bra vänner 
sedan högstadiet. Vi kan 
prata om allt och vi har alltid roligt till-
sammans. Vi tycker och tänker likadant. 
    Vad är det roligaste eller knäp-
paste ni gjort?
    – Haha, vad har vi inte gjort är frå-
gan. Vi har varit med om det mesta, och 
ställer upp för varann vad det än är. Vi 
har växt upp tillsammans.
    Brukar du gå på Pride?
    – Det har nog hänt en eller två 
gånger...
    Vilken skulle du säga är den vik-
tigaste frågan för HBTQ-personer 
just nu?  
     - Oj, det finns så många. Men en 
av frågorna som jag tänker på just nu är 

asylfrågan. Att man blir 
utvisad tillbaka till sitt 
hemland där det värsta 
väntar på grund av deras 
läggning.    
    Hur gick det till 
när du kom ut för 
familjen?
    – Jag berättade det 
ganska sent, runt 20-21. 
Jag hade flickvän just då 
och ville vara öppen med 

henne. Jag var i Stockholm för tillfället, 
och tänkte att det lättaste är att jag berät-
tar via sms. Jag var för nervös över hur 
min mamma skulle ta det och vågade inte 
ringa, och verkligen inte ta det ansikte 
mot ansikte då jag oroade mig lite för 
hennes reaktion. 
    Och hur gick det då?
    – Det gick mycket bättre än jag för-
väntat mig. Mamma sa: ”jag älskar dig, du 
är min dotter oavsett vilken läggning du 
har, Jag är glad att du berättade för mig. 
Men varför ringde du inte istället?” 
    Brukar du gå ut? 
    – Inte så mycket just nu då jobbet 
tär på en såpass mycket. Men annars, ja 

en hel del. I så fall blir det Gretas, The 
docks och Pustervik. Gretas för att det är 
den största gayklubben i Göteborg och 
Pustervik och The docks för musiken och 
de sköna människorna.
    Så om du inte går ut så mycket 
just nu, hur ser en typisk lördags-
kväll ut för dig nu?
    – Just nu är det bara träning och 
slapp. Jag har tagit lite av en paus från 
festandet för tillfället. Annars är det nog 
några öl på krogen och vidare ut på 
klubb, eller en mysig hemmakväll med 
massa gottis och film. Eller ut på andra 
äventyr (skrattar). 
     Vad skulle du vilja säga till ditt 
sextonåriga jag om du träffade 
henne idag?
     - Gör det du vill göra. Vad du än gör, 
så har du gjort rätt. Ditt liv kommer bli 
awesome!

”Jag älskar 
kurviga tjejer. 
Stor rumpa och 

stora lår är 
ett plus. Shaped 

like a Coke 
Bottle”



Lördag den 15 augusti kl 18-01
Vi bjuder till fest på havskräftor från Bohus Björkö 
med utsikt över sjön. Den som vill kan ta ett dopp 
i sjön från vår brygga innan. 
Middag för endast 345 kr/pers eller med boende 
från 695 kr/pers.

23 MAJ - 30 AUGUSTI

Björn Törnblom
Accessories

Facebook :  Björn Törnblom Accessories

FACEBOOK: BJÖRN TÖRNBLOM ACCESSORIES
WEBSHOP: WWW. BJORNTORNBLOM.SE
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EXKLUSIVT DESIGNADE 
& HANDGJORDA BRÖSTNÄSDUKAR 
FÖR DAM OCH HERR, TILL KAVAJ & VÄST, FÖR VARDAG OCH FEST.

ERBJUDANDET GÄLLER TILL150529  RABATTKOD: QX4FÖR3

ERBJUDANDE! 
BESTÄLL 4 BETALA FÖR 3
 ALLTID FRI FRAKT VID BESTÄLLNING AV MINST 3 PRODUKTER

EXKLUSIVT DESIGNADE 
& HANDGJORDA BRÖSTNÄSDUKAR & HANDGJORDA BRÖSTNÄSDUKAR 
FÖR DAM OCH HERR, TILL KAVAJ & VÄST, FÖR VARDAG OCH FEST.FÖR DAM OCH HERR, TILL KAVAJ & VÄST, FÖR VARDAG OCH FEST.

Törnblom accesories QX 105x155.indd   1 2015-03-24   16:55

NUBLOMMARDET!

RONNY 
AMBJÖRNSSON 
Den hemliga 
trädgården

EVA ROBILD 
Odla ätbart på 
liten yta

Grönsaks- 
lexikon

Prins Eugens 
värld av 
blommor

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

www.akademibokhandeln.se

master.samuelsgatan@akademibokhandeln.se

Välkommen till Skandinaviens 
största bokhandel!

Mäster  Samuelsgatan  28

259:-

249:-

369:-

199:-



27 JULI - 1 AUGUSTI

KÖP DIN BILJETT IDAG!
WWW.STOCKHOLMPRIDE.ORG

800 SEK VUXEN

500 SEK UNGDOM  & PENSIONÄR

71 år gammal verkar 
det som om Barry 

Manilow äntligen tagit steget 
ut ur garderoben. Fast bara via 
ombud. Det var skådespelerskan 
Suzanne Somers av alla män-
niskor, som gick ut och bekräf-
tade ryktena om att den hemlighetsfulle Manilow 
verkligen gift sig med sin manager Garry Kief. Hon 
var på plats och sa att allt verkligen var superfint. 
Då måste det ju vara så. Dags för alla kitschinriktade 
bögar att leta upp mjukpopens mest finfönade artist 
och lyssna in sig. Min favorit är Could it be Magic!

Homo i populärkulturen är 
kanske inte världens glam-

migaste namn på ett tv-program. 
Men bakom den något torra pro-
gramrubriken finns två fullspäckade 
timmar av ambitiös historieskriv-
ning kring hbtq-personer i film, tv 
och annan populärkultur före och efter den sexuella 
revolutionen. Från Tom of Finland till RuPauls Dragrace, 
typ. Finns att se i två delar på UR play fram till den 
28/9 och 4/10. 

The Prancing 
Elites Project är 
Youtube-feno-
menet som nu 
förhoppningsvis 
ska bli ett tv-
fenomen. I USA 
har realityserien 
just dragit igång på Oxygene, och givetvis hoppas och 
tror jag att det ska bli en succé! Jag menar, vem vill 
INTE se en serie om den här dansgruppen,  ständigt 
motarbetade i hålan i Alabama som de kommer ifrån. 
För nu är de redo för sin närbild! På allvar! 

I bland undrar jag om de blivit 
till en egen genre. De dåliga 

amerikanska bögkomedierna. När 
resten av tv-industrin satsar på allt 
smartare manus, subtil humor och 
bra skådespelare så är det som om 
bögvärlden liksom går tillbaka i 
utvecklingen. Baklänges in i någon 
sorts farstradition som får Stefan 
och Krister att framstå som talang-
er ämnade för Dramaten. 
     Stefan och Krister skulle för-
resten vara alldeles för påklädda för 
att kunna platsa i en bögkomedi. 
Här går sexpack alltid före roll-
prestation. Ja, man skulle kunna 
sammanfatta ganska många av de 
amerikanska bögkomedierna med 
ett ord: nakenfars. 
     Förr gjordes en hel del av de 
här projekten som långfilmer. Den 
största amerikanska distributören 
finansierade till exempel sina spel-
filmer med pengarna som man 
tjänade på bögporr. Men efter att 

porrmarknaden stagnerat har de 
amatörmässiga gayfilmsprojekten 
istället börjat dyka upp på nätet. 
Ofta finansierade av publiken 
själva. Och ingen nivå verkar vara 
för låg för att bögarna ska donera 
pengar. Björnkomedin Where the 
Bears are, till exempel, håller just 
nu på att spela in sin fjärde säsong. 
Hur gick det till? Ska man skylla på 
MDMA?
     Allt är förstås inte kasst. Jag 
tycker till exempel att serier som 
The Outs, Little Horribles och 
Husbands är helt okej nätserier med 
hbtq-innehåll. Men för att hitta till 

de titlarna var jag tvungen att kolla 
igenom så himla mycket skräp. 
     En förmildrande omständig-
het är förstås att det ofta är glada 
amatörer och personer i början 
av sin karriär som drar igång den 

här typen av projekt. Men 
någonstans verkar det trots allt 
också finnas ett ekonomiskt 
incitament. USA är en till-
räckligt stor marknad för att 
man ska kunna producera 

några lågbudgetserier om 
året riktade mot gay-

publiken. Och den 
tilltänkta publiken så 
pass uthungrad att man 
i vissa fall till och med 

kanske kan få tillbaka 
lite pengar på sin inves-

tering, även om man fyl-
ler rollistan med mediokra 
namn. 
     Så har jag i varje fall all-
tid trott att det hänger ihop.  
Men på sistone har jag 
alltså börjat tvivla. Kanske 

handlar det inte bara om budget-
problem. Kanske är det så här den 
amerikanska böghumorn ser ut. De 
borde verkligen sluta ta så mycket 
droger. Ta till exempel fjolårets 
komedisatsning på Here TV, kana-
len som idag främst distribueras 
via YouTube. From Here on Out 
är en självrefererande komediserie 
om ett fattigt produktionsbolag 
som ska göra en agentserie riktad 
mot gaypubliken. Redan på första 
pitchmötet får manusförfattaren/
regissören reda på att budgeten 
är lika minimal som klädkontot. 
Det vill säga, ser han bara till att 
serien innehåller tillräckligt mycket 
nakenscener, eller åtminstone halv-
nakna scener, så skiter bögarna i 
kvaliteten. 
     Men den där korta inledande 
stunden av självdistans i serien är 
just…kort. För Here on Out är själv 
en del av allt som man driver med. 
Allt följer mallen. Biffiga killar, en 
skrikig tant i en biroll, och så leve-
reras liksom skämten med några 
sekunders paus. Som om regissören 
och skådespelarna tror att det ska 
läggas in burkskratt på ljudspåret i 
efterhand. Eller, ännu mer sorgligt, 
att de tror att folk ska sitta och 
gapflabba hemma i tv-soffan och 
inte vill gå miste om nästa briljanta 
replik. När jag inte ens klarar av att 
se ett femminutersavsnitt utan att 
kolla Twitter samtidigt. 
     Men jag fortsätter ändå att titta. 
Och slutar aldrig på att hoppas på 
den där fantastiska webserien om 
bögars liv väntar bakom nästa klick 
på datorn. 

PS. Om du följer den här krönikan 
slaviskt (vilket du förstås gör) så minns 
du säkert att jag skrev om att gå all in 

i Star Trek-kulturen. Nu har det hänt. 
På riktigt. Jag bloggar på www.startre-

kathon.wordpress.com. I skrivande 
stund har jag bloggat om 38 avsnitt, 

och får en massa kommentarer från nör-
diga trekkers. 

kulturpuggan: roger wilson

dåliga amerikanska bögkomedier

[Condragulation]
månadens glosa:

Grattis! Ru Pauls Drag Race är beställt för ytterligare en säsong!

kvarsittning
Pingstpastorn, kristdemokraten och chefredaktören för tidningen Inblick, 
Tommy Dahlman, verkar ha bestämt sig för att bli rörelsens mest profi-
lerade homorättsmotståndare, med uttalanden i stil med att homosexuella 
kommer att hamna i helvetet. Och han är på offensiven: ”Vi lever i polarise-
ringens tider och den är helt nödvändig för väckelsekristendomens framtid”

hör:

sE:

-70-

guldstjärna:

”man skulle kunna 
sammanfatta gan-
ska många av de 
amerikanska bög-
komedierna med 

ett ord: nakenfars”

Vem följer med 
mig till Flamecon 

i New York i juni? Den 
största homonördmässan någon-
sin arrangeras den 13 juni i 
Brooklyn och kommer att 
avhandla allt från Marvel-serier 
till podcasten Night Vale. Och så kommer författaren 
David Levithan dit också. Kolla in programmet på 
flamecon.org och maila mig om du ska dit!

gör:



Beach 2015 är närmare än vad du tror… Bli piggare, gladare 
och fräschare på 7 dagar. Beställ nu, få leverans till dörren! 

RECEPT MARI BERGMAN   FOTO SUSANNA LIVIJN WEXELL

Skriv in koden vid utcheckningen för 
att ta del av erbjudandet och komma 
igång med din 7-dagars cleanse!

Prova-på-erbjudande!
Få 150 kr i rabatt 
med koden: QX

Tastelines Cleanse-program är en riktig 
kickstart och boost för både kropp och 
knopp! Vi har satt ihop ett helt program 
med tips, pepp och härliga recept för en 
hel vecka som ger dig inspiration och 
en knuff på vägen till en hälsosammare 
livsstil. Recepten i programmet är 
baserade på rawfood med härliga 
grönsaker, frukter, nötter, frön, renande 
juicer, teer och många nya spännande 
produkter. Vad är nu rawfood kanske du 
undrar? Jo, rawfood är råvaror som inte 

har hettats upp till mer än 42-47 grader C. 
Vilket innebär att man optimerar intaget 
av alla vitaminer, mineraler och goda 
fettsyror som i sin tur boostar kroppen 
med ny energi. Det finns flera fördelar 
med att genomgå en cleanse och målet 
med vårt program är att du ska känna 
dig friskare, piggare, gladare och lättare 
i kroppen efter din cleansevecka. Beställ 
och läs mer om Cleanse-programmet på: 
www.mathem.se/matkassar/tastelines-
cleanse-program-7-dagar.

Cleanse-programmet 
innehåller generöst med 
mat och spännande recept 
som man lätt kan stoppa 
in i sin vardagliga 
kost framöver. 
Mari Bergman, kock och närings- 
terapeut på MatHem och Tasteline.

På MatHem.se kan du även 
handla alla inspirerande 
varor separat och få dem 

levererade direkt hem 
till dörren!

  7 dagar för 1 person

  5 mål om dagen + renande teer

  Ca 80 % eko    Lättlagat

Nya supertrenden! 
Beställ Tastelines 7 dagars 
cleanse-program på MatHem.se

* Skriv in koden vid utcheckningen för att ta del av erbjudandet. Erbjudandet gäller t.o.m. 31/12 2015 
med reservation för eventuell slutförsäljning. Observera att koden endast kan nyttjas en gång/person 
och att den ej kan kombineras med andra erbjudanden.



Terapeuter och kärleksgurus är överens.  
Relationer behöver både trygghet och överraskningar för att 
hålla över tid. Så bryt de gamla hjulspåren och smit iväg på  
en romantisk kryssning med Viking Cinderella. 

Vi har förberett en lyxhytt med överraskningar, en ljuvlig  
spa-upplevelse och en skaldjursplatå som heter duga.  
Det kommer garanterat att göra susen!

Störst av allt är kärleken?

Cinderella 
Romantic Escape
Från 1595:- per person.

Kryssa Stockholm–Mariehamn,  
med del i Premium Promenade-hytt,  
en flaska mousserande vin, goodie-
bag, sparitual à la Kerstin Florian, 
skaldjursplatå alt trerättersmiddag 
och frukost med bubbel.  
Frånpriset gäller söndag–torsdag t o m 30/12 2015.  

 
Uppge kod SKROMA.

 Alltid bäst pris på Vikingline.se

Vid bokning på telefon 08-452 40 00 eller i butik tillkommer en serviceavgift.
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