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STOR
kulturell referensram
Fanny & Petter
Vi pratade med både Petter
och Fanny i varsin mycket
utsatt situation från andra
sidan en skärm bakom vilken
denna historiskt förankrade
fotografering tog plats. Petters
utsatthet utgjordes av hans totala nakenheten, och Fannys
av att hon bara var naken i
ansiktet.
Har ni ett partytrick?
Petter: Jag brukar ha mitt
ben, ja nu kan jag ju inte visa
det nu riktigt, men jag kan
ha mitt ben bakom huvudet.
Fanny: Det kan du inte.
Petter: Jo foten! Nu visar
jag!
F: NEJ!
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F: Jag har inget partytrick, jag
blir bara väldigt jobbig när
jag är full.
P: Det var inte frågan Fanny.
Sex

utan

kärlek

eller

kärlek utan sex?

P: Kärlek utan sex.
F: Sex utan kärlek.
Bästa sexlåt?
F: Pony!
P: Aa, jag säger nog samma.
Sexualitet?
P: Bisexuell
F: Eeeeeehm.
P: Oj!
F: Vad jobbigt, jag vet inte…
Ja! Mer att älska! Det var en
preferens man kunde välja på

Sims 3, alltså vilken kroppstyp man gillade.
P: Jag trodde du sa spetälska.
Frikort? Om ni skulle behöva
ett!
P: Jag får inte ha sex med nån
för Fanny, så jag behöver ju
det. Jag skulle nog säga Jessica Andersson. Eller! Rashida
Jones!
F: Adam Driver.
Har ni några konstiga turnons?
F: Smala händer! Är det fat
fobia att säga det?
P: Nej det är det absolut inte.
Jag har väl typ ingen direkt.
Är det cringe om jag säger
typ humor?
F: Du kan inte säga det.
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BETALT SAMMARBETE

P: Nej. Det är väl typ det, konstig snarare. Att man är okonventionell under ligget liksom.
liksom. Aa att man går emot...
F: Ickenormativt? Du gillar
ickenormativt sex?
Body count?
F: ∞
P: Och för mig kan de va…
F: Du har dödat fem pers.
P: Jag har dödat fem pers.
När gjorde ni det senast?
F: Inatt hade jag en sexdröm
om Petter. Eller det var Petters
kropp men en annan person.
Och ja ba “ Jag vill inte, jag
vill inte, jag vill inte. Jag kan
inte ha sex med nån som ser
ut som Petter. Det går inte, det
går inte, det går inte.” Så då
avbröt vi och då sa han att jag
hade en äcklig fitta. Tystnad.
F: Så det var senaste gången!
P: Är det därför du varit så
hård mot mig? Eh asså. Senaste.. Jag säger väl bara.. Inom
det senaste halvåret, säger jag.
Hur känns det just nu?
P: Det känns… Asså jag går in
i tunnelseende när jag hamnar
i såna här situationer, så jag
känner absolut ingenting.
F: Jag har aldrig varit mer
påklädd i hela mitt liv.
Berätta en sjuk historia!
P: Nej men sjuk och sjuk.. Jag
skulle säga att jag har en rolig som handlar om mig och
Fanny. Det var en gång när
jag pratade om en tjej jag hade
legat med och hon hade ett
ganska okonventionellt namn.
Vi satt på en bar och mannen
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bredvid vände sig om och sa
såhär “Jag kände en liten flicka
som var åtta år för tio år sen
som hade det namnet. Är det
möjligtvis henne du pratar
om?” Då kunde jag inte slutföra storyn.
F: För det slutade med att hon
tog den i tvåan.
P: Aa, för att det var ett jättesorgligt gammalt par som satt
tysta så jag visste ju att de tjuvlyssnade liksom. Jag blev jätteobekväm för Fanny ba “ÖÖH
vad gjorde du då?? Rövknullade du henne eller??” Bara
eldade på pinsamheten.
F: En gång när jag låg med ett
ex, som ska förbli unnamed,
så sa han sin bästa killkompis
namn. In the act. Han definierar sig som super straight om
ni förstår vad jag menar. Hahahaha.
Vad är sex för er?
P: När en man och en kvinna, eller en man och en man,
eller en kvinna och en kvinna,
eller oidentiferade kön älskar
varandra och kissar på varandra.
F: Jag kan skriva under på det.
LL: Jag kommer ändra till
kysser på varandra.
F: Nej, NEJ!
P: Kissar! Annars kommer vi
stämma er och jag vet att ni
inte har en ansvarig utgivare,
så ni kommer bli köörda
F: My daddy is a lawyer. Det är
allt jag kan säga.
Ge oss ett flört- eller dejtingtips!
F: Var självklar.
P: Jag skulle nog säga typ.. Att

inte spela svår.
F: Det appliceras ju inte på nån
tjej du nånsin tyckt om. Det
har ju inte funkat för dem, att
inte spela svår.
P: Nej men jag säger bara att
det funkar bättre på killar.
Eller för mig funkar det ju,
mot andra.
F: Mmmmmmm
P: Spela inte svår för det funkar
typ bättre i längden.
F: Aa det håller jag med om,
det är sant.
Beskriv er typ!
F: Älskar min konst. Och besatt av mig.
P: Min typ är…
F: Jag!
P: Mmm, Fanny.
Vad vill ni att folk ska veta
om er?
F: Att jag är wifey material.
Alltså på riktigt.
P: Du kan ju inte laga mat.
F: Ursäkta?
P: Jag skulle väl säga, jag vet
inte.
F: Petter vill att alla ska veta att
han har en big dick.
P: Nej men jag har ju inte det
så det är jättedumt.
F: Nej okej, men en efficient. P:
Nej jag vill också säga Fannys
F: Att du är boyfriend material. Lögner.
P: Nej men att jag är husband
material.
F: All these fucking lies.
P: Ursäkta?! Vet du vad, Fanny,
urfuckingsäkta?
Till sist, något jag tror många
undrar, är ni ihop?
P: Ja!
F: Nej?
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Har du ett
partytrick?
Nej jag tror inte
det. När jag blir full
kan jag bli väldigt
introvert, okontaktbar
nästan. Det är ett ganska segt partytrick.
Sex utan kärlek
eller kärlek
utan sex?

Kärlek utan sex, ändå.
Bästa sexlåt?
It Ain’t Over ’Til It’s
Over, Lenny Kravitz.
Sexualitet?
Straight, nästan.
Frikort?
Det finns så många.
Carola såklart. Sen
finns ju Lisa Nilsson.
Sen har man ju fortfarande inte växt ifrån
Yrla från Ebba och
Didrik, såklart. Det
kittlar lite bara jag
uttalar namnet.
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Har då några konstiga turn-ons?
Kanske landet. Alltså
landställen. Det är
något sådär primitivt
med att va på landet.
Det är okomplicerat.

Ge oss ett flörteller dejtingtips.
Va väldigt snygg.
Och helst trevlig.
Jag har inte testat
men tror att det blir
lättare då.

Konstigaste
stället?
I dagsljus.

Beskriv din typ.
Hon är typ 24, hon är
pianolärare och jag
är 13.

När gjorde du
det senast?
Apans år.
Sugmärken, ja eller
nej?
Självklart nej. Eller
helt ärligt förstår
jag fortfarande inte
riktigt hur sugmärken
fungerar. Men nu är
jag för gammal för att
be någon förklara.

IN
V
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Prata om ditt sexual awakening.
Jag hänvisar till tidigare svar. Det finns
ett före och ett efter.
Och ett mellan, där
tar Yrla virvelflicka
av sig sin tröja
medan Didrik är i
hennes rum. Sedan
dess har inget vart
det samma.

Vad är sex
för dig?
Något ouppnåeligt.
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acting a lifestyle
Vi fick tag på Fabian snabbt, “mellan gig”,
för att ta några porträtt och prata om hans
sexuella dragning till skådespelarkonsten.

Vad är din sexualitet?

Whatever you want
me to be, baby.

FABIAN

Bästa sexlåten?
I Want to Break Free - Queen
Har du något frikort?
Marilyn Monroe om hon kom
tillbaka!
När gjorde du det senast?
Imorse!
Body count?
För många!
Vad är din typ?
Någon som kommer på alla
premiärer och som kan uppskatta konsten.
Har du någon kontsig turn-on?
Hamlet. Jag vet det är sjukt.

Sexual awakening?
Ofelia i Hamlet.
Berätta något du tror
att inte
många vet om dig!
Att jag har helikopterkort, jag
får flyga helikopter.
This is Fabians favourite car.
He got many, this is his favourite.
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Ge oss ett flört- eller
dejtingtips
Be the chased not the
chaser.

Vad får dig att tappa
det totalt?
En riktigt tajt monolog.
Vad är ditt guilty
pleasure?
Karamelliserade
popcorn. Eller alla
carbs typ.
Vad är det mest romantiska någon gjort
för dig?
Castat mig.
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Att ligga med en kassör mitt bland hyllorna på Ica.

Visst jag vet att BDSM och liknande erotiska fantasier må vara så kvinnoförnedrande och inte okej
i verkligheten, men det är något med det som är
SÅ sexigt och upphetsande så det är inte sällan jag
kommer på sådana fantasier.

Att bli pullad av en random i en skidlift…

Jag har en återkommande sexfantasi involverande
blåbär. Jag vill ligga i skogen (helst efter ett rave)
med nån random person. Det viktiga är att det ska
finnas blåbär överallt!

Att prata i telefon och bli knullad samtidigt ;)

Adina Edfelt
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Var i en av musikrummen på södra med en tjej för att vi inte hittade något
annat ställe att vara ensamma när Tommy från vaktmästeriet kommer in.
Han såg inget nsfw men fattar vad som händer och säger sen att vi inte
bokat rummet. Som en riktig BROR så går då Tommy och bokar salen för
oss under resten av kvällen och låter oss stanna även fast vi inte ens var
musikare. Tommy är en riktig bror. Ps sorry musikare.
Blev riven och biten i ansiktet av hens beskyddande
hund.
Kondom fastnade i mig och var där i två dagar.
Hettade till på en dansbana i Orminge, efter det
gick jag halvnaken hem till gberg (15 km)
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Låg med en kille på en fest, låg med hans bästis i en
lekstuga (?!) 2 timmar senare.
69 på motorhuven av en röd Mercedes bakom ett skynke
som va det enda emellan oss och ett fullt dansgolv. En
vakt kom o drog mig o trosan å vi fick stå och klä på oss
framför hnm med bara skor på oss. Steelt.
Låg med en 25-årig ryss i tvättstugan till ett församlingshus.
Har ingen sjuk story, vill bara ha lite medlidande tbh :- Sköjade till det rejält med en het jävla 24bastare från Tinder i
helgen (ett flertal gånger så att säga)... Klipp till realtid då jag
sitter på närakuten med extrem urinvägsinfektion och mår
PISS :))
En kille jag låg med ville nog utmärka sig själv, så helt plötsligt så märker han mig i pannan med sin sperma precis som
apan gör på Simba i lejonkungen…
Jag låg med en kille en gång som hade någon galen fetisch om
att han ville prata under sex, alltså om sexrelaterade saker. Han
var nog nästan sadist tbh. Han märkte uppenbarligen att jag inte
tyckte om att prata eller svara på hans sjuka frågor, men tvingade
mig att svara...

Första gången jag träffade en viss kille, så ringde hans telefon mitt under sexet. Och
han svarade… samt bad mig fortsätta med vad jag nu än gjorde.
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Antoinette

ESMERALDA
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Har du något partytrick?
Nej, mina är så dåliga att
de typ förstör stämningen. Jag kan typ vika
tungan, det är det.

Bästa sexlåt?
Feel like making love.

kolla på, då kände jag
mig iaktagen.

Sexualitet?
Straight, hittills i alla fall.

Sex utan kärlek eller
kärlek utan sex?
Sex utan kärlek.

Konstigaste stället?
I skogen typ. Tills en
massa fåglar började

När gjorde du det senast?
Senast jag var intim med
någon var typ två veckor
sedan.

Är du bra på att flörta?
Oj, nej. Alltså jag tror inte,
nej. Nej jag är nog inte så bra
på att flörta. Jag tenderar att
över-dela med mig av saker
och så blir det stelt.
Sexual awakening?
Skratt. The Dolan twins.
Fangirlade sönder på dem
i typ sjuan.
Berätta något vi inte vet
om dig!
Jag thaiboxas och det är
så jävla kul.

Vad är det mest romantiska
någon gjort för dig?
En gång fick jag en mannafrutti och jag började gråta.
Vad får dig att tappa fattningen?
När någon bara tar kontroll
i sängen.
15
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Säg ditt bästa skämt!
Alltså jag har en grej som
alltid går hem och det är att
jag kan dra långa, det blir
nästan som en föreläsning,
om gulasch eller gulaschsoppa. Varför man ska säga
“goolasch” och inte “gylasch”.
Varför man måste betona det
med ett o. Det är ju ganska
tråkigt, men ibland tycker
folk det är kul.

Hur känns det att se ut såhär?
Alltså det är lite märkligt,
men det är också lite kul.
Fniss. Jag kommer inte på så
mycket annat att säga. Alltså
det är skönt för jag har så mycket smink så om jag blir ful
kommer ingen märka att det
är jag. Men jag tror det blir
snyggt. Men det är nice att ha
mycket smink, som buffer.
Sex utan kärlek eller kärlek
utan sex?
Sex utan kärlek kanske…
Fnitter.
Bästa sexlåt?
Gardenia av Iggy Pop
Är du bra på att flörta? Alltså
nej, om jag ska vara helt ärlig
är jag ganska dålig på att flörta.
Sexualitet?
Jag är nog ganska straight tror
jag.
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När gjorde du det senast?
Igår.
Har du någon konstig turnon?
Jag fick en snöboll i ansiktet
en gång. Tystnad. Jag vet inte
varför det var så hett... Det är
väl en konstig turn on?
Gifta dig för livet nu eller vara
singel för evigt?
Oj, den är lite.. Nej men jag
tror inte jag vill gifta mig nu
så singel för evigt? Nej. Gud
jag vet inte. Aah. Olivia kanske kommer bli ledsen… Fast
nej hon har nog inga. Nej det
blir singel för evigt.
Vad är sex för dig?
Oj men gud vad ska man
svara på det? Det är väl ganska brett spektrum känner
jag. Men jag tycker att det är
sex om båda tycker det är sex.
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QUIZ:

VILKEN SEXSTÄLLNING
BORDE DU TESTA?

Vad är ditt hem för dig?
A: En plats att umgås på. Mitt hem är
fullt av saker med emotionellt värde
och folk kommer och går - det är en
öppen plats med mycket vänner.

B: Det är en möjlighet att få uttryck för
min kreativitet. Jag älskar att fixa och
dona och möblerar ofta om! Väldigt
ofta...
C: En plats att slappna av. Jag myser,
gosar och chil
lar. Stället är fyllt av soffor, kuddar
och filtar och om jag ska vara ärlig så
hänger jag mest i min säng.
D: Det är mycket saker. En plats att bo,
minnen, sovplats, mat och så vidare.
Ärligen så vet jag inte helt…
E: Det är där jag bor. Om jag ska vara
ärlig så är det rätt stökigt och så,
jag orkar inte fixa hela tiden men jag
tycker att det är mysigt när det är
ombonat.
Vem är du i Harry Potter?
A: Neville Longbottom.
B: Harry Potter.
C: Ron Weasley.
D: Hermione Granger.
E: Luna Lovegood.
Var vill du helst ta en weekend?
A: Åka på spa.
B: En hike i vildmarken.
C: Till Paris.
D: Göteborg.
E: Sleepover hos en vän.
Vad brukar du träna?
A: Genom att dansa på klubben ;) alternativt pardans.
B: Triathlon, ju extremare desto bättre!
C: Yoga.
D: Springa i skogen eller göra pushups
på mitt rum.
E: Inte alls
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Vad är din favoritsötsak?
A: Tårta.
B: Chokladmousse med chilli.
C: Cupcakes.
D: Bulle.
E: Kakor.
Var ser du dig själv när du är 30?
A: Gift och på väg att bilda familj ett fett jobb skulle sitta fint också!
B: Resande jorden runt.
C: I ett stabilt liv, med härliga vänner, ett trivsamt hem och jobb och
kanske någon partner.
D: Jag har ingen aning…
E: Ett chill liv, att jag är tillfreds
liksom.
Vilken är din bästa festlåt?
A: Party in the USA - Miley Cirus.
B: S&M - Rihanna.
C: Välkommen in - Veronica Maggio.
D: Det som är på topplistan.
E: Det som spelas, jag bryr mig inte.
Vad tänker du om miljökrisen?
A: Jag blir så ledsen, jag tänker på
att framtiden är körd och att nära
och kära (och människor generellt)
skulle kunna dö och så vidare… :((
B: Jag tror inte på miljökrisen, det
är ju helt klart bara något påhittat
av galningar.
C: Jag tänker på alla djuren som
kommer fara illa, jag brinner för att
rädda den biologiska mångfalden!
D: Jag tycker att det är hemskt men
får mest klimatångest som förlamar
mig från att agera…
E: Jag tycker att det är läskigt men
jag orkar inte engagera mig.

RESULTAT

FLEST A: I do me,
you do you

Du är en närhetsknarkare och det är
helt uppenbart att du tänder på känslor.
Det är dags att lära känna dina och din
partners sexuella behov och uppleva
nya saker med varandra. Du och din sexpartner ska helt enkelt onanera bredvid
varandra, du får det du vill ha och får
se den sexiga vyn av din partner som
njuter. Det är inte lika drömlikt som
det sexet du brukar föredra men det
finns stor potential att finna intimitet i
denna ställning!

FLEST B: Skeden

Du är alltid igång, det är äventyr på
äventyr, ständigt ska det vara spännande. Men du måste komma ihåg, att
ibland behöver man också bara vila, bli
omhändertagen och gosa. Det är dags
att köra skeden! Ni har sex medan ni
skedar varandra, både smeksex, sexleksaker som vibratorer och penetrativt
sex fungerar i denna ställning. Men det
viktigaste är att ni kramas och känner
närheten till varandra. Om du eller din
partner har love languaget physical
touch blir du/hen extra grad av denna
goa sexkram!

FLEST C: Lotusställningen
Du är jävligt gosig som person, du älskar kramar och att ta det lugnt och försiktigt. Ibland kan du dock ha svårt att
ta dig utanför din comfort zone och testa nya saker. Därför är lotusställningen
perfekt för dig! Ställningen tillåter
utforskande i en lite mer okonventionell
position utan att intimiteten och tryggheten försvinner. Lotusställningen nås
genom att den ena sitter med fötterna
ihop och benen böjda åt sidan, så att

det bildas som en “skål” mellan benen.
Där i sätter sig partnern med ansiktet
mot den andra och benen runt dens
rygg. Här kan ni välja att ha penetrativt
sex, smeksex och/eller använda sexleksaker på varandra. Glöm inte att kolla
in i varandras ögon och verkligen ta in
synen av den andra personen!

FLEST D: Bestiga
berget

Du behöver ta tillbaka makten och hitta
tillbaka till, alternativt äntligen nå, din
inre självsäkerhet. Du är ganska osäker
och kan ibland ha svårt att uttrycka
vad du egentligen vill ha… Det är dags
att sätta dina egna behov i fokus och
börja ta för dig lite (obs självklart med
samtycke ;)). För denna position ska du
stå upp och sätta ditt ena ben på något,
kanske en soffa, stol, sängkant eller
något annat - medan din sexpartner
går ner på dig underifrån. Du bestiger
berget och står stolt i världen, medan
du får lite sexx, nice!

FLEST E: Sexig brygga
Uppriktigt sagt så är du rätt lat (i
alla delar av ditt liv), du är sugen på
snabba orgasmer med minimal effort
och därför skulle det vara nyttigt för
dig att äntligen få göra något fysiskt
krävande. Därför är bryggan perfekt
för dig! Ställ dig i brygga och låt din
partner antingen penetrera dig genom
att stå mellan dina ben, eller gå ner
på dig eller fingra dig. Om ni genomför sexakten på en riktig brygga blir
det extra spännande ;) Och du, kom
ihåg att efteråt också ge din partner,
kanske är det då hens dags att testa
bryggan - sluta vara lat i sängen och
kom ihåg hur kul det är att se en annan människa njuta!

Adina Edfelt
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ANYWAY-HERE’SWONDERWALL-killen
ALBIN

Har du ett partytrick?
Jag kan fästa en burk i handflatan om
jag ska blanda en grogg. Med lite fukt
går det.
Sex utan kärlek eller kärlek utan sex?
Sex utan kärlek.
Bästa sexlåt?
Third stone from the sun - Jimi Hendrix

Rör aldrig en gitarr när du är full.
- Albins motto

Frikort? Om du skulle behöva det.
Happy Jankell!
Konstigaste stället?
Skoltoalett.
När gjorde du det senast?
Vad är det för dag idag? Förra onsdagen.
Vänta måste dubbelkolla. Tar upp telefonen. Bildminne liksom. NEJ, inte så,
kolla kalendern bara.
Har du någon konstig turn-on?Blick.
Det som finns i den.
Är du bra på att flörta?
Flörteri? Nej.
Gifta dig för livet nu eller vara singel för
evigt?
Gifta mig nu. Definitivt.
Har du något sexual awakening?Ah, vad
hette den där serien på SVT? Det var av
en slump med Happy Jankell. Portkod!!

Berätta nånting som du tror att inte
många vet om dig!
Jag är ett grovt ordningsfreak. Jag
kan fippla med en hylla i typ en
halvtimme tills jag skrämmer mig
själv.
Har du något flört- eller dejtingtips?
Våga skulle jag säga. Absolut.
Vad är det mest riskabla du gjort?
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Sommaren mellan femman och
sexan hyrde vi en båt som vi åkte
runt i skärgården med. Vi la till vid
någon liten ö med bara skog och så
skulle jag gå på toa uppe i skogen.
Då satte jag mig mot en sten och
bara la en skogsrunk. Det var
ändå ganska nära båten. Sen något
riskabelt med en annan person. Jag
gjorde det i ett buskage. Skratt. Jag
är inte exibitionist.

Vad är din typ?
Jag har försökt att hitta ett mönster.
Men jag gör verkligen inte det. Det finns
ingen mall som kan appliceras på alla.
När var du senast på dejt?
En månad sen typ.
Vad är det mest romantiska någon har
gjort för dig?
En spellista.
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Leia Birgersson målar wow sexig visst.

KONST(IG) GÄRI
DET KÄNNS SOM ATT JAG
BORDE ÄGA EN MOTORCYKEL. Skratt. Jag känner mig
väldigt i mitt element just nu.
Partytrick?
Jag brukar pierca folk!
Bästa sexlåt?
Still on acid - Original Mix
När gjorde du det senast?
Tre veckor sen!
Vad är det mest risky du har
gjort?
Gå in på ICA i underkläder tror
jag. Även om det inte kändes så
risky då. Det var under en dare
för några somrar sen. Men det
kändes inte jobbigt, jag tyckte

24

typ det var ganska normalt.
Däremot reagerade alla andra
som att det var helt bisarrt.
Är du bra på att flörta?
Jag tror att jag är bättre än jag
tror jag är, men inte så bra som
jag skulle vilja vara.
Vad är sex för dig?
Jag kan tycka ett riktigt bra
hångel är sex. För mig kan små
saker verkligen också vara sex.
Sugmärken, ja eller nej? 100%
ja!
Har du någon konstig eller
annorlunda turn-on?
Bli biten?

Ser du på dig själv som en sexuell person?
Ja! Jag känner mig typ som stereotypen av en kåt tonårskille. Jag
har flera vänner som är asexuella
och det har fått mig att inse hur
mycket jag faktiskt tänker på det
och hur stor del av mitt liv det är.
Jag tänker innerst inne att jag är
en liten kåt fjortonårig pojke typ.
Kan du ge oss ett flört- eller
dejtingtips?
Jag tror i allmänhet att bara ta
första steget. Anta att folk faktiskt
vill prata med dig, att folk är
intresserade av dig och bara gå
fram och snacka med dem. Kom
ihåg att de flesta är minst lika
rädda för dig som du är för dem.
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Sexual awakening?
Twilight. Still gets me going.
Ge oss ett flört- eller dejtingtips.
Man lever bara en gång. Och
ingen bryr sig om dig. Ingen
lägger märke till dig. Alla har
fullt upp med sig själva. Det
var nån som sa att det är så
jävla självcentrerat att tro att
man ska bli mördad av en
seriemördare. Snälla det är så
liten risk. Samma med dejting.
Kör. Folk glömmer saker så
snabbt. Ain’t nobody notice
you. Skäm ut dig. Det är inte
så farligt. Livet är för kort för
att inte säga vad man känner.
YOLO därför Carpe Diem.
Också våga ögonknulla mer.
Mest riskabla du gjort?
Att alltid vara för rakt på sak
och inte spela the Game med
killar. Snälla sluta vara så
YOLO.

Har du något partytrick?
Det brukar sluta (eller börja)
med att jag tar av mig alla
kläder.
Bästa sexlåt?
I feel love 12” version - Donna
Summer. Det är inte riktigt en
låt för sex, den funkar säkert
till det med. Men när jag
lyssnar på den så... Jag börjar
typ grinda mot närmsta vägg.
Guilty pleasure?
Spice Girls. Jag kan alla låtar utantill.
Berätta något du tror få vet om dig?
Jag är uppväxt på en bondgård
utanför Nyköping. Vi hade 2000
kossor. Fuck vegans.

Säg ditt bästa skämt?
Jag önskar att jag delade ideologi
med JK Rowling så jag kunde
bekräfta mig själv. För allt jag
behöver är manlig bekräftelse.
Vad får dig att tappa det totalt?
Förlåt Gloria Steinem, men
traditionella könsroller. En gång
följde en kille mig till dörren och jag
kom. Jag tycker det är intressant att
killar väljer bort de könsroller som
är jobbiga för dem. De kan inte hålla
upp en dörr för en kvinna för att det
är ofeministiskt, men de kan kolla på
gangbangs.
Vad är det mest romantiska
någon gjort för dig?

Det var en kille som verkligen
uppvaktade mig. Jag var typ
ganska osäker och behövde
bekräftelse men det klickade inte
riktigt. En av gångerna jag sov
hos honom, inget hände för det
fanns ingen zsa zsa zsu, vaknade
jag upp till doften av plättar. Så
jag lånade hans kimono och gick
ut i köket där pale blue eyes
spelade. Cringear. Det var så stelt
för jag tänkte, det här ska kännas
romantiskt eller hur, men jag
kände liksom inget. När vi
kysstes frågade jag mig själv om
det kändes bra. Tips, om man
behöver undra känns det inte
bra. Men vi är goda vänner nu.

En
Frän
Dam
Som
Kan
Reklam
Clara vill jobba med nånting
konstnärligt men kommer
troligtvis hamna på reklambyrå.
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Vad är din typ?
Min kompis beskrev den som blonda killar som är lite för
snälla. De verkar också alltid vara väldigt lugna. Också, detta är
hemskt men alla jag gillat är fan lite, trigger warning, aspiga.
Body count?
Please, I’m a lady.
Lady bunny.

Vad gör dig lugn?
Stelt, men beatles och ett bad. Och
typ Bridget Jones Diary. Kolla på
bridget i ett bad.

Sexualitet?
Straight. Just nu. Men
jag är öppen för
förbättring i framtiden.

Frikort?
Gud det är så många. Men
Robert Pattinson. Edward.
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Att träna är för mig som att
gå natur. Man kan lika gärna
vara sexig när man gör det.

Sex utan kärlek eller
kärlek utan sex?
Sex utan kärlek!
Har du ett partytrick?
Jag kan böja mina fingrar på
väldigt konstiga sätt.
Bästa sexlåt?
Oj den är svår. Typ något från
viagra boys, jag säger Sports.
Sexualitet?
Bisexuell.
När gjorde du det senast?
Det var faktiskt ett tag sen.
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Tre dagar sen. Sluta Clara,
wipe that face off, det räknas
faktiskt som ett tag sen när
man är i tonårsrelation med
högt libido.
Är du bra på att flörta?
Gud ja. Jag har fått nästan
varje person jag velat ha. Inte
att de gillar mig på riktigt
men ja. Tricket är att inte gilla
så många människor. nu.
Sugmärken ja eller nej?
Nej, jag har invandrarföräldrar.

- Maja

Hur känns det just nu?
Det känns väldigt kul. Jag
har aldrig njutit av uppmärksamhet mer än nu. Det
känns främst väldigt bra att
potentiellt ha gjort vaktmästar-Tommys dag nu när
han kom in och såg oss.
Vad är det mest riskabla
du har gjort?
Jag skulle säga att det mest
risky jag gjort var när jag jag
ljög om min ålder för cirka
åtta 18 till 22-åriga killar
när jag var fjorton. Alltså jag

gjorde inget med dem. De
är mina kompisar nu. Det
var bara att de trodde att
jag var en hel del äldre än
jag var och det fick mig i
en del konstiga situationer.
Eller alltså de började flörta
och jag flörtade tillbaka för
jag var helt unhinged. Tills
sist sa min syster att jag behövde sluta och jag ba ja jag
måste sluta. Till sist var det
inte jag som berättade utan
min nosey fucking bästa
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vän som var i deras ålder
och var avundsjuk för att
han var fett taggad på alla
de killarna. Så han ba “She’s
fourteen you know that
right?” Detta var i Kroatien!
Skratt.

Ge oss ett flört- eller
dejtingtips!
Mitt bästa flörttips skulle jag
vilja säga är mycket ögonkontakt och närgångenhet.
Detta funkar speciellt på

tonåringar för så fort du rör
typ en tonårspojke så blir
han sådär skakar liksom.
Det skulle jag säga är ganska
genomgånde.
Men bara ha kul med det.
Du har kontroll. You’re that
bitch liksom. Det är så man
måste tänka. Tänk att du
har det så har du det

29

Tack för att
du läst!

Stort tack till
alla modeller!
Otto
Maja
Albin
Esmeralda
Leia

Clara
Fanny
Petter
Elvin
Fabian
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30

ILLUSTRATION AV LEIA BIRGERSSON

31

APRIL 2021

