knäppa
köln
Köln bjuder på ett glatt humör och på fester som aldrig vill ta slut.
I juli firas Pride i Europas gayhuvudstad. QX har kollat läget.

AV Johan Augustin

Nattklubben Venue har olika temakvällar.
”HomOriental” kör orientaliska beats och
dansgolvet blir snabbt fullsatt.

Jens Weiler tar hand om
dj-båset och gästerna på
Exile on Mainstreet

Mark Reid på sin favoritgata,
King Street.

Mentaliteten i Köln är väldigt avspänt. Vill man hångla gör man
det helt öppet.

G

aybaren Exile on
Mainstreet är full
med partyprissar runt
midnatt på fredagskvällen. Det
kommer dröja många timmar
innan majoriteten har gått och
lagt sig – det finns alldeles för
många gaybarer på Mainstreet
(Schafenstraße) – som stänger
mer eller mindre när besökarna
bestämmer sig för att sluta festa.

En av dem är brasilianske
modekoreografen Clédio
Oleques som har bott i Köln
ett år. Clédio trivs bra i staden
vars invånare är ”öppna och
trevliga”.
– Mentaliteten är mildare
än i många andra tyska städer
som till exempel Berlin, där
människor kan vara lite hårda.
Det kanske har att göra med
att klimatet är mildare här
också, säger Clédio och avslutar med ett skratt .
Faktum är att Kölns närhet till Frankrike, Holland
och Belgien gör det lätt för
resenärer från till exempel
Amsterdam att komma hit
över en weekend. Jessy
Kostner, 24, är här tillsammans med några kompisar
på en ”festhelg”. Amsterdam
där de kommer från har trots
sin välkända öppenhet ”inte
samma mentalitet som Köln”.
– Det är friare för oss här.

Det är mer ”kinky” än i Holland där vi bor och jobbar,
klargör Jessy.
I dj-båset spelar Jens
Weiler de senaste dängorna
– en blandning av pop och
soft house. 37-åringen som
dj:ar på helgerna jämför Kölns
nattliv med Berlins: ”det är
lika bra”.
Sommaren är bäst, då har
vi Pride och olika musikfestivaler, säger Jens.
Barrundan har precis
kickat igång, så det är dags
för Clédio och hans nyfunna
holländska vänner att ta sig ett
stenkast till Ex-Corner som är
nästa bar på Schafenstraße.
Här är stämningen om
möjligt ännu mer på topp. Eftersom den årliga Kölner Karneval redan har startat såhär
i slutet av februari – så är det
många som har klätt upp sig i
karnevalsdräkter, bär masker
eller bara har sminkat sig i
fantasifulla utsmyckningar –
som representerar ”the crazy
days”, vilket delar av karnevalen kallas. Cowboys, indianer,
katter och möss. Eller varför
inte avskalat som en grekisk
sjöman? Rafail Kasapis, som
har sina rötter i Grekland men
bor i Stuttgart har valt den
sistnämnda munderingen. Eftersom Rafail tycker att Stutt-

Clédio Oleques passar på att dra på sig
cowboy-mundering under karnevalen – för
att smälta in ännu bättre i miljön

KÖLN

Köln är Tysklands äldsta
storstad med ungefär en
miljon invånare. Staden
som har ett av de äldsta
och största universiteten i
Europa, ligger i delstaten
Nordrhein-Westfalen i västra
Tyskland.
RESA En flygresa kostar
från 1100 kronor t/r med
Lufthansa, med ett stopp på
vägen. www.lufthansa.com
BOENDE Se till att boka
hotell i god tid, särkilt i
karnevals- eller festivaltider.
www.hotels.com
KÖLNER KARNIVAL För info
gällande den årliga karnevalen, som pågår från slutet av
februari till början av mars:
www.koelnerkarneval.de
CHRISTOPHER STREET DAY
är Kölns egen Pride-festival
är den första helgen i juli
varje år. Den avslutas med
en parad som fyller gatorna
med en halv miljon deltagare
och åskådare. Men Kölns
festligheter börjar med ett
fullspäckat program redan
två veckor innan dess.

gart är en konservativ stad
så tänker han flytta till Köln
inom kort – som ”efter Berlin
är den största mötesplatsen för
homosexuella i Tyskland”.
– Detta är tredje gången
jag kommer hit bara i år.
Människor är varma och
gästvänliga. Plus att det kommer turister från hela världen
– vilket gör det till en bra
blandning, säger han.

– Här kan man vara sig
själv, ingen höjer på ögonbrynen, säger Isabel.
En stark tradition
Kölns invånare håller hårt på
traditionerna, och går in för
att fira karnevalen, som man
har gjort i urminnes tider,
till fullo. Att klä upp sig hör
liksom till, och redan från
mitten av november börjar
man planera vilka dräkter

”Här kan man vara sig
själv, ingen höjer på
ögonbrynen”
Det verkar vara en speciell
mys- och trevlighetsfaktor
som råder i nattlivet, många
säger att det är människorna
som lyfter upp staden, och
det stämmer i alla fall på
Ex-Corner där bartendrarna
skrattar och har kul när de
jobbar– iklädda sina egna
karnevalsbidrag.
Ytterligare några hopp ner
på Mainstreet och partygänget hamnar på Mumu Bar. Hit
brukar Isabel och Julia gå, de
är nykära och kan inte hålla
händerna borta från varandra.
Tjejerna gillar Mumu för att
det är ”mixat” – här går det
”bra att blanda bögar och
flator”.

som ska bäras, och utbudet
i stadens butiker är enormt.
Färgglada peruker, hattar,
teatersmink, djurdräkter i
polyester, masker, det mesta
finns på hyllorna. Nu under
den sista veckan av februari
är gatorna redan fyllda av
utklädda karnevalsdeltagare
– varje år beräknas över en
miljon åskådare följa festtågen som kulminerar i början
av mars. Det är lördag, och
solljuset förbytts i det gula
skimmer som bildas på Rhen
när ljuskällorna från broarna
som går över floden reflekteras i vattnet. Flodbåtarna som
erbjuder ”rundfahrten”, med
olika alternativ som sightsee-

ing, middag och party inväntar
att människor ska gå ombord,
de flesta utklädda, som nu har
bildat långa led längs Rhen.
Skratten blandas med prat – i
ett dovt sorl. I myllret vid
”riverside” finns det tid för en
och annan pratstund.
– Staden har en historia som sträcker sig 2000 år
tillbaka i tiden. Vi har massor
av kyrkor, museer och givetvis
katedralen. En rik kultur helt
enkelt, säger en man innan han
haltar förbi på ett träben, med
en sjörövarhatt och en svart
lapp över ena ögat.
Eftersom stora delar av
Köln förstördes av andra
världskrigets bomber, har man
återskapat många byggnader i
samma gamla stil. ”Kyrkornas
stad” har fler romanska kyrkor
än någon annan tysk stad, hela
tolv stycken. Det mest kända
landmärket som tornar upp sig
157 meter, och lyser upp den
gråsvarta himlen, syns väl från
floden, och fungerar som ett
naturligt riktmärke. Kölnerdomen, eller katedralen är en av
Tysklands största sevärdheter
och lockar 20 000 besökare om
dagen. Att promenera längs
floden på kvällen är, förutom
att njuta av omgivningarna,
ett bra sätt att lära känna nya

Bartenderna på Ex-Corner bjuder verkligen på sig
själva och showar till det under kvällen.

Karnevalen förvandlar Köln till en färgglad fest som
varar i ett par veckor, där alla verkar vara på ett ända
långt strålande humör.

I Köln finns en del original, och det
bästa är att ingen höjer på ögonbrynen åt det som sticker ut.

Clédio Oleques lär känna modellen
Ben på Venues dansgolv.

människor, och med Kölnborna
är det knappast något problem.
Precis som fredagar är lördagskvällar synonymt med party
i Köln. Ikväll har nattklubben
Venue på Hohestraße sin ”HomOriental”, ett party som återkommer var fjärde lördag. Väl
på dansgolvet förflyttas gästerna
till Istanbul eller Balkanhalvön.
Musiken är orientalisk med
persiska och arabiska influenser – de flesta här har sina rötter
i nämnda länder och områden.
Strålkastarna kastar rött och lila
på en smal kille i 20-årsåldern
som har intagit podiet i mitten
av dansgolvet. Han rör snabbt
på höfterna i takt med musiken,
och får snart sällskap av tjejer
och killar i blandade åldrar som
dansar loss till de orientaliska
beatsen.
Festen har bara börjat och
kommer fortsätta många timmar
än. Det verkar inte som att det
finns några riktiga stängningstider på nattklubbarna eller barerna, det är liksom lite svävande
– beroende på vilket partyhumör
som råder på stället. I en av
Venues barer står modellen Ben.
Han säger att nattlivet i Köln är
allt annat än pretentiöst.
– Folk vet hur de ska roa sig –
både gay- och straight. Jag gillar
människorna i stan, det är alltid
lätt att få nya vänner!

