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idigare har de gjort boken 
Mat under bar himmel 
ihop. Nu har matredaktö-
ren Michael Krantz och 

fotografen Håkan Aspnäs slagit 
sig ihop och gjort Bara drinkar. 
En drinkbok där drinkarna lyfts 
fram av mer eller mindre avkläd-
da killar.
    Varifrån kom idén till 
boken, Michael?
    – Marcus Näslund, som 
också är en av modellerna i 
boken, kom med grundidén och 
när Håkan och jag kände att 
vi ville satsa på ett nytt projekt 
efter våra förra bok så kändes där 
här kul och hanterligt. Idén var 
från början att göra en bok som 
vände sig till tjejer, men den är 
ju lika mycket för gaykillar. Att 
sidorna har regnbågens olika fär-
ger som teman har ingen straight 
tjej som köpt boken reagerat på. 
    Hur hittade ni killarna?
    – Många är modeller som 
Håkan jobbat med tidigare, både 
för reklam och privat. Sen har 
vi letat både på Qruiser och på 
Grindr. Och ibland har vi sett 
någon vi gillat på krogen. Det 
har inte varit några problem att 
få killar. 
    Det är bitvis väldigt naket 
i boken, var ni rädda att det 
skulle bli för sexigt?
    – Nja, inte direkt. Det finns 
något för alla smaker, och det är 

schysta bilder. Min mamma har 
kollat igenom alla bilder, och 
hon är mindre förtjust i vissa, 
men då bläddrar hon bara förbi 
(skrattar). 
    Vad har ni fått för reak-
tioner på boken?
    – Bara positiva. Jag trodde att 
det i alla fall skulle vara någon 
som reagerade negativt, men det 
har inte blivit nåt sånt. Många 
efterfrågar till och med en ny 
bok, med tjejer. Men vi får se, 
det är inte lika lättjobbat tror jag.
     Är det riktig sprit i glasen 
som är med på bilderna?
    – Ja, det är faktiskt det. Det 
ser inte äkta ut om man fejkar 
det. Däremot är isen inte riktig. 
Den är av akryl eftersom den 
riktiga isen smälte så snabbt i de 
starka lamporna. 

    Vem skulle du helst vilja 
plåta naken med en drink i 
handen?
    – Nate Archibald (Chace 
Crawford) från Gossip Girl.
    Vart går du helst ut och 
tar en drink?
    – Oftast Beebar om jag är i 
Göteborg. Annars hänger jag en 
hel del i lägenheten i Berlin.
    Vad dricker du själv helst?
    – Gin och tonic, så tråkig är 
jag (skrattar). 
 Ronny Larsson
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Allas Företagsservice
Lokalvård och bemanning
Vi erbjuder ett  brett  utbud av hemnära tjänster och behovs-
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specialister inom bemanninglösningar med helhetsansvar för en 
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