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Presidenten har ordet

Tiden går raskt når en har det gøy sier klisjeen, 
men det er jo sant også! Nå har jeg allerede 
vært President i to år og tatt fatt på mitt tredje. 
Takket være et dedikert styre og entusiastiske 
frivillige er vervet en sann fornøyelse. Jeg har 
vært heldig og fått en sjarmøretappe i klubbens 
historie. Det er derfor rett av meg å rette en 
stor takk til de som har gått foran meg og 
bygget opp og sikret klubbens overlevelse i 
trangere år. Ingen nevnt, og ingen glemt! I 
dette nummeret av Lenka tar vi noen tilbake-
blikk på klubbens historie i anledning det store 
jubileet for den moderne homobevegelsen med 
50-årsmarkeringen av Stonewall-opprøret.

I løpet av det siste året har vi sikret ny leie-
kontrakt og fast skjenkebevilgning. Husleien 
har økt, men med fast bevilling kan vi ha flere 
fester, som sammen med flere medlemmer og 
økt oppslutning om festene likevel sikrer at 
klubben går med økonomisk overskudd. Dette 
har muliggjort fornyelse av lokalene, noe vi i 
styret håper medlemmer og gjester setter pris 
på. 

Fremover vil styret fokusere på å støtte opp 
under nye aktiviteter samt å sikre fortsatt god 
drift av klubben. Medlemmer som har ønsker 
og ideer for hvordan klubben kan utvikle seg 
videre oppfordres til å engasjere seg i driften, 
vi har alltid plass til flere frivillige.

     - Marius
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GIR SEG ALDRI!

Det er få som har satt så stort preg på homohistorien i 
Norge som Svein Skeid. I over fire tiår har han stått på 
barrikadene. Siste seier kom i fjor sommer da WHO fjernet 
fetisjisme som en diagnose.

Det er med ærbødighet og ydmykhet man entrer leiligheten til 
Svein Skeid (68) på Enerhaugen i Oslo. Ikke bare er hele leilig-
heten innredet med bur, andreaskors og diverse BDSM-utstyr 
hengende på veggene i stuen, men Svein er ingen hvem som 
helst. Han ble i 2000 kåret til Norges mest populære homofile 
mann, er innehaver av homoærespris fra 2003 for sitt livslange 
arbeid for homofile, fetisjister og BDSMere, samt kåret til en av 
Norges 10 mest innflytelsesrike homoer. For å nevne noe.

Fornektet BDSM 
– Hvordan oppdaget du fetisjene dine?  
Svein smiler og forteller:  
– Det kom gradvis. Jeg husker at jeg i puberteten lekte med 
oljehyren til faren min. Jeg likte alt som var blankt og svart, men 
hadde ikke ord på det. Da jeg studerte jobbet jeg ekstravakter 
på Ullevål. I en pause gikk jeg inn på toalettet med et avisutklipp 
med bilde av en modell med blank svart jakke. Jeg skjønte da 
det gikk for meg at det også var jakken som tente meg. På den 
tiden var dette jævlig politisk ukorrekt, så for meg ble det en 
prosess hvor jeg kom ut to ganger - først som homse, og så som 
lærhomse.

Men det var ingen enkel prosess, forklarer Svein.  
– Jeg kom ut både som homse og BDSMer i 1972. Skjønt, 
«komme ut» er å ta i. Jeg ville ikke vedkjenne meg BDSM-sidene 
av meg de første årene, og mye porno, gummitøy og sex-leketøy 
forsvant i søppelsjakta i høyblokka på studentbyen på Kringsjå 
før jeg kom inn i SLM-miljøet i 1980.

Går i gear offentlig 
I dag er ikke Svein den som gjemmer seg vekk med sine fetisjer. 
Han går daglig i lær, gummi eller annet fetisjklær som faller seg 
inn. Enten det er på en tur til butikken, eller andre ærender.  
– Jeg må ha vært en av de første som gikk i fullt lær på 70-tallet, 
og etter hvert i gummi på blant annet Venstres Hus, Metropol, 
Boys Club, Club 7 og London Pub, forteller Svein.

Svein Skeid med et eldre nummer av 
Lenka. Han var redaktør i flere år
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Varslet politiet 
Scandinavian Leather Men (SLM) ble etablert i 1976. Festene ble 
arrangert i Wimpy bar, under gamle Metropol i Prinsens gate i 
Oslo. Det var en tøff start.

– Vi hadde både AKPere og politiet på nakken. Politiet trodde vi 
var nynazister fra 1976 til 1982. Derfor ringte vi politiet og varslet 
at det kom mange i uniform. Vi var livredde for å provosere. 

Samtidig med utelivsboomen på 80- tallet, kom også hiv- og 
aids-epidemien. På den tiden var aids en dødelig sykdom, og 
Svein engasjerte seg sterkt i forebyggende arbeid.

– Folk døde som fluer frem til medisinene kom mot slutten av 
90-tallet. Det var svært viktig å få ut informasjon, motivere og 
lære folk. Det er en del av lærkulturen og kameratskapet å ta 
vare på hverandre. Dersom min innsats har reddet ett eneste liv, 
så jeg svært glad for det.

Tøffe år for miljøet 
Det var en tøff tid for SLM på 80-tallet. Flere presseoppslag 
satte SLM i et negativt lys. Dagbladet sammenlignet i 1982 SLM 
med ”Gestapos julebord”, og advarte over en helside mot ”...de 
sadomasochistiske lærgutta i SLM” og “en reaksjonær vind fra 
Amerika – en skummel subkultur med sm, lær, uniformering og 
vold“. 

– På 80-tallet var det ingen som var åpne, som tok fighten i media. 
Vi kom skikkelig bakpå, og i 1986 ble SLM lagt ned. Arkivet ble 
brent og alle spor ble slettet, utdyper Svein.

Sto fram 
I to år arrangerte Svein «Svart natt»- fester hjemme i leiligheten 
sin på Enerhaugen, og i 1988 ble SLM Oslo etablert. 
Svein blir ivrig og forteller: 
– På 90-tallet kom SLM på offensiven igjen. Jeg tok initiativ 

til at vi skulle delta i paraden under Pride, og det gjorde vi fra 
1991. Samme år stilte kjæresten min Tore Stensby og jeg opp 
på forsiden av lørdags-VG og over 6 sider (!) som lærhomoer. 
VG var på besøk på småbruket i Sørskogbygda og lagde en sak 
om kontrasten mellom de lærkledde i lærbaren på ”den skumle” 
Sorte Enke i Oslo, og to forelskede karer som kysset hverandre i 
enga med kua Lykkeros i bakgrunnen. Det ble et lite vendepunkt, 
forteller Svein litt stolt.

Kjempet for friskmelding 
Fra 1987 og i ca 10 år framover ble Svein sterkt engasjert i den 
såkalte Spanner- saken. Lærhomoer ble arrestert i England for å 
ha skadet seg selv. Svein fikk med seg en rekke organisasjoner til 

Faksimile fra VG, 24. august 1991. Seks siders 
reportasje om kjæresteparet Svein Skeid og Tore 
Stensby i lørdags-VG, inkludert forsidehenvisning 

og helsides forhåndsannonsering dager før.
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å støtte saken. Han danner også SMIA for å jobbe enda sterkere 
seksualpolitisk.

Spanner-saken ble starten på Sveins sterke engasjement for å 
fjerne fetisjisme som en diagnose. Han er en av grunnleggerne 
av Revise65, som hadde sin spede begynnelse i 1994. Etter 
utrettelig innsats fjernet de skandinaviske landene diagnosen, og 
den store seieren kom i juni 2018 da WHO endelig friskmeldte 
fetisjisme.

Bruker sinnet 
– Du har stått på barrikadene i 4 tiår, hva er det som motiverer 
deg? 
– Jeg blir forbanna på urettferdighet, og fordommer og dumskap, 
som psykiatrien leder an i. Når de sier vi er voldelige tror folk det 
er sånn. Det er mye sinne som jeg kanaliserer den veien der, sier 
Svein Skeid. 
– Stengslene sitter inne i vårt eget hode!

Vil skrive  
Svein er ikke den som gir seg.  
– Nå skal jeg skrive om homohistorie fra 1910. Det begynte i 
1990 da jeg jobbet frilans for bladet Blikk, og møtte en 94 år 
gammel mann med klisterhjerne som fortalte om hvordan 
homofile møttes da han kom til Kristiania i 1913. 
Det mangler ikke på engasjement hos Svein, gløden er der 
fortsatt.

– Helt avslutningsvis, har du noen råd til ungdommen som er 
nysgjerrig på fetisjer? 
– Stengslene sitter inne i vårt eget hode. Folk er faktisk veldig 
nysgjerrig og åpne. Når jeg går i butikken eller andre steder 
møter jeg bare positive kommentarer.

Det er ikke uten grunn at Svein er æresmedlem i SLM Oslo.  Vi 
har alle mye å takke Svein for!

SPONSORED BY: IN COOPERATION WITH:PROUD MEMBER OF:

15-22 June 2019
FETISH PRIDE 
Oslo

Saturday 15th

Sunday 16th

Wednesday 19th

Thursday 20th

Friday 21st

Saturday 22nd

Opening Party

Fetish Café

SLM Young

Mixed Party

Haraball

Fuck the Rest
VISIT OUR STAND IN PRIDE PARK 
AND JOIN US IN THE PARADE

FOR MORE INFORMATION 
AND TICKETS - CHECK OUT
SLMOSLO.NO/PRIDE
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duoshop.no

   Ofte stilte 
Spørsmål og svar
Må jeg være medlem av SLM Oslo for å delta på  
festene? 
Nei, det behøver du ikke. Men som medlem betaler du mindre i 
inngang på festene, samt gjennom medlemskontingenten er du 
med på opprettholde klubben. Kan du fremvise gyldig medlems-
kort får du 10 % rabatt hos DUO Shop og Pinpoint Piercing.

Du har da fort spart inn medlemskontingenten.

Hvordan melder jeg meg på festene? 
Det er slutt med påmelding til festene. Frem til høsten 2018  
måtte man melde seg på, men vi har nå fått permanent skjenke-
bevilling og påmelding er derfor ikke lenger nødvendig.

Har dere kondomer? 
Ja. Helseutvalget sponser SLM med kondomer, glid og engangs-
hansker. SLM Oslo oppfordrer alle til å ta ansvar for egen helse 
og praktisere sikrere sex.

Hvor oppbevarer jeg verdisaker? 
SLM har bemannet garderobe hvor du kan henge fra deg klær 
og oppbevare sekker/bager samt verdisaker. Husk at du må ha 
et betalingsmiddel til baren, og der kan du trygt legge igjen 
bankkort og garderobelapp, så slipper du å passe på dem i løpet 
av kvelden.

Jeg har ikke lærantrekk, hva gjør jeg? 
Selv om lær er en del av navnet Scandinavian Leather Men, er 
det ikke et absolutt krav på klubbkvelder. Klubbens kleskode 
inkluderer også gummi/latex, uniformer, skinhead, arbeidstøy og 
sportstøy.

13



Ikke medlem? Meld deg inn nå! 

Som medlem av SLM Oslo får du blant annet 
redusert pris på inngang til klubbens fester,  
samt 10 % rabatt hos DuoShop og hos  
Pinpoint Piercing.

Støtt vårt formål om kameratskap mellom fetisj- 
og BDSM-interesserte menn, og bidra til topp 
stemning på Oslos tøffeste lærbar!

Meld deg inn på slmoslo.no/medlem/

   Ofte stilte 
Spørsmål og svar
Kan jeg gå naken? 
Enkelte velger å gå naken, og det er greit så sant det ikke er 
spesifisert kleskode (f.eks gummifest). Sko er alltid påbudt. Da vi 
er en fetisjklubb oppfordrer vi dog til at man prøver ha noe  
fetisjrelatert på seg. Gjerne harness, eller en passende jock,  
armbånd eller lærhansker.

Husk at SLM i løpet av året arrangerer flere nakenkvelder. De har 
blitt meget populære!

Hva om jeg møter en kollega? 
Da har du en kollega med samme interesse som deg, og som 
kanskje synes det er like pinlig og forventer samme diskresjon. 
Snakk sammen og gå eventuelt i kjelleren på omgang hvis du 
vil slippe å se kollegaen ha heftig sex i slynga. Erfaringsmessig 
så synes mange det er kult å møte på kjentfolk med samme 
interesser.

Husk at regelen er at det som skjer på SLM, det forblir på SLM!

Er det noen mulighet til å skifte klær? 
Ja, det er det. Det er en liten «bås» ved inngangen hvor det er 
mulig å skifte.

Må jeg ha sex? 
Nei. Mange går på SLM for å ta en pils, drink eller mineralvann 
i baren med likesinnede i sitt deiligste gear. Sex er en mulighet, 
men er selvfølgelig helt frivillig.

Hva finner jeg i kjelleren? 
I tillegg til andre kjekke, kåte og sexy menn i samme æren som 
deg, så finner du blant annet slynger, Andreaskors, et par båser, 
badekar og noen trange ganger. Deler av kjelleren kan dateres 
tilbake til 1600 – tallet, og det er mye historie i veggene!
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Om SLM Oslo

Scandinavian Leather Men (SLM) ble etablert i Norge i 1976 
som en fetisj- og bdsmklubb for homofile menn, inspirert 
av klubber med samme navn i Sverige og Danmark. Klubben 
var fra første start en del av et internasjonalt fetisjmiljø. 

På midten av 70-tallet dro en gjeng gutter fra Oslo til det 
aller første Baltic Battle arrangert av SLM Stockholm, samt 
enkelte tok tog gjennom Europa og DDR til et av de første 
påsketreffene i Berlin. Tilbake i Oslo bestemte de seg for at 
dette trengte vi hjemme i Norge og den første klubben for 
lærhomser ble etablert. Dette skjedde kun fire år etter  
avkriminaliseringen av homofile og viser hvor raskt  
samfunnet utviklet seg på 1970-tallet. 

Siden 2009 har SLM Oslo holdt til i dagens lokaler rett 
utenfor murene til gamle Akershus festning. Vi driver vår 
egen bar med fulle rettigheter og fast løyve. I kjelleren, 
med røtter fra 1600-tallet, har vi byens tøffeste dungeon. 
Vi arrangerer fester en til to ganger i uken. Disse spenner 
fra klubbkvelder, hvor alle fetisjer i kleskoden er velkomne, 
til temafester for spesifikke fetisjer, som fisting, gummi, 
sportstøy, piss, bdsm og annet. Annenhver måned skrur vi 
opp temperaturen og avholder våre stadig mer populære 
nakenfester. 

Våre største arrangementer i løpet av året er klubbens 
bursdagsfest «Valhall», Halloween-festen «Red Devil» og 
festene under Oslo Pride. Haraball, på fredagen i prideuken, 
er det absolutte høydepunktet. 

Sjekk programmet og ta turen til den beste klubben i 
Norge! 
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Über SLM Oslo

Scandinavian Leather Men Oslo wurde 1976 
als SLM Norway gegründet. Ein Fetisch- und 
BDSM-Club für schwule Männer, inspiriert durch 
ähnliche Clubs in Schweden und Dänemark. Der 
Club war von Anfang an Teil einer internationalen 
Fetisch-Community. Mehrere Osloer haben im 
selben Jahr die erste Baltic Battle besucht, die vom 
SLM Stockholm veranstaltet wurde. Auch wagten 
sich einige Osloer mit dem Zug durch die DDR 
nach West-Berlin zum Einen der ersten „Ostern in 
Berlin“. Zurück daheim entschieden sie, dass auch 
Oslo einen Treffpunkt für Lederkerle braucht. Nur 
vier Jahre zuvor wurde schwuler Sex in Norwegen 
entkriminalisiert, was uns zeigt, wie schnell sich 
die gesellschaftliche Entwicklung damals verändert 
hat. 

Seit 2009 hat SLM Oslo sein Clublokal, eine 
eigene, voll lizenzierte Bar, direkt vor den Mauern 
des mittelalterlichen Königsschlosses im Stadtzen-
trum von Oslo. Im Untergeschoss, des aus dem  
17. Jahrhundert stammenden Gebäudes,  gibt es 
einen intimen und gut ausgestatteten „Playroom“. 
SLM Oslo ist jede Woche für ein bis zwei Nächte 
für Fetisch-Club-Abende oder verschiedene  
Themenpartys wie z. B. Fisting, Gummi, Sports-
wear, Wet, BDSM, usw. geöffnet. Jeden zweiten 
Monat wird es bei uns heiß und wir laden zur 
Nacktparty ein, die immer viele Kerle anlockt. Auch 
bei unserer jährlichen „Valhall“ Party, die immer 
an Pfingsten stattfindet, der Halloween-Party „Red 
Devil“, sowie den Osloer Pride Partys im Juni, 
herrscht immer großer Andrang. Schau dir unser 
Programm an und komm zu deinem nächsten 
Besuch in eine der interessantesten und  
aufstrebenden Städte Europas – Oslo!

About SLM Oslo

Scandinavian Leather Men Oslo was estab-
lished as SLM Norway in 1976, a fetish and 
sm club for gay men, inspired by similar 
named clubs in Sweden and Denmark. The 
club was from the very start a part of an 
international fetish community. Several 
guys from Oslo visited the same year both 
the very first Baltic battle arrange by SLM 
Stocholm, and some guys also ventured by 
train through DDR to West-Berlin for one of 
the first “Easter in Berlin”. Back in Oslo they 
decided that Oslo also needed a meeting 
place for leather men. This happened only 
four years after decriminalization of gay 
sex in Norway and shows how rapid society 
evolved back then.

Since 2009 SLM Oslo has had its club 
quarters just outside the walls of the old 
medieval royal castle in down town Oslo. 
We run our own fully licensed bar, and 
downstairs, in the old 17-century basement 
we have an intimate but well equipped 
play-dudgeon. The club is open one or two 
nights every week, for fetish club nights, or 
different thematic parties as fisting, rubber, 
sportswear, wet, bdsm and so on. Every 
second month we turn up the heat and 
invites to naked parties, which never fail 
to attract a large crowd. Large crowds are 
also to be expected at our annual birthday 
party; Valhall, our Halloween party; Red 
Devil, and during the week of Oslo Pride. 
Check out our program and drop by on 
your next visit to one of the most exciting 
up and coming Cities of Europe.

2120



Fo
to

: K
im

m
 S

aatved
t



Januar
5. FistFuck

12. Klubbkveld

19. Fetish Fuck Night

26. Klubbkveld

Februar
2. Naken

9. Klubbkveld

15. Sportstøy / Sneakers

16. Bearcave1

23. Klubbkveld

Mars
8. SLM Ung

9. Klubbkveld

15. Piss

16. FistFuck

23. Klubbkveld

30. Gummi

April
6. Klubbkveld

12. Naken

13. Klubbkveld

27. Bearcave1

Program 2019 
Se alltid oppdatert program på slmoslo.no

Mai
4. Valhall

10. FistFuck

11. Crisco Disco2

18. Klubbkveld

25. Gummi

Juni
1. Klubbkveld

7. Sportstøy / Sneakers

8. Naken

Juni  - Oslo Fetish Pride
15. Pride Opening

16. Fetish Cafe

19. Pride Ung

20. Mixed

21. Haraball

22. Fuck the Rest

Juli
6. Klubbkveld

12. FistFuck

13. Naken

20. Klubbkveld

27. Gummi

Annehver lørdag er det klubbkveld. Det er kvelden for hele 
spekteret i klubben. Alle variasjoner innen klubbens dresscode 
er velkommen. På øvrige lørdager, og enkelte fredager er det 
temafester. Da er klubben reservert for bestemte tema som fist, 
piss eller bdsm, eller til en spesifik dresscode, som gummi,  
sportswear, lær, uniformer eller annet.

1 Bamseklubben 
2 DJ Skorm og DJ Deadswan

August
3. Klubbkveld

10. Crisco Disco2

31. Klubbkveld

September
6. FistFuck

7. Klubbkveld

20. Oslo Fusion 
 / Mixed party

21. Bearcave1

27. Naken

28. Klubbkveld

Oktober
4. SLM Ung

5. Klubbkveld

12. Gummi

Program 2019 
Se alltid oppdatert program på slmoslo.no

Oktober
18. Piss

19. Klubbkveld

26. Sportstøy / Sneakers

November
2. Red Devil

9. FistFuck

16. Klubbkveld

22. Naken

23. Bearcave1

30. Klubbkveld

Desember
7. Gummi

14. Klubbkveld

28. Klubbkveld
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Januar
4. Klubbkveld

11. Naken

17. SLM Ung

18. Klubbkveld

25. FistFuck

Februar
1. Klubbkveld

8. Gummi

15. Klubbkveld

22. Bearcave1

28. Piss

29. Klubbkveld

Program Vinter / Vår 2020 
Se alltid oppdatert program på slmoslo.no

Mars
7. Naken

13. Brakkefest

14. Klubbkveld

20. SLM Ung

21. Klubbkveld

28. FistFuck

April
3. Sportstøy / Sneakers

4. Klubbkveld

17. Gummi

18. Klubbkveld

25. Bearcave1

Every second Saturday is Fetish Club Night, called ”Klubbkveld”. 
That’s the night for the full specter of SLM. All variations of the 
clubs dress code is welcomed. On other Saturdays and some  
Fridays we arrange special events as fist fucking, piss play or 
bdsm parties, or strict dress code parties for rubber or  
sportswear, leather, uniform or other specific fetishes.

1 By Bamseklubben 
2 By DJ Skorm and DJ Deadswan
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Hankeykoder

Fargekoder på tørkler er en lang tradisjon for å signalisere hva 
du er på jakt etter hos en partner. Listen over farger er lang, men 
vi har samlet de mest brukte.  

Hvilken side man har tørkle på sier om man er aktiv (venstre) 
eller passiv (høyre).

Farge Venstre Høyre

Marineblå Vil knulle Bli knullet

Rød Vil fiste Bli fistet

Gul Vil pisse Bli pisset på

Grå Binder andre Bli bundet

Sort Sadist Masochist

Lyseblå Bli sugd Suger

Orange Hva som helst, 
når som helt

Ikke noe nå
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Senere flyttet klubben til Reidars Selskapslokaler, også kjent 
som Boys Club. Der var vi fra 1982 og i to og et halvt år. 
Senere, etter en dvaleperiode, var Den Sorte Enke stedet 
lærgutta møttes. I denne perioden ble klubben gjenstand for 
sensasjonsoppslag i Dagbladet, men også kjent som stedet 
hvor de reddende helter i Ingar Ambjørnsens bok, Flammer i 
snø, hang mens de ikke kom Pelle og Proffen til unnsetning.

I 1995 ble SLM samboere og flyttet sammen med Smil inn på 
et gammelt bilverksted på Grønland. Siden det røffe verksted- 
bygget var bygget på de gamle tuftene til Nonneseter kloster, 
fikk lokalet det passende navnet Nonna. Her ble klubben i 
mange år. Klubben vokste i medlemstall, men en var aldri helt 
herrer i eget hus og ønsket om noe helt eget ble bare sterkere 
med årene. 

I 2009 kunne SLM endelig ta steget og flytte inn i helt egne 
lokaler i Kvadraturen, like under Akershus murer. SLM har nå 
holdt til i 10 år i det som i sin tid var kjent som Røverborgen. 
Huset har bokstavelig talt røtter fra 1600-tallet. Årstallet 1666, i 
smijern, henger høyt oppe på fasaden og kjelleren under baren 
vår har gulv og murer intakt fra byggeåret. 

Bygget har blitt kraftig om- og påbygd over århundrene, men 
er like fulgt et av Oslo sentrums eldste. Bygget er registrert 
i Riksantikvarens database over kulturminner fra før år 1900 
(Sefrak) og datert til tredje kvartal av 1600-tallet. Navnet 
Røverborgen fikk gården da studenter ble innlosjert her, av 
dem Henrik Wergeland og flere år senere Henrik Ibsen. Sitt 
nåværende utseende fikk gården i 1916. 

I dag har vi byens mest sexy klubb, med en hyggelig og intim 
bar i første etasje og dype kjellere for kåtskap og moro. Her 
regner vi med å bli i enda mange år – inntil vi vokser oss så 
store at vi trenger mere armslag.

Forretningsgården ”Borgen”, sett fra Kristiania torv. 
Fotograf: Kure, Randulf (1962) / Oslo byarkiv (CC BY-SA)

SLMs klubblokaler
...fra Wimpy til Røverborgen

Siden starten i 1976 har SLM flyttet mange ganger. De første 
festene ble arrangert privat hjemme hos ulike medlemmer, 
men fra 1978 fikk klubben fast tilhold hos Wimpy’s bar i kjelleren 
under Metropol i Akersgata, ett år før London Pub åpnet 
dørene. Klubben flyttet altså inn hos Den Norske Forening av 
1948, foreningen som i dag heter FRI. Her hadde klubben fest 
hver fredag fra kl 21 til midnatt. 
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Fetish Pride 2019 @ SLM Oslo
Lørdag 15. juni kl 22:00 

PRIDE OPENING 
SLM Oslo starter denne lørdagen 
med et brak! To etasjer med sexy 
menn klare for en herlig natt!  
Hold takten med harde rytmer!

Søndag 16. juni kl 15:00 - 18:00 

FETISH CAFÉ 
Kom og nyt nytraktet kaffe og 
kake i  kinky omgivelser. Har du 
ikke vært på SLM før er dette en 
mulighet til å utforske stedet. 
Det vil bli et lite loppemarked. Har 
du utstyr eller fetisjklær du ønsker 
å få solgt har du anledning denne 
søndagen. Ingen kleskode. 

Onsdag 19. juni kl 21:00 

SLM YOUNG 
Dette er festen tilegnet gutta 
mellom 18 og 35 år.  Opplev en 
fetisjkveld med likesinnede fra 
fjern og nær som har tatt turen til 
Oslo Pride. Du vil neppe angre!

Torsdag 20. juni kl 21:00 

MIXED PARTY 
Dette er den eneste festen på 
SLM under Oslo Pride for alle 
fetisj- og kinky interesserte. 
Uansett kjønn eller legning. I fjor 
skrev Aftenposten at dette var 
en av topp 10 fester du måtte få 
med deg!

Fredag 21. juni kl 22:00 

HARABALL 
Bli med på årets fest! Haraball er 
hovedfesten til SLM under Oslo 
Pride.  SLM utvides med telt i 
gaten. I år blir det også kåring av 
Mr. Leather Norway! DJ K-PAXian 
sørger for kinky rytmer.  
Du skal lete lenge etter bedre 
partystemning!

Lørdag 22. juni kl 22:00 

FUCK THE REST 
Siste mulighet under Oslo Pride til 
å nyte en natt på Norges røffeste 
bar. Har du ikke fått med deg 
noen av festene på SLM Oslo, bør 
du ta turen nå! 
Erfaringsmessig blir det het action 
og god stemning natten lang! 
Don’t miss it!

Se også slmoslo.no for mer 
info om billettsalg til Mixed 
Party og Haraball, samt  
kleskoder etc. 

 
MERK: Alt under pride på SLM 
er kun for menn, bortsett fra 
Mixed party. 


