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TOBIAS KAGELIND & PATRIK RASMUSSEN



BLI MEDLEM!

RFSL jobbar för bi- och homosexuella samt transpersoner.
Du når kuratorer på 08-457 13 25. Oss andra hittar du på 08-457 13 20. Adress: Box 3444, 103 69 Stockholm. e-mail: info@stockholm.rfsl.se

Uppdaterad info hittar du alltid på vår hemsida www.rfsl.se/stockholm

foto Paula Urbano

PÅ GÅNG I RFSL

Värva en medlem – vinn en gratis semesterresa!
Erbjudande till dig som redan är medlem i RFSL Stockholm: för varje ny
medlem som du värvar får du en chans att vinna en weekendresa för två till
en stad i Europa till ett värde av  5000 kronor. Andra pris är en vecka för två
på pensionat Sånninggården i fjällen. Dessutom lottar vi ut fria medlemskap.
Sista datum för kampanjen är den 31 maj. Gå in på www.rfsl.se/stockholm
för att ta reda på hur du deltar.

Får du också alltid vänta på kulturdelen?
När din partner varje morgon snor kulturdelen. Eller lånar dina nytvättade
Hugo Boss skjortor utan att fråga. När det är du och bara du som tömmer
kattlådan. Då är det lätt att tvivla på relationen. Men ibland finns det djupare
problem inom relationen, sånt som faktiskt hotar den på allvar. Då kan man
komma och prata med våra kuratorer. Parsamtal eller individuella samtal.
Relationer, identitet, sex, ensamhet - kuratorerna vet vad det handlar om, och
fokuserar på det du tycker är viktigt. RFSL Stockholms kuratorsmottagning
hade över 1100 bokade besök förra året. Efterfrågan ökar ständigt. Våra
tjänster behövs. Förstår politikerna det?

Du kan hjälpa till
För varje ny medlem stärks vi i arbetet med att påverka politiker, samhällets
attityder och erbjuda tjänster som gör vardagen bättre för dig och andra homo-
och bisexuella och transpersoner i Stockholm. Hjälp oss i vårt arbete. Bli
medlem! Mer information om medlemskap hittar du på vår hemsida www.rfsl.se/
stockholm. Eller ring kansliet på 08-457 13 20.

Kom på öppen måndag: Öppet hus på
RFSL-huset, Sveavägen 57, en trappa
upp, varje måndag från kl 18. Cafekvällar
med filmvisningar, föreläsningar och
mycket annat. Alla föreläsningar är gratis
och börjar kl 19.00. Delta i föredragen,
låna böcker eller filmer, eller ta en fika i
vårt café.

Filmdax för kvinnor
Kvinnofilmgruppen visar filmer för kvinnor. Den 7 maj visas Serving in
silence, och den 21 maj visas Boys don’t cry. Visningarna är gratis, och
börjar kl 18.00 i Timmyrummet på RFSL-huset. För mer info maila
kvinnofilmgrupp@stockholm.rfsl.se Välkommen!

Välkommen på transcafé
Transvestit, transsexuell, transgenderist, trans-? Kvinna-till-man, man-
till-kvinna? Nybörjare eller med lång erfarenhet? Hemlig eller öppen?
Homo- hetero eller bisexuell? Vi träffas sista onsdagen varje månad kl
19 för föreläsning eller film, och därefter fika och diskussion. Var? På
Huset, Sveavägen 57, 1 trappa upp. Avslutning på TipTop för dom som
vill prata vidare. Välkommen.

Snakkegrupp för tjejer!
För dig som vill träffa andra tjejer under gemytliga former och diskutera
stort och smått i livet. Ni träffas tre gånger på RFSL-huset, och det är
viktigt att du kan komma alla tre gångerna: tisdag 13/5, 20/5, och 27/5
kl 18-20. Ring 08-457 13 25 eller maila anneli.svensson@rfsl.se eller
maria.ahlsdotter@rfsl.se för att anmäla dig. Välkommen!

SNART ÄR SOMMAREN HÄR!
- Är du på väg att komma ut, skaffa kompisar eller berätta?
Då är Startgruppen en grupp för dig. Vi träffas fyra gånger och pratar om
det som känns viktigt för oss. Nästa grupp för unga (16-25) börjar tisdag
6 maj kl 19 och blir den sista innan sommaren. Kom till Sveavägen 59,
1 tr upp eller möt oss vid porten precis kl 19.00. Ingen anmälan behövs
men vill du veta mer kan du kontakta oss på startgrupper@stockholm.rfsl.se
eller 08-457 13 29. Inför Pride kommer vi att ordna en träff för alla som
gått en startgrupp tidigare och i höst fortsätter vi förstås med nya grupper.
Håll utkik i kommande annonser. Hoppas vi ses!

5 maj - Om det första förbjudna kärleksmötet...
... om att inte känna sig hemma i gayvärlden, om utklädningslådor, trotsiga
flickpojkar och mutanter. Idag finns klubbar och sajter och föreningar och fristäder
för såna som oss. Men sökandet efter en identitet blir inte nödvändigtvis enklare
för det. Nu kommer den - antologin som handlar om oss. Redaktör för boken är
Susanne Mobacker, som annars jobbar som kock och arrangerar poesiaftnar.
Den 5:e maj läser Susanne högt ur sin antologi, och berättar om arbetet med
boken. Kom och lyssna, ställ frågor, och passa på och köp boken till rejält
rabatterat pris.

12 maj - Sexmissbruk,
internetberoende, droger eller alkohol…
Homosexuell med beroendeproblematik - det finns en mottagning som
specialiserat sig på just detta: Maria beroendecentrum. Kom och lyssna på
Annika Dahlback, Maria beroendecentrum, berätta om olika beroenden och
om vad Maria beroendecentrum kan erbjuda. Välkommen!

19 maj - Play the man
– om män, manlighet och manlig sensualism
Mangrant/Play the man är en antologi och fotobok som utforskar män och
manlighet ur vitt skilda perspektiv. Ett voyeristiskt spel och ett utforskande av
män, manlighet och manlig sensualism. En kärleksförklaring till mannen och
samtidigt en lek med glamourvärldens kvinnobilder. Kom och lyssna Britt Marie
Trensmar, fotograf och bildkonstnär, berätta om arbetet med boken. Du får se
diabilder ur boken, och har möjlighet att även köpa den till rabatterat pris.

26 maj - Att ruska buske, polera pärlan,
fingerpulla, knåda bullen…
Sandra Dahlén, sexualupplysare och författare till boken sex med mera, kommer
och pratar om kvinnlig onani. En lättsam föreläsning som innehåller onanitips,
åsikter och myter om onani, information om orgasm, lubrikation, känsliga punkter
och könet, och hur man tar ansvar för sin egen lust.  Kom och lyssna, skratta,
lär dig mer och ställ frågor.
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För det mesta tror folk att man bara kommer ut en
enda gång.

Det är fel.
Det är ju faktiskt något man fortsätter att göra hela

livet. När man väl betat av familj, släkt och vänner är
det dags att komma ut för alla andra. För grannar, för
nya bekanta, för rörmokarn, för bankpersonalen, för
arbetskamrater... Man kommer ut hur många gånger
som helst.
Kändisar däremot behöver oftast bara komma ut två
gånger.

En gång för sin omgivning. Och en gång i me-
dia. 

Sen vet alla. 
Varken Eva och Efva eller Jonas

och Mark måste komma ut när de
träffar nya vänner eller när de ska
köpa lägenhet ihop.

Alla vet ju redan. 
Är Magnus och Andreas på
IKEA för att köpa en dubbel-
säng så vet försäljaren på en
gång att de ska köpa den till-
sammans... Skulle däremot två
okända bögar göra samma sak

kan det lätt bli lite  stelt, stapp-
ligt och lite småpinsamt innan

isen är bruten och säljarnen fattar att
killarna är ett par. 
Och man kommer ut igen...
Likadant är det när man tillsammans

ska skaffa livförsäkring, förlov-
ningsringar, ICA-kort etc etc.

I det här numret av QX tar två

TV-kändisar bladet från munnen och berättar det som
många redan trott sig veta. Och hoppats. 

”Pust stön gäsp och gud så mossigt” tycker en del.
”Vem bryr sig om Tobias Kagelind är bög och att Patrik
Rasmussen vill ha en pojkvän?”.

Så kan det låta i vissa led.
Men de som säger att det inte längre är någon som

bryr sig om ifall folk är homo, hetero eller bi är för det
mesta storstadsbor - som rör sig i kretsar där folk är vana
vid att folk sticker ut i mängden och där alla har minst en
eller ett par bög- och flatkompisar. Men så ser inte situa-

tionen ut för de allra flesta. Det räcker med att åka några
mil utanför Stockholm, typ till Enköping, så är det en
helt annan grej. De flesta homon man känner till där är
de man ser på TV eller läser om i tidningar. Där relaterar
man till Dajana, Mathias, Jonas, Mark, Eva, Magnus
och på sin höjd till den lokala frisören när man pratar om
homo- och bisexuella. Inte till arbetskamrater, kompisar
eller bekanta.

Jag är övertygad om att för varje person som kom-
mer ut så underlättar det för unga (och gamla också för
den delen) att också våga ta steget. Att hitta mod och

kraft när man ska berätta för föräldrarna. Och inspireras
och få känslan ”kan hon, kan jag”.

Man får tycka vad man vill om tramsiga Tv-pro-
gram och dokusåpor, men det är dessa program som
många människor väljer att titta på. Och personerna som
medverkar i dessa påverkar och blir förebilder och idoler
för väldigt många.

Självklart är det lika viktigt att få läsa intervjuer
med brandmän och militärer som är öppet gay på sina ar-
betsplatser i Sverige som att få frossa i komma ut-inter-
vjuer med TV-kändisar. Och det är tusen gånger lättare
att få en popstjärna att berätta om sina allra personligaste
känslor och tankar än exempelvis en brandman. Det är
liksom enklare att som öppen bög eller flata gå till jobbet
om man arbetsplatsen heter Wallmans salonger än om
man jobbar på den grabbiga brandstationen i Arboga.

Jag tycker fortfarande att det är jäkligt tufft och mo-
digt att komma ut. Och jag har full förståelse för de kän-
disar som inte alls vill prata om sitt privatliv i media. Om
en av Sveriges mest populära artister eller skådespelare
eller politiker idag skulle berätta att han eller hon är ho-
mo skulle det bli stora rubriker i alla tidningar. Det krävs
mycket för att orka med löpsedlar över hela landet. 

Det slipper vi okända människor.
Men så länge kändisar orkar med den biten och så

länge det påverkar andra att också hitta mod och styrka
så hoppas jag att folk aldrig slutar komma ut.

För ju fler man har att identifiera sig med och inspi-
reras av - ju lättare är det att hitta sig själv. 

Och våga vara den man är.

M
A

J
LEDARE

”Kändisar behöver 
oftast bara komma ut 
två gånger. Vi andra 
måste komma ut hur

många gånger som helst”
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Vi har sagt det förr och vi säger
det igen. Veckans tv-händelse in-
träffar på söndagskvällarna. Och
nej det är inte söndagsöppet vi

syftar på utan den amerikanska succé-
serien Six feet under, där vi får följa fa-
miljen Fisher som driver en begrav-
ningsbyrå och  vars första säsong nu vi-
sas på SVT.  Serien  sägs ha nått en så-

dan stor framgång mycket på grund av
de ovanliga och ”icke förutsägbara ka-
raktärerna”. En av dessa karaktärer är
den svarte, homosexuelle polisen Keith,
pojkvän till David, en av sönerna i fa-
miljen Fisher. Rollen som Keith spelas
av skådespelaren Mathew St Patrick. 

St Patrick flyttade från Philadelphia
till Chicago vid 18 års ålder. 

– Jag visste att det fanns saker jag
var tvungen att upptäcka, och dom
fanns inte i Pennsylvania, säger han till
den amerikanska gaytidningen Out.  

I Chicago försörjde han sig med
allt firån att leverera möbler till att arbe-
ta på Coca-cola. Hela tiden fanns skå-
despelardrömmarna någonstans i bak-
huvudet. 

Efter några halvt misslyckade år
som modell flyttade Mathew 1995  till
Los Angeles och där tog det inte alltför
lång tid innan han  hittade jobb. Han
började med teater och lyckades sen via
reklamfilmer komma in på den så at-
traktiva spelfilmsmarknaden där han ex-
empelvis spelat i ”Virtuosity” mot
bland andra Denzel Washington.

Mathew gör ingen stor sak av att
han är en heterosexuell man som spelar
en gaykaraktär. 

– Jag inser att det fortfarande finns

VENTIL

F
TV VARJE SÖNDAG ÄR ST PATRICKS DAG!

oligast på TV just nu (när Tiffa-
ny Persson från Hipp Hipp har
tagit sommarlov) är utan tvekan

pojkarna David Hellenius och Peter
Magnusson. I programmet Pass på gör
de klockrena parodier på kända perso-
ner och aktuella TV-program. Att David
Hellenius är en imitatör av stora mått
visste vi sedan tidigare, hans imitation
av TV4:s Rickard Sjöberg är en klassi-
ker. I de senaste programmen av Pass
på har vi fått skrattattacker åt David
som Tilde di Palua i Nyhetsmorgon, vi
har sett dem göra Dilba, musikalkillar,
Zlatan med flera.

Men roligast av allt var när David
och Peter gjorde parodi på programmet
Blåsningen. Ett program som överlevt
sig själv och som numera känns lika
spännande som att se en repris av Camp
Molloy...

Peter ringer till David på hans mo-
bil och säger att han är sjuk och inte kan
komma till jobbet denna dag (man fil-
mar Peter på arbetsplatsen när han hål-
ler för näsan och låter förkyld)... När
David väl kommer till jobbet står Peter
gömd bakom ett hörn och tittar fram.
”Jag trodde du var sjuk”, säger David.
Och Peter ropar: ”Jaaaa, du är ju blåst,
det här är blåsningen” och fram spring-
er blomsterflickor och kameran män.
David tittar in i kameran ”Men gud, jag
var helt säker på att du var sjuk och in-
te skulle komma idag, herregud, wow”...

Underbart!

R
KUL HURRA FÖR ”PASS PÅ” 

gott om fördomar i showbusiness, men
känns det inte lite onödigt att vi i dessa
tider ser på  en straight som spelar gay
som något ovanligt, undrar han.

Seriens skapare Alan Ball har bara
goda saker att säga om Mathew och fyl-
ler i. 

– Jag hatar när straighta skådespe-
lare kallas modiga bara för att dom spe-
lar en gaykaraktär. Men faktum är att
Mathew är väldigt modig, och väldigt
disciplinerad. Mathew har något som
inte går att lära ut, som skådespelare är
han väldigt instinktiv, fortsätter han. 

Mathew erkänner att han delvis är
rädd för att bli placerad i ett fack. 

– Men det har inte att göra med att
jag spelar gay, snarare att jag spelar i en
tv-serie som folk ser vecka efter vecka
och får folk att förknippa mig med en
speciell karkaktär . Det är ju lika troligt
att jag blir placerad i ett ”polisfack”
som att jag blir placerad i ett ”gayfack”. 

Alltsedan Six feet under började vi-
sas i amerikansk tv har Mathew fått en
väldig respons från tittarna. Gaytittarna
i synnerhet. 

– Jag får e-mail och brev från män-
niskor som känner att de inte passar in,
och som inte vågar komma ut ur garde-
roben för att dom är rädda  för vad deras
nära och kära skall tycka.

Av alla reaktioner han fått på sin
karaktär är det särkilt en han minns. 

– Jag var på en restaurang för ett
tag sedan, och det var en 50 årig HIV-
smittad man där som kämpat mot sin
sjukdom i åratal. Han berättade för mig
hur meningsfullt han och även hans
partner  tyckte det kändes att se och
uppleva, och hur de identifierade sig
med det min rolkaraktär.

Peter Ludvigsson

Blåsningen i ZTV:s ”Pass på” 

”Jag hatar när
straighta skåde-
spelare kallas 

modiga bara för 
att dom spelar en

gaykaraktär”

David och Keith i Six feet under
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Längtar du också hem ibland?

restaurang     |     catering     |     bar     |     event

Hamnen, 560 34 Visingsö
0390 - 40 496

Längtar du också hem ibland?

En antologi om annorlundaskapets olika

skepnader. Om det första förbjudna kärleks-

mötet, att inte känna sig hemma i gayvärlden,

om utklädningslådor, trotsiga flickpojkar 

och mutanter. En bok att bli stark av!

Redaktör är Susanne Mobacker. 

– Finns i din

bokhandel och

på www.qx.se

En antologi om annorlundaskapets olika

skepnader. Om det första förbjudna kärleks-

mötet, att inte känna sig hemma i gayvärlden,

om utklädningslådor, trotsiga flickpojkar 

och mutanter. En bok att bli stark av!

Redaktör är Susanne Mobacker. 

– Finns i din

bokhandel och

på www.qx.sesåna
somoss
såna
somoss

RÖSTER OM SEXUALITET, IDENTITET 

OCH ANNORLUNDASKAP

RÖSTER OM SEXUALITET, IDENTITET 

OCH ANNORLUNDASKAP

www.tiden.se | 08-769 88 43www.tiden.se | 08-769 88 43

RÅMAN
27april –31augusti

Formgivaren Ingegerd Råman 

ställer ut glas och keramik 

från 35 års produktion.

Herserudsvägen 32  · Lidingö  ·  Telefon 08-446 75 90
www.millesgarden.se

All you need is Love...

Av våra 48 000 medlemmar
är 16 122 medlemmar

romantiska, men 1747 är bittra...
www.qx.se • www.corky.nu
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et är inte varje dag man får ett
telefonsamtal från Kylie Mino-
gues lillasyster. Hon heter för-

resten Dannii, är 31 år och aktuell med
nya skivan ”Neon Nights”. Den är
fullproppad med poppiga danslåtar, inte
helt olika storasyrrans, bland annat
singelhiten Put the needle on it och nya
singeln I begin to wonder.

När jag ändå hade Dannii Minogue
på tråden passade jag på att ställa några
frågor. 

Hej Dannii, vad synd att vi inte
kan träffas istället, då hade vi ju kun-
nat ses på någon trevlig gaybar här i
Stockholm…

– Ja, det är tråkigt, det var ett tag
sedan jag var i Stockholm nu. Men i
somras var jag där en hel del för att för-
bereda min nya skiva. Då var jag bland
annat på en gaybåt som heter Patricia.
Det var jättekul!

Du går ofta på gayställen, va?
– Ganska ofta, speciellt när jag re-

ser runt till nya städer. Gayställen bru-
kar vara de bästa ställena eftersom de
som går dit har kul och det spelas bra
dansmusik.

Du har uppträtt på G.A.Y. i Lon-
don massor med gånger, och på Mar-
di Gras i Sydney två gånger – hur
kommer det sig att du är så älskad av
gaypubliken?

– Jag tror att det finns en ömsesidig
uppskattning hos mig och gaypubliken

vad gäller bra dansmusik och att festa
loss! Att jag har ställt upp för många
gayrelaterade välgörenhetsprojekt har
kanske också bidragit.

På din hemsida säger du att din
favoritfärg är regnbågens alla färger.
Man kan misstänka att du älskar
gaypubliken lika mycket tillbaka?

– Ja, många av mina bästa vänner
är gay. Och jag har alltid haft ett väldigt
avslappnat förhållande till homosexuel-
la eftersom jag har arbetat inom nö-
jesindustrin ända sedan jag var sju år.
Det finns ju ingen annan bransch med
så många öppet homosexuella.

Du känner inte att du och din
storasyster Kylie konkurrerar om
gaypublikens kärlek?

– Inte alls, vi konkurrerar inte på
något sätt. Men jag vet att många av mi-
na fans även gillar Kylie, och vice ver-
sa.

Ses du och Kylie ofta?
– Självklart, vi bor ju båda i Lon-

don numera. Men eftersom vi reser
mycket, så blir det inte så ofta som vi
skulle vilja.

Vad gör du och Kylie tillsam-
mans när ni ses?

– Vi fikar, snackar om killar och
kläder, och går ibland på bio.

I en Aftonbladet-intervju i höstas
säger du att ni planerar att skriva lå-
tar ihop.

– Ja, det vill vi gärna göra framö-

ver, men eftersom vi båda är så upptag-
na i år får det nog vänta till nästa år.

Man kan tycka att din och Kylies
musik är lite lika, ni är ju åtminstone
i samma genre. Hur tycker du att din
musik skiljer sig från Kylies?

– Mina låtar är lite mörkare och
skitigare än Kylies.

Ni anspelar båda mycket på sex i
er image och era låtar…

– Ja, men jag tycker inte att vi är
speciellt unika där, det finns ju många
andra artister – Madonna, TLC, Missy
Elliott – som också gör det. Ända sedan
tidernas begynnelse har människan in-
tresserat sig för sex och relationer, så
det är ju inget konstigt att de flesta låtar
som har skrivits och skrivs handlar om
det.

Trots allt finns det ju de som
tycker att det är ytligt att alltid
sjunga om och anspela på sex.

– För mig hör sex, kärlek och mu-
sik ihop. Jag har inte för avsikt att för-
ändra världen, utan vill bara uppmana
människor att ha kul! Men jag märker
ändå att min musik kan ha stor betydel-
se – det har kommit fram folk och be-
rättat hur mycket en viss låt betytt för
dem, och jag har mött kärlekspar som
berättat att en viss låt är ”deras låt”.

Vi gillar ju båda killar, så jag är
lite nyfiken på vad du tänder på hos
en man.

– Självförtroende och utstrålning.
Och så älskar jag riktiga gentlemen!

Finns det inget kroppsligt du tän-
der på?

– Nej, jag gillar inga speciella typer
på det sättet. Det tycker jag är ytligt!

På din nya skiva har du haft låt-
skrivarhjälp av två svenska killar,
Henrik Korpi och Mathias Johans-
son. Är de din typ?

– Jag gillar dem jättemycket, men
vi är bara vänner. De var precis här i
London och hälsade på.

Du har ju varit en del i Sverige, i
alla fall i Stockholm – vad gillar du
och vad gillar du inte här? 

– Jag tycker Sverige och Stock-
holm är otroligt vackert! Det är inte all-
tid man trivs i en förstoppad stad som
London… Det enda negativa jag kan sä-
ga är att det är lite frustrerande att inte
förstå vad ni säger. Men svenskan är ett
roligt språk att lyssna på. Det enda jag
kan säga på svenska är ”Älskling”.

När kommer du tillbaka hit?
Kanske till Pride i sommar?

– Eventuellt kommer jag på någon
pr-grej snart, och Pride skulle vara jät-
teroligt att vara med på! En australisk
kompis som bor i Stockholm har berät-
tat en hel del om vad som brukar hända
där...

Pär Jonasson

Vill du veta mer om Dannii så 
kolla in hennes hemsida: 

www.danniimusic.com

D
DANNII SEX, KÄRLEK OCH MUSIK HÖR IHOP

om om det inte vore nog med shit att oroa sig för när det gäller sex. Nu
måste jag dessutom grubbla på vad som händer med mitt sexliv efter dö-
den.

Åh, jag går inte och räds nekrofilattacker efter det att mitt sista andetag lämnat
kroppen. Jag är ju död, så kom igen bara, ta för er, jag bryr mig inte, ta en portion
till. Nej, den här nya skräcken har planterats av en tjejkompis som introducerade
mig för begreppet ”porn buddy”. Självklart har hon en egen porn buddy. Och åååh,
nu måste jag också hitta en.

Detta är en porn buddy: Du väljer ut en av dina närmaste vänner, som får din
hemnyckel och tydliga instruktioner om var du gömt dina sexprylar och annat sec-
ret stuff. Om du sedan råkar ut för en tragisk olycka (flygkrasch, elstöt, Siewert
Öholm på slaktturné för att utrota homolobbyn, krock på våtblank motorväg i 140
km i timmen, en av Bush åh-så-smarta bomber som hamnat fel) dundrar din porn
buddy hem till dig fort som satan och slänger dina gamla Jeff Stryker-rullar, sex-
leksaker och kärleksbrev. Bara för att dina närmast sörjande familjemedlemmar
ska slippa snubbla över ditt allra mest privata när de står där och grinar och grinar
och försöker bestämma vad som ska slängas och vad som ska sparas. En dildo
bland mammans minnessaker över sonen? Känns sådär, va? Och vill du verkligen
att din partner ska läsa dina gamla dagböcker? Visst kan man argumentera och sä-
ga att det inte spelar någon roll för du är ju ändå död och får inte höra snacket ef-
teråt. Men jag vill helst inte utsätta mina stackars parents för att gå igenom den där
lådan under sängen. Inte för att jag har några särskilt avancerade prylar i den. Jag
vill bara att de ska slippa tänka på sådana saker (eller ännu värre - behöva ta i
dem), just då, om det nu blir så att jag ryker före dem.

Så tack, Anna, för att du planterade tanken hos mig. Som om det inte vore nog
att veta att om man dör på något särskilt extravagant sätt så kommer kvällstidning-
arna att smälla upp ens fula jävla passbild på löpen. Men på något sätt tröstar tan-
ken att jag delat med mig av ångesten till er nu. Så vem ska åka hem till dig och
rensa i lådorna? Och jag tror att det är fler bögar än flator som svettas nu när era
ögon nervöst följer de här raderna: enligt den stora enkäten som gjordes under Eu-
ropride i Stockholm har 26 % av bögarna en dildo i byrån, jämfört med 20 % av
flatorna.  

Men det finns andra sorters stress runt sex i bögvärlden också. Det finns de
uppenbara: de som handlar om storlek, färg, form och sjukdomar. Det finns stres-
sen över att man inte får lika mycket sex som man vill. Och så finns det en stress
som ingen pratar om. Den om att man inte vill så ofta som man tror att man borde.
Men om Mian Lodalen med sin nya - och klart läsvärda - bok ”Smulklubbens
skamlösa systrar” vill krossa fördomen om att flator inte har spännande sex så kan
ju jag göra vad jag kan för att krossa myten om att vi bögar vill ha det hela tiden. 

Mina damer och herrar, jag tror nämligen att jag är något på spåret. Något
slags motsvarighet till myten om ”Den lesbiska sängkammardöden” – alltså att les-
biska eftersom de är tjejer inte är så intresserade av sex, utan i ett förhållande
snabbt ersätter passionen med att diskuteeeera, dricka te och klappa katten. Det är
en så bloody omodern syn på tjejers sexdrift. Men dras inte vi bögar med en mot-
svarande myt som säger att vi alltid ska vilja ha sex? Det verkar ju som om det en-
da tabut som finns kvar i bögland är att inte vilja ha sex - hela tiden. Hur blev det
såhär? Är det inte en rätt simpel syn på killars sexdrift som får en att tänka ”vi är ju
två killar och killar tänker alltid på sex det är ju vedertaget så när två killar är ihop
så måste de ha sex hela tiden annars är det något fel”? Måste man ligga i som Big
Brother-Linda bara för att man är bög? Är sex verkligen den ultimata temperatur-
mätaren på ett förhållande? Varför är det så förbjudet att ibland helt enkelt inte or-
ka, inte ha lust? Och viktigast av allt, kan pressen att leva upp till den här myten le-
da till ett sämre sexliv och förhållande?

Kompis ett säger i baren på Torget att han känner den här sexstressen, och att
den sabbade hans förra förhållande. Han och pojkvännen hade en period då de job-
bade mycket och han fick stresspanik av att det kunde gå flera dagar mellan gång-
erna. Inte för att han egentligen ville eller orkade ha det oftare just då, utan för att
han var så säker på att det inte får vara så. Och så var malandet i full gång – buhu
han vill inte ha sex med mig för han tycker inte att jag är sexig/han älskar mig inte
längre – och i slutet av förhållandet var allt det roliga med sex sabbat. Min kompis
hade förvandlats till någon med kasst självförtroende som tiggde, som omedvetet
gav sin kille dåligt samvete - och sexstress - för att han inte ville lika ofta. Låter det
sexigt? Han har lärt sig läxan nu men
pojkvännen har sorterats in i Arkiv Ex,
och det är så onödigt.

Kompis två undrar om det är nåt
fel på honom som tycker att en heder-
lig gammal avsugning räcker bra för
det mesta.

Kompis tre får panik över att det
är fler snoppbilder än fejs på Qruiser.
Panik över att alla genast och helt fan-
tasilöst frågar ”vad gillar du?” och
kräver exakt varudeklaration. 

Hey - jag vill inte vara någon
moralens högborg här. Jag vill inte
ens vara moralens gillestuga. Gör
det så ofta du vill. Gör det med vem
du vill. Stoppa upp allt du kommer
över. Det känns som det kvittar, för
min del. Men om allt annat är okej,
så måste det få vara okej att inte göra
något alls ibland. 

Mats Strandberg
Mats är redaktör för 

tv4.se/noje och finns på 
Qruiser som Mats Strandberg

Vad händer med DITT
sexliv efter döden?
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”Jag vill helst inte 
utsätta mina 

stackars parents
för att gå igenom

den där lådan 
under sängen”

”Det var ett tag sedan jag var i Stockholm nu.
Men i somras var jag där. Då var jag bland 
annat på en gaybåt som heter Patricia”

Heteroprylar i påskägget?
Blev presenten i påskägget en besvikelse? Har moster Gunvor missat att du är homo och gett dig Glenmark, Eriksson,
Strömstedts nya cd i present? Kanske dags att komma ut vid nästa släktträff så du slipper springa och byta alla hopp-
löst gråa gåvor mot betydligt glammigare och roligare saker. QX tipsar här hur du bäst byter dina heteropresenter...

Kan det bli värre? Bland geléhallon 
och sega råttor ligger en ny cd med
gubbtrion Glenmark, Eriksson,
Strömstedt i påskägget. Låttitlar som
Händerna på täcket och Inga kvinnor
kvar gör att man snabbt rotar fram kvit-
tot och tar kvasten och flyger till nåt
köpcentrum i Blåkulla och byter tre
snubbar mot en kvinna - Madonnas
nya ”American life”.

Syskonbarnet vet att morbror har skaf-
fat dvd. Det barnet inte vet är att morb-
ror är bög - och automatiskt får feber-
frossa av att bara hålla i en 3 1/2 timmar
lång dvd med Ledin-material...
Du ler generat och säger ”Åh, sensuella
Isabella” och stoppar ner den i påsen
för att aldrig mer ta upp den. Du byter
snabbt ut den mot tv-serien ”Hipp
Hipp” som ska släppas på dvd.

De har 145 (etthundrafyrtiofem!) buti-
ker i Sverige, ett nytt ”Grattis Väners-
borg” varje vecka. Visst, modellerna är
snygga, men vem fan vill ha en batisti-
nikostym liksom... ”Direkt till alla
män”, säger speakern i reklamen.
Hm...”direkt tillbaka till butiken” tänker
du och återlämnar allt. Du byter dina
dressmannkläder mot vita tighta
L.O.G.G. t-shirts från H&M...
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Kafe Koloni våröppnar
Så är det dags för stans alla uteserveringar att ta plats på trottoarerna igen. Mysigt, men ibland

lite väl trångt och avgasigt. Ett ställe där du kan sitta ute, få läckert tillagad mat – och frisk luft
är Kafé Koloni Saltsjö-Duvnäs, en restaurang/café inhyst i konstnären Olle Nymans trädgård

och ateljé. Läget precis intill Duvnäsviken gör dessutom att man kan ta sig ett dopp efter fikat
under sommaren. Kafé Koloni öppnar fredagen den 16 maj och

håller öppet tis-sön 11-20. Adressen är Strandpromenaden 61,
Saltsjö-Duvnäs, som ligger i Nacka. 

Kathleen Edwards i Göteborg
För ett par månader sedan kom den kanadensiska supertalangen Kathleen Edwards debutp-
latta Failer. Jag var inte ensam om att älska den. Skivan hyllades av bland andra Rolling Sto-
ne och nu är det dags för henne att besöka Sverige. Gillar du folkrock med countryinfluen-

ser i kombination med en väldigt vacker röst ska du inte missa Kathleen Edwards konsert. 
Kathleen Edwards på Pusterviksteatern, 2 maj kl 20. 

Kolla gärna in www.pusterviksbiljetter.com 

NK Matsalong & Bar
Gillar du sushi och annan japansk mat ska du inte missa det senaste snabbmatskonceptet kallat

Bowls som nu börjar serveras på NK Matsalong & Bar i Stockholm. De fyra initiativtagarna
till Bowls, med Erik Videgård i spetsen, beskriver konceptet som; ”Lika fort att få som att
gå”. Detta syftar på att när man beställer sin ”bowl” följer kocken med gästen längs disken
och fyller skålen enligt dennes önskemål. Grunden i rätten är ris med kött eller kyckling al-
ternativt nudlar i buljong med vegetarisk topping eller Eriks egen favorit, friterad vitkål
och fläskstrimlor. Vid kassan överräcks en varm rätt färdig att äta – precis som på en Gyo-

don-restaurang i Japan.
Bowls på NK Matsalong & Bar, Hamngatan 18-20 i Stockholm. 

QX Gaymap 2003 släpps i maj
Så var det dags för den 7:e upplagan av QX Gaymap att releasas. Den populära gaymapen

gudiar svenska och utländska turister till Gaystockholm. Du hittar
den på gayställen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpen-

hamn, RFSL-avdelningar och välstoretarde turistbyråer.
QX Gaymap komme rut i mitten av maj.

Westlife i Globen och Scandinavium
Irlands sötaste poppojkar har sålt 18 miljoner skivor och toppat
englandslistan 10 gånger! Nu kommer de till Sverige för sjuttioelfte

gången. Med nya samlingsplattan i bagaget och med en smäktande ny singel Tonight
som senaste alster är de populärare än någonsin. Räkna med ett Globen och ett 
Scandinavium i extas!
Westlife spelar på Globen den 10 maj och på Scandinavium den 12 maj

Anslut dig till våra Internet-
och telefontjänster, så kan du

göra dina bankärenden dygnet runt
var du än befinner dig.

Vi har gjort tjänsten flexibel, så att 
du får möjlighet att anpassa den 
efter just dina behov.

Vill du veta mer? Hör av dig till 
närmaste bankkontor eller besök 
oss på www.nordea.se.

Att vara ledig innebär 
nödvändigtvis inte att  
ha tid för bankbesök

Vad är din plan?
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Bara fördelar för dig 
och din familj
När ni samlar era bankaffärer hos oss i Nordea kan ni
bli Förmånskunder. Kontakta mig så får ni veta mer om
era möjligheter. Som Personlig Bankman ger jag dig råd
i allt som rör er privatekonomi. Besök oss även på
Internet www.nordea.se.

Nordea Farsta
Mikael Hellquist
Personlig Bankman
Tel 0771-22 44 88
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All you need is Love...
Våra 48 000 medlemmar

är i genomsnitt 176.19 cm långa!
(en minskning med 21 mm jämfört med mars)

www.qx.se • www.corky.nu
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Upptäck mer
av Europa
När du flyger med oss ingår måltid, dryck och 
tidning ombord i priset. Dessutom landar du på 
de stora flygplatserna, med bra förbindelser till
centrum. Och självklart tjänar du EuroBonus-poäng.
Välkommen ombord!

Köpenhamn
t/r 

fr.995:-
Hamburg
t/r 

fr.1.445:-
Oslo
t/r 

fr.990:-
Frankfurt
t/r 

fr.1.695:-
Bryssel
t/r 

fr.1.195:-
Helsingfors
t/r 

fr.995:-
London
t/r 

fr.1.190:-
Paris
t/r 

fr.1.190:-
Bokas endast på www.sas.se eller
via din on-line-resebyrå.
(Prisexemplen gäller från Stockholm. Särskilda regler gäller. Se vår hemsida.)

RELEASE 23 APRIL! 

INNEHÅLL DVD
/ SAMMANDRAG UR ALLA DELTÄVLINGAR
/ FINALEN FRÅN GLOBEN
/ SCHLAGERSKOLAN MED JONAS GARDELL
/ ALLRAM EEST
/ GÄSTARTISTNUMMER

EXTRAMATERIAL DVD
/ KARAOKEVERSIONER AV FINALLÅTARNA
/ BAKOM KULISSERNA MED CHRISTER BJÖRKMAN 
/ EFTERFEST

VHS INNEHÅLLER FINALEN SAMT KARAOKEVERSIONERNA

 ÅRETS TITTARSUCCÉ 
- NU PÅ VHS & DVD

INNEHÅLLER KARAOKEVERSIONER
AV FINALLÅTARNA. GÖR DIN EGEN MELODIFESTIVAL.
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Tandvård och munvård för dig med hiv

Folktandvården Södersjukhuset
Sjukhustandvården
Telefon 08-616 33 81

Folktandvården Huddingesjukhus
Sjukhustandvården
Telefon 08-585 805 00
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Har du gått i terapi någon gång?

Ja 47 % (380 röster)
Nej 53 % (421 röster)

Totalt 801 röster

Vilken är den sexigaste uniformen?

Läkare 5 % (69 röster)
Brandman 14 % (177 röster)
Pilot 13 % (168 röster)
Militär 17 % (215 röster)
Polis 14 % (187 röster)
Ambulanspersonal 3 % (36 röster)
Taxichaufför 1 % (9 röster)
Byggarbetare 14 % (184 röster)
Connexpersonal 2 % (29 röster)
Sailor 17 % (220 röster)

Totalt 1294 röster

Hur gammal var du när du kom ut?

Yngre än 15 år 8 % (153 röster)
16-20 år 35 % (668 röster)
21-25 år 19 % (360 röster)
26-30 år 9 % (176 röster)
31-35 år 4 % (80 röster)
36-40 år 2 % (34 röster)
41-45 år 1 % (25 röster)
46-50 år 1 % (12 röster)
Äldre än 50 år 1 % (24 röster)
Jag har inte kommit ut än 19 %
(352 röster)

Totalt 1884 röster

Äger du någon porrfilm?

Ja 62 % (655 röster)
Nej 38 % (401 röster)

Totalt 1056 röster

Vilket är ditt favoritgayställe i Stock-
holm just nu?

Gaybar 10 % (74 röster)
Häcktet 10 % (72 röster)
Lino 9 % (67 röster)
Mandus 4 % (32 röster)
Patricia 25 % (180 röster)
Regnbågsrummet 5 % (39 röster)
Sidetrack 8 % (54 röster)
SLM/Lash 7 % (49 röster)
Tip Top/Damrummet 13 % (90 rös-
ter)
Torget 8 % (61 röster)

Totalt 718 röster

Vilken TV-kanal tittar du på mest?

SVT 1 & 2 31 % (332 röster)
TV 3 20 % (215 röster)
TV 4 14 % (153 röster)
Kanal 5 19 % (199 röster)
MTV 1 % (12 röster)
Z-TV 2 % (17 röster)
CNN 1 % (11 röster)
Discovery 10 % (102 röster)
Canal + 1 % (11 röster)
TV 1000 1 % (6 röster)

Totalt 1058 röster

Har du haft oskyddat sex med någon
du inte känner?

Ja 64 % (457 röster)
Nej 36 % (261 röster)

Totalt 718 röster

Hur många har du sagt ”jag älskar
dig” till?

1 21 % (208 röster)
2 21 % (207 röster)
3-5 27 % (270 röster)
6-10 7 % (69 röster)
Fler än 10 9 % (89 röster)
Jag har aldrig sagt det till någon
15 % (146 röster)

Totalt 989 röster

Vilken av följande svenska artister
vill du helst ska komma till pride?

Barbados 7 % (103 röster)
Afro-dite 4 % (61 röster)
Robyn 9 % (122 röster)
A-Teens 12 % (166 röster)
Fame 6 % (90 röster)
Lisa Nilsson 6 % (86 röster)
Buddaboys 6 % (92 röster)
Alcazar 36 % (515 röster)
Kikki, Lotta & Bettan 8 % (112 rös-
ter)
Rikard Wolff 5 % (71 röster)

Totalt 1418 röster

Vem är ditt favorithomo just nu?

Mark Levengood 23 % (281 röster)
Eva Dahlgren 9 % (112 röster)
Magnus Carlsson 12 % (146 röster)
Mian Lodalen 5 % (59 röster)
Jonas Gardell 10 % (120 röster)
Efva Attling 3 % (34 röster)
Rikard Wolff 4 % (53 röster)
Andreas Lundstedt 8 % (94 röster)
Mathias Holmgren 9 % (113 röster)
Dajana Lööf 16 % (192 röster)

Totalt 1204 röster

Hur många har du haft sex med?

1 5 % (119 röster)
2-3 10 % (222 röster)
4-5 8 % (171 röster)
6-10 15 % (343 röster)
11-20 16 % (368 röster)
21-50 18 % (399 röster)
51-100 9 % (208 röster)
101-200 6 % (128 röster)
fler än 200 8 % (178 röster)
ingen 6 % (134 röster)

Totalt 2270 röster

resultat från dagens fråga
På www.qx.se kan du varje dag gå in och svara på Dagens fråga. Där hittar 

du varje dag en fråga som kan vara personlig, handla om sex, om hur du lever,
vad du tycker, vad du gillar och vad du inte gillar. Ibland är frågorna aktuella. 
Ibland är de ytliga. Ibland allvarliga. Vi frågar om allt mellan himmel och jord. 

Var med och tyck till. Här är resultatet av några av de frågor vi fått svar på under
den senaste månaden på qx.se. Och du, har du kollat vad det är för fråga idag?

å var det dags för Göteborgs
favorittransor i gruppen Drag-
on-line, att ge sig ut på en, om

inte världsomfattande, så i alla fall,
ganska rikstäckande turné. Lördagen
den 10 maj besöker Anna-Greta och
Vulgaria Magneto i Luleå, den 16 maj
är det dags för Stadshotellet i Sävsjö
och kvällen därpå är det Västerviks tur
att få avnjuta dessa ystra damer. Turnén
fortsätter sedan under sommaren med
besök bland annat i Borgholm och
Övertorneå. För ytterligare datum och
mer information besök gärna www-
drag-on-line.com

NN

S

ockiga flatan Melissa Etherid-
ge 42 år, ska gifta sig med flick-
vännen Tammy Lynn

Michaels, 29 år, känd från TV-serien
Popular. Tjejerna förlovade sig nyligen
men har inte satt något datum för bröl-
lopet ännu, men de har sagt att det blir
under 2003.  

Ingen av dem har varit gift tidigare,
men Melissa har ett 12 år långt förhål-
land ebakom sig med Julie Cypher
med vilken hon har två barn. Paret se-
parerade i september 2000 och strax dä-
refter träffade Melissa sin Tammy.

Melissa Etheridge släppte nyligen
dvd:n ”Melissa Etheridge Live...and
Alone” från turnén i USA och Europa
2001.

R

DRAG DRAG-ON-LINE PÅ TURNÉ

LOVE TAMMY TYCKER OM MIG

en 30 juli till 3 augusti är det
dags för Stockholm Pride. Och
redan nu kan du säkra en plats

till årets roligaste dagar genom att köpa
en DogTag. Nästan 1000 stycken har re-
dan gjort det. Du beställer din Dog Tag
på www.qx.se. Priset är 490 kr. Du får
en biljett (sänds ut från och med 22
april 2003) som du sedan hämtar ut din
DogTag med i entrén till PridePark. I
priset ingår förköpsavgift på 10 kronor.
Notera att det blir billigare om du be-
ställer fler biljetter samtidigt. Från och
med 1 juli 2003 kommer en DogTag
kosta 550 kronor (plus förköpsavgift).

D
PRIDE KÖP DIN DOG TAG NU

KLARAHIV RÅ
DG
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N
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G

Välkommen till oss på Klara Hiv Rådgivning om du är orolig 
för hiv och eventuellt vill testa dig. Besöket är kostnadsfritt och 
du behöver inte  boka tid förväg. För uppgifter om öppettider 

ring 08-720 55 58 [ telefonsvarare].

Adress: Swedenborgsgatan 39. Buss 43, 55 och 66 
samt pendeltåg: Södra Station. T-bana: Mariatorget.

www.hiv.nu
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teråt och sade vad bra vi var!
Finns det några gay groupies?
Yves: Oh ja! Vi hade en kille här

innan idag som stod och väntade i fyra
timmar. Till slut var vi tvungna att släp-
pa in honom och prata lite. Vi försöker
att behandla alla fans med respekt.

Fast ni kanske inte behöver grou-
pies om ni redan har varandra? Fem
unga bögar i samma band, liksom…

Yves: Nej, det är nog ingen i grup-
pen som blivit intresserad av någon an-
nan. Men det kunde ju ha hänt... Just nu
är jag bara så slutkörd att tanken på ro-
mantik känns fjärran.

Jeremy: Sexualiteten är borta på
något sätt. Vi känner oss bara som kol-
legor, eller kanske mer som kusiner el-
ler bröder.

Vilket pojkband tycker ni är
snyggast just nu?

Alla: Blue!
Jeremy: Fast egentligen finns det

inget just nu där alla är snygga. De fles-
ta grupper har två ”magneter” som ser
bättre ut än de andra.

Vad händer härnäst?
Andrim: I mitten av maj släpps vår

andra singel Hot Stuff i de flesta europe-
iska länder, så då hoppas vi att det blir
tillfälle att komma till Sverige. Och i
slutet av sommaren så släpps vårt första
album.

Jeremy: Det blir en blandning av
pop, r’n’b, kyliedisco och några covers
från sjuttiotalet. Vi är flera i gruppen
som skriver egna låter men vi vet ännu
inte om någon av dem kommer att vara
med på albumet.

Kommer det att dyka upp ett les-
biskt Destiny’s Child nu då?

Jeremy: Visst, det vore jättekul
med en flatgrej. Hoppas någon försö-
ker…

Andrim: God bless them, haha!
Yves: Fast t.A.T.u. finns ju redan,

även om de nu kanske inte var så himla
lesbiska när allt kom omkring. Men vi
är garanterat bögar allihop, det lovar
jag!

Sören Billing

Singeln ”Hot Stuff” släpps i 
Sverige den 12 maj på 

Edel Records.

nget ”är han?” eller ”är han inte?”.
Andrim, Jeremy, Yves, Rico och
Ruan är alla gay. QX träffade värl-

dens första bög-pojkband Marilyn’s
Boys i Berlin inför europalanseringen.

Varför ett pojkband med bara
bögar?

Yves: Bögarna är en stor och trend-
sättande marknad för pojkband. Dessu-
tom hade vårt skivbolag märkt att det
fanns mycket talang att tillgå i just gay-
världen. Det var viktigt att vi alla hade
en ordentlig musikalisk bakgrund.

Hur länge har ni hållit på?
Yves: Sedan finaluttagningen - en

tio timmar lång drillning i att dansa och
sjunga – i slutet av augusti. I januari
släpptes första singeln ”I Give You The
Stars” och sedan dess har vi hållit på

med promotion och varit på turné med
en känd tysk sångerska.

Är det någon skillnad på att ha
bögar och heteron i publiken?

Jeremy: Absolut! Bögarna har va-
rit ganska reserverade än så länge, i alla
fall här i Tyskland. De vet vad de gillar
och det tar att tid vinna deras förtroen-
de. 80-90 procent av våra fans är än så
länge heterosexuella tjejer.

Andrim: …vilket vi tycker är jätte-
kul! Särskilt alla teddybjörnarna de ger
oss.

Jeremy: Vi var och spelade i Dres-
den i östra Tyskland där publiken verka-
de väldigt macho, och då var vi lite räd-
da för hur publikens reaktion skulle va-
ra. Men det gick jättebra. Det var flera
straighta tonårskillar som kom fram ef-

DEBUT 5 POJKAR, 5 BÖGAR, ETT POJKBAND

I

”Jag hade inte umgåtts sådär 
jättemycket med homosexuella 
tidigare, så det var ganska nytt för
mig. När jag träffade Andrés första
gången tänkte jag ´himmel vilken
jobbig människa´. Han hördes över
allt och alla. Men nu är Andrés är en av de personer från 
Fame Factory jag har knutit mest an till. Han är väldigt varm
och kärleksfull!”

Magnus Bäcklund från Fame i intervjun på qx.se

månadens citat

QX söker
distributör i
Stockholm

Behöver du extraknäck?
Ca 3 dagar tar det att distribuera QX i

Stockholm. Vi söker dig som är
serviceinriktad och gillar ett rörligt

extrajobb. Tillgång till egen bil ett plus
(ersättning utgår självklart)
Tala med Ulrika eller Tomas 

på 08-720 30 01
ulrika@qx.se, tomas@qx.se



Tack till Camilla Bjering på Mariann Grammofon för videon.
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2. ÖSTERRIKE
Alf Poier 

”Man is the
measure of
all things”

Nenne: Jo-
nas Gardell &
Mupparna gör

ett oförglömligt
framträdande med en improviserad bar-
nvisa och det känns som något Tyskland
kunde ha skickat utan att skämmas.  

Edward: Vilka har röstat i Österri-
ke? Mentalt störda tolvåringar? Årets
kalkon är i år inte Tyskland! 

Peter: Hjälp! Österikisk humor för-
söker erövra Europa, måste få 0 poäng,
om inte dom som röstar får hjärnblöd-
ning (har hänt förr). Intressanta tem-
poväxlingar.

7. PORTUGAL
Rita Guerra
”Deixa-me
sonhar”

Nenne: En
smäktande po-
werballad med
mycket stråkar

som lägger sig
som fetvadd i öronen. Too much av allt
och det känns som låten har en sådär 20
år på nacken. 

Edward: Portugal har aldrig i histo-
rien kommit nära en vinst – och gör det
inte i år heller. Jag äger strumpor med
större utstrålning än den här kvinnan! 

Peter: Gäsp! ”Låt mig drömma”
sjunger Rita. Om seger kan hon dröm-
ma vidare. Sångerskan ser ut att komma
direkt från stranden. Havsvåt i håret och
ofräscht  rödbränd. 

3. IRLAND
Mickey Harte
”We've Got
the World 
Tonight”

Nenne: Täv-
lings första
kisspaus kom-

mer tidigt i år när ännu en Johnny Lo-
gan-klon sjunger urtråkig kärleksballad
som vi har hört förut.

Edward: Brukar Irland någonsin
överraska nån med sina låtval? Eller
glädja någon under 50 år? Nej, precis…

Peter: Fly on the wings of love rakt
av. Sångaren är småcharmig och låter li-
te som Ronan Keating, men det hjälper
inte. Johnny Logan kom tillbaka!!

4. TURKIET
Sertab Erener

”Everyway
that I can”

Nenne:
Wow! Det tur-
kiska badet go-
es lesbiskt i en

störtskön popetnodanslåt som man inte
kan få nog av. Fick jag bestämma skulle
Turkiet vinna i år!

Edward: Bravo Turkiet! Häftig och
modern etnisk popmusik! Detta är min
favorit. Borde bli Turkiets bästa placer-
ing på länge. 

Peter: Jag älskar det här! Lite Ofra
Haza, lite Tarkan, cool tjej, snygga
rytmer. Finns det någon rättvisa så vin-
ner hon en jordskredsseger och finalen
går i Istanbul nästa år. 

5. MALTA
Lynn

”To Dream
Again”

Nenne: Hon
kan inte sjunga
eller dansa. Le-
na Ph verkar ha

sytt scenkläderna och man vill bara gå
och lägga sig. Det enda det har lagts
energi på här är löshåret.

Edward: Opersonlig och krystad
Maltesisk musik. Precis som förra året,
fast värre! Tråkigt också när artistens
styling kostat mer än hela låt-produktio-
nen. 

Peter: Får mig att tänka på Dana
International. Brist på såväl röststyrka
som karisma. Flickebarnet borde ta
sånglektioner - men jag tycker så synd
om sångpedagogen att jag nog ändå vill
avråda.

6. BOSNIEN-
HERZEGOVINA
Mija Martina

”Ne brini”

Nenne:
Prinsessan Dia-
na har återupp-
stått som bos-

nisk schlagerprinsessa och flankeras av
två Bruno Gmünder-modeller. Roger
kommer garanterat att spela den på Tip-
Top!

Edward: Succé! Varför skulle jag
klaga, när refrängen sitter efter första
lyssningen, artisten är kul och låten har
3 tonartshöjningar!? Gala på gayklub-
barna! 

Peter: En slags hejaramsa som får
en att vakna till lite. Danskillarna i vi-
deon är totalbögiga men rätt söta. Om
dom får följa med till Riga och sångers-
kan kan sjunga live så kan det gå bra.

9. CYPERN 
Stelios 

Constantas
”Feeling 
Alive”

Nenne: Den
mångfacettera-
de Stelios har

skrivit både text och musik till Cyperns
semesterpoppiga bidrag som han också
själv framför. Jag delar ut noll poäng
och kväver en gäspning.

Edward: Smäktande solbrun och
cypriotisk latino-light. Försöker vara
allt – men blir inget! Förutom pinsamt
live, misstänker jag.

Peter: Stackars Stelios upprepar låt-
titeln (Feeling alive) femtielva gånger,
men låter så lidande att man har svårt
att tro  honom. Det blir ingen final i Ay-
ia Napa nästa år heller...

EUROVISIONSONGCONTEST2003
Den 24 maj är det dags. Då ska Sverige och Fame vinna Eurovison Song Contest 2003 i Riga.  Eller? 
QX-juryn har kollat igenom samtliga 26 bidrag och guidar dig här genom årets stora schlagerhögtid. 

Dessutom tippar de vilka av låtarna de tror (inte hoppas) kommer att hamna på platserna 1 till 5. 

Nenne Nestius • Edward af Sillén • Peter Ludvigsson  

1. ISLAND
Birgitta

”Open Your
Heart”

Nenne:
Sahlene-kopi-
an Birgitta gör
klassiska rock-

poser till en helt
okej popschlager som antagligen ingen
kommer att komma ihåg på grund av
det taskiga startnumret.

Edward: Riktigt stark och välskri-
ven poplåt. Startnummer 1 lär dock
förstöra för Island, och artistnamnet
”Birgitta” känns dödsdömt! 

Peter: Birgitta  ser väldigt sympa-
tisk ut, som en dagisfröken från Bro-
mölla med inslag av Geri Halliwell.
Ok poplåt med snygga ”roxettestrå-
kar”. 

8. KROATIEN
Claudia Beni
”Vise nivam

tvoje”

Nenne:
Claudias största
idol heter Brit-
ney Spears.

Och när hon
sjunger ett hopkok av idolens hitlåtar är
det ett ganska kul, men antagligen inte
så framgångsrikt försök, att sticka ut. 

Edward: “Ooops I copied again”!
Öststats Max Martin slår till - och vi
kan sjunga, vi kan dansa, men vi kan in-
te vinna! 

Peter: Claudia ser ut som J-Lo, och
har samma brist på både utstrålning och
taktkänsla. Låten är ”hit me baby one
more time”. Men nej vi vill inte höra
den en gång till. Inte ens på kroatiska.

”Det här låten påminner ju  mest
om en mobilsignal från Nokia”
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11. RYSSLAND
t.A.T.u.

”Ne ver, ne
bojsia, ne

prosi”

Nenne:
t.A.T.u är täv-
lingens mest

omtalade deltagare och det låter som
vanligt ganska mycket smurfhits om
dem. Men åh vad jag hoppas att det
hånglar upp varandra på scen!

Edward: Välproducerat, rätt snyggt
och precis det vi förväntade oss av rys-
ka Flata-4ever. Men har inte ens chans
att vinna. Vem över 25 år skulle rösta på
detta?

Peter: Som ett medley av deras två
tidigare hits. Bör vara en hopplös låt att
framföra live. Höga skrik till techno-
dunk. Lär inte få poäng av någon över
35.  Kan bli ett riktigt praktfiasko.

12. SPANIEN 
Beth

”Dime”

Nenne: Ur-
snygga, pierca-
de Beth gör en
av de bästa lå-
tarna i år. Det

låter lite som Antique men har ändå nå-
got eget som fastnar direkt. Proffsigt.

Edward: Extremt snygg låt, för tan-
karna till både Kylie och J.Lo! Blir sä-
kert farlig i kampen om guldet, men jag
tycker nog den saknar något litet. Origi-
nalitet kanske.

Peter: Sköna Kylie-beats. Låter lite
”On a night like this” och mycket som-
marhit. Lite för slät för att vinna. Men
tillräckligt  bra för att komma riktigt
högt. 

13. ISRAEL
Lior Narkis
”Words for

Love”

Nenne: I Is-
rael är man all-
tid glad i schla-
gersamman-

hang. I år skickar man en bra refräng,
men glömde resten av låten och sedan
lät man sångaren ta en överdos lycko-
piller.

Edward: Är detta årets I Wanna?
För den här urfåniga svärmorsdröm-
men, med noll självdistans, kan tyvärr
bli årets skräll! Låten är medryckande
och barnsligt enkel. 

Peter: Känns Estland 2001. Re-
frängen är tillräckligt dumglad för att
folk skall ringa och rösta efter några
groggar. Jag bävar….

14. NEDER-
LÄNDERNA
Esther Hart
”One more

night”

Nenne:
Holland gör
årets faghag-
låt! Och den är

en snyggt producerad, lagom slätstru-
ken popdänga som brukar visa sig
framgångsrik i sådana här tävlingar. 

Edward: Fame-Factory-Esther är
proffsig och har utstrålning. Låten är
dessutom medryckande. Kan mycket
väl gå och vinna! *Flämt*

Peter: Låter som en av dom 700 lå-
tarna Fame factory-eleverna har att väl-
ja mellan. Och alla förutom hitkänsliga
Ida hade nog ratat den här... Dessvärre
är det så tråkigt tidlös att det säkert kan
vinna ändå. 

16. UKRAINA 
Olexander
”Hasta la 

vista”

Nenne: En
göra-slut-låt i
samma anda
som ”jag är
glad att det är

över”. ”Hasta la vista” sjunger sånga-
ren glatt och man börjar fundera på
HUR han tänker göra slut…

Edward: QX-juryns specialpris går
till Mr Oleksander för detta stycke idio-
ti. Så fånigt men välmenande att jag blir
yr. Hasta la vista Ukraina! 

Peter: Årets gapskratt.  En bitter
”göra-slut-låt” som sjungs av en för-
vuxen gosstenor. Välkommen in i spelet
Ukraina! Stor underhållning.

17. GREKLAND
Mando

”Never let
you go”

Nenne:
Kvällens största
dramatik står
Grekland för i
år framförd av

en transalik dam med Cher-hår. Låter
som ledmotivmusik till svulstig ameri-
kansk tonårsfilm.

Edward: Men det är ju CHER…
Walking in Athens! Detta är en av mina
absoluta favoriter. Suggestivt, pampigt,
dramatiskt och alldeles underbart på
hög volym. 

Peter: Christina Aguileras morsa
har en bra röst. Låten är ok men inte
mer.  Tolvpoängaren av Cypern lär vara
gjuten. Frågan är vem mer som kan tän-
kas rösta på det här. Inte jag. 

18. NORGE
Jostein 

Hasselgård
”I’m Not Afraid
To Move On”

Nenne: En-
sam man vid
flygel inger mig

alltid obe-
hagskänslor, framförallt när han låter
precis som Barry Manilow. Bögar och
tonårsflickor kommer dock att falla i
trans.

Edward: Men nu åker de ju ut igen!
Varför envisas med att skicka ballader?
Dock är detta en oerhört vacker sådan,
med en sångare lika söt som druvsock-
er. Heja Norge!

Peter: Startfältets sötaste kille
sjunger startfältets snyggaste ballad.
Jag tror den här kan skrälla rejält. Och
det lär bli kö av gratulanter som vill se-
gerpussas. 

19. FRANKRIKE
Louisa 

Baïleche
”Monts et
merveilles”

Nenne:
Japp, så var det
dags för den ob-

ligatoriska Celine-kopian att visa vad
hon går för. Denna gång tar hon hjälp
av österländska rytmer och det är fak-
tiskt nästan uthärdligt. 

Edward: Hur lyckas de alltid få in
så mycket musik på 3 min? Denna låt
känns lika lång som hennes näsa. Bra
jobbat Celine, men för hög kvalité för
att vinna Esc, tyvärr. 

Peter: Österländsk touch både på lå-
ten och sångerskan. Inte dålig , bara trå-
kigt och väääldigt franskt.. Helt klart
den svåraste låten att göra sig lustig
över. 

20. POLEN
Ich Troje

”Z˙adnych
granic”

Nenne:
Dregen har fär-
gat håret rött
och flyttat till

Polen för att bli operasångare. Tyvärr
gick det inget vidare så han tröstar sig
här med en schlagerpopoperalåt på tys-
ka.

Edward: Jag vet inte vad jag ska sä-
ga? Har bara en massa frågor utan svar!
Varför? Varför? Varför? Övertydligt,
krystat och alldeles… alldeles… kons-
tigt!

Peter: Pompös duett som känns
hundra gånger mer udda än Pontare
och Bergman. Det är inget vackert par
och han sjunger som om han hade reu-
matism i halsen.

21. LETTLAND 
F.L.Y.

”Hello from
Mars”

Nenne: Den
lettiska pop-
gruppen ser rik-
tigt galna ut när

de sjunger om
UFO-kärlek men antagligen kommer
folk att lalla med till denna lättsmälta
lilla melodi.

Edward: en här är farlig tror jag.
Melodin växer för varje gång man hör
den och vänta bara tills hemmapubliken
hjälper till. Jag finner det svårt att inte
gilla refrängen. 

Peter: Trallig trio som i kraft av
hemmaplan säkert kan hamna  högt i re-
sultatlistan. Känns lite  som om tre
käcka pingstvänner skall leka pop-
grupp. 

22. BELGIEN 
Urban Trad
”Sanomi”

Nenne:
Tävlingens en-
tonigaste låt
kommer från
Belgien som i

år försökt sig på
etnopop. Resultatet påminner mest om
en mobilsignal från Nokia.

Edward: Ska man skämmas för att
tycka om sånt här? För jag njöt generat
från första takten, trots klichéerna.
Ronja Rövardotter hälsar från Belgi-
en! 

Peter: Ovanligt naturromantiskt 
för att komma från Bryssel. Låter som
något man brukar få stretcha till efter
spinningpasset. Lite som Enigma
fast sämre. Eller som Sarek utan djur-
hudar.

23. ESTLAND
Ruffus

”Eighties 
Coming
Back”

Nenne: En-
ligt Ruffus är
80-talet på väg

tillbaka. I en låt
som låter betydligt mer 60-tal än något
annat årtionde vill han i alla fall överty-
ga oss om att han har rätt.

Edward: Liverpool försökte i Sveri-
ge med ”60’s coming back”. Misstänker
att det kommer gå precis lika dåligt för
detta stycke absolut menlöshet. 

Peter: Back from the eighties sjung-
er pojkarna och lyckas förvånansvärt
bra med att vara både meningslösa och
menlösa. Låter som försök till britpop
men är inte kul nånstans. 

24. RUMÄNIEN
Nicola

”Don't Break
My Heart”

Nenne: Rik-
tigt jobbig låt
framförd av en
kvinna som

verkligen vill vinna denna tävling. Hon
ber oss ödmjukast att inte krossa hennes
hjärta. Jag misstänker att hon kommer
att bli besviken. 

Edward: Usch vilken jobbig låt!
Stressande och irriterande. Hur lät de
andra låtarna i Rumäniens uttagning
undrar jag?

Peter: Tant från Transylvanien som
framför ett riktigt  kräkmedel. Den sista
låt jag skulle vilja vakna till på morgon-
en. Ta bort!

15. STOR-
BRITANNIEN

Jemini
”Cry Baby”

Nenne: En
rejäl dos 80-tal,
en pojkbands-
röst, en mini-
Kylie och lite

menlös pop resulterar inte i en vinst här,
men kanske i att en Fame Factory-delta-
gare gör en cover på låten i framtiden. 

Edward: Da Buzz möter Steps.
Enormt enformig, men det var ju Gina
G också och hur bra är inte den på
dansgolvet? Mixen lär dock överträffa
originalet. 

Peter: Känns ungefär som om dom
två sämsta i Steps skulle bilda en  duo.
Sångerskan låter lite som Kylie. Tjatig
låt som ändå biter sig fast. Kan få unga
röster.

25. SVERIGE
Fame

”Give Me
Your Love”

Nenne:
Snygg låt men
lite för lite hjär-
ta och smärta i

samma gamla vanliga Abba-tradition
som vi alltid inbillar oss ska vinna i
dessa sammanhang.

Edward: Hello Europe! Sverige
överraskar väl ingen? Lite ABBA, lite
Friends, lite småbarnsföräldrar på
scen! Jag njuter av deras proffsighet
och kompetens. Och älskar låten! 

Peter: Låten är ju så tam!. Men jag
tror och hoppas att det kan gå hyggligt
tack vare Jessica och Magnus charmiga
samspel. Vi måååste vara med nästa år.

26. SLOVENIEN
Karmen

”NaNaNa”

Nenne: Kar-
men (”jag vill
se ut som Car-
rie i Sex and the
City”) sjunger

Sahlenes låt från förra året utan att
skämmas ett dugg.

Edward: Detta lämnar så dålig
smak i munnen, att jag blir mörkrädd.
Det ÄR ju samma refräng som Ru-
naway! Vad håller de på med?

Peter: Ytterligare en stöld. Eller  en
stöld av en stöld? Runaway med Sahle-
ne, eller var det I believe I can fly med
R Kelly?  Leksakssynthen som står för
kompet förbättrar inte oddsen. 

10. TYSKLAND
Lou

”Let's get
happy”

Nenne: Lite
Pointer Sisters,
lite Fashion
Pack och en dos

girl power. Det är precis sådär lagom
töntigt att man inte kan låta bli att le. En
ny Ketchup-låt!.

Edward: Håll i er bögar och höj vo-
lymen på tv:n! Detta är kompositören
Ralph Siegels femtonde (!) Esc-bidrag,
och han tappar aldrig stinget! Men vin-
ner gör han sällan.

Peter: ESC är ett ”gayhappening”.
Om någon missat det  får dom det skri-
vet på näsan av Tyskland. ”Let´s be hap-
py, let´s be gay” skanderar en gapig
tant. Ja, jag vill gärna vara bög, men in-
te till den här låten.

NENNE EDWARD PETER
1. Nederländerna
2. Spanien
3. Turkiet
4. Tyskland
5. Grekland

Och sist i tävlingen
kommer:
Österrike

1. Nederländerna
2. Sverige
3. Spanien
4. Lettland
5. Bosnien

Och sist i tävlingen
kommer:
Österrike

1. Norge
2. Turkiet
3. Spanien
4. Lettland
5. Nederländerna

Och sist i tävlingen
kommer:
Irland

OCH SÅ HÄR TIPPAR QX-JURYN ATT DET GÅR I RIGA:
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FILM

The Core

Swept away är filmen där Madonna
spelar strandsatt lyxhustru, regisserad
av sin make Guy Ritchie. Filmen har
bl a kallats “århundradets flopp” men
ställer man inga högre krav än att få
se Madde i så lite kläder som möjligt
funkar den förstås. DVD:n har dessu-
tom hotttats upp en aning med lite
mer sex för att öka intresset.  I små-
skojiga Rocksystrar möter vi de av-
dankade groupisrana Suzette och La-

vinia. Nu, tjugo
år senare, är Su-
zette fortfarande
sitt fräcka, lätt-
sinniga, sexiga
jag medan Lavi-
nia har mognat
till en tråkmåns.

Deras två världar möts och vänskapen sätts
på prov när Goldie Hawn påminner Susan
Sarandon om hur kul det är att röka på,
kolla in snygga rumpor och leva livet utan
hämningar. I Gurinder Chadas charmiga
fotbollskomedi Skruva den som Beckham
hamnar vi mitt i en Manchester United-
match där David Beckham är matchhjälte -
enda tills han blir omsprungen av den nya
supertalangen Jess Bhamra... Och då vak-
nar den dagdrömmande fotbollstokiga Jess
hemma i sitt flickrum omgiven av affischer
på sin stora idol och inser att verkligheten
tyvärr ser lite annorlunda ut. Är man en in-
disk tonårstjej som bor med sin familj i en
brittisk medelklassförort förväntas man va-
ra mer intresserad av att hitta en lämplig
ung man att gifta
sig med än att
springa omkring
barbent på en
gräsplan med ett
gäng hårdtränan-
de fotbollssyst-
rar. 
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När ett antal tillsynes friska människor faller
stendöda till marken dröjer det inte många minu-
ter innan en stilig och ung professor klurar ut en
logisk förklaring, åtminstone inte i den ameri-
kanska katastroffilmens värld. I just denna histo-
ria heter geniet Josh Keyes och svaret på gåtan är
att jordens innersta kärna har slutat röra på sig,
vilket, kortfattat och inte speciellt förvånande,
innebär att världens undergång närmar sig med
stormsteg. För att rädda hela mänskligheten kli-
ver en besättning ombord på en rymdskeppslik-
nande farkost och beger sig iväg mot jordklotets
mitt. För att inte låta allt för negativ, är det
kanske bäst att påpeka att The Core mot förmo-
dan har en del ljuspunkter. En förvånad publik
slipper både orgier i amerikanska flaggor och
den, i genren nästintill obligatoriska, smäktande
slutkyssen. Tyvärr saknas spänningsmomentet
helt och vägen till det rätt givna slutet är, helt är-
ligt, urtrist. Mest besviken av allt blir man dock
på den talangfulla Oscarvinnaren och flatfavori-
ten Hillary Swank. Efter hennes fenomenala
prestation i Boys don’t cry har hon valt att med-
verka i det ena sömnpillret efter det andra. Den-
na alldeles verkliga gåta saknar fullständigt lo-
gik och en lösning på problemet tycks vara långt
utom räckhåll, även för en ung och stilig film-
hjälte i den bästa av världar. 

Premiär 18 april.                Chavah Selander

Ibland när man har läst en riktigt bra bok händer
det att man tänker på hur bra den skulle bli som
film. Råkar man dessutom vara polare med rätt
folk i Hollywood är det inte omöjligt att den där
superboken blir en kanske inte riktigt lika super-
bra film. I fallet med Stephen Kings böcker bru-
kar filmatiseringarna inte sällan resultera i riktiga
b-filmer (Thinner, Köplust, Det, Djurkyrkogår-
den t ex) och ibland i fullpoängare (Den gröna
milen, Lida, Dolores Claiborne).  Drömfångare
hamnar tyvärr i den förstnämnda kategorin. Den
under stundom briljanta regissören Lawrence
Kasdan (Grand Canyon, Den tillfällige turisten)
och en hel hoper bra skådespelare (Thomas Ja-
ne, Jason Lee, Damian Lewis mfl) blir det bara
trist och rörigt. Och alldeles för mycket slem,
pruttskämt, röd gegga, aliens och sånt vi känner
igen från andra filmer (att monstret bygger bo i
din kropp och sedan tar sig ut för att föröka sig i
rasande tempo känns inte särskilt nyskapande).
Själva grundhistorien om de fyra vännerna som
alla delar en mycket speciell övernaturlig gåva,
och, som under en jakt i Maines skogar överras-
kas av ett fruktansvärt oväder, kommer av sig i
all denna sörja. Och det känns som om man skul-
le ha vunnit många poäng på att hålla igen en
aning rent effektmässigt. 
Premiär 16 april.                              Nenne Nestius

Drömfångare

The Rules of Attraction 

Som titeln avslöjar är kritiker- och publikfavori-
ten Thomas Vinterbergs nya film It’s all about
love en kärlekshistoria. Och även om hans
nyfunna och andlöst vackra bildspråk skiljer sig
rejält från Festens gulkorniga och skakiga for-
mat, berör Vinterberg än en gång sin publik. I en
allt kallare och snart snöbeklädd värld möter vi
Elena, en framgångsrik konståkerska som är på
väg mot både en kroppslig och själslig kollaps,
samt hennes man John som nyligen återvänt
från hemlandet Polen till USA. Strax efter det
unga parets återförening kastas de in i kamp för
överlevnad i en allt märkligare värld. Handling-
en i sig är dock långt ifrån det mest fascinerande
med filmen, framförallt är det kombinationen av
finkänsligt skådespeleri och ett drömskt visuellt
uttryck som höjer den. Birollsinnehavaren Sean
Penn är den största kändisen i ensemblen, men
Claire Danes (Elena) är den som imponerar
mest. Möjligen är det alltför uttjatade temat med
den svaga och sårbara kvinnan som ska räddas,
en aningen tröttsamt. Men, har man överseende
med dessa stereotypa könsroller är det här en
välberättad kärlekshistoria. Filmen visar nya di-
mensioner av Vinterbergs konstnärskap och be-
slutet att lägga Dogmareglernas begränsningar
på hyllan känns som ett klokt val.    
Premiär 16 maj. Chavah Selander

Den amerikanska collegefilmen är så pass etablerad att den numera utgör en egen genre
med allt vad det innebär. Vi som växte upp med filmer som St Elmos Fire, Oxford Blues
och Class och nu går på bio och ser Rules of Attraction inser dock ganska snabbt att det
har hänt en del de senaste 15 åren. Och – ja – ni gissar helt rätt. Självklart har det blivit
värre. I Rules of Attraction (som bygger på boken med samma namn av Brett Easton El-
lis) är vi inlåsta på en snobbig elitskola någonstans i USA. Det ska föreställa 80-tal, men
kunde precis lika gärna vara nutid eftersom musiken och kläderna är våra enda ledtrådar.
I centrum står campusets drugdelaer Sean Bateman (låter efternamnet bekant beror det
förstås på att seriemördaren i Ellis bok, American Psycho, som även den blivit film, också
heter så). Att det är vråltönten James van der Beek från Dawson’s Creek som spelar Sean
är dock riktigt underhållande. Ungefär på samma sätt som det skulle vara att se Carola
spela djävulen. Sean är nämligen, precis som alla Ellis huvudkaraktärer, galen, elak och
morbid. Hans målsättning är att ha sex med så många brudar som möjligt, knarka och tjä-
na pengar på att andra gör detsamma. Den sammetsögda Paul (som ser ut att vara klo-
nad från Rob Lowe) är tänd på Sean, men de har inte sex annat än i Pauls fantasi. Fast –
vi får naturligtvis se fantasin. Den tystlåtna oskulden Lauren, som avhåller sig från sex
genom att läsa böcker om könssjukdomar, vill av någon oförklarlig anledning också ha
Sean, åtminstone till en början. Det bästa man kan säga om The Rules of Attraction är att
den innehåller ett par riktigt snygga scener och att den trots sitt motbjudande upplägg
ändå är ganska underhållande - i ungefär en kvart. 
Premiär 9 maj.                                                                                               Nenne Nestius

It’s all about love

QX

QX QXQXQX

Om man vill laga till en anrättning som på me-
nyn beskrivs som ”en charmig romantisk kome-
di”, bör man vara noga med att blanda i alla in-
gredienser.  När man kokade ihop filmen ”Hur
man förlorar en kille på 10 dagar” blev resultatet
inte särskilt välsmakande.  Andie (Kate Hud-
son) är trendig storstadsmänniska med jobb på
tjejtidningen Composure. Vi får dock raskt veta
att hon egentligen inte alls vill ägna sig åt så yt-
liga saker som att skriva livsstilskrönikor. Hen-
nes ambitioner är större än så och hon tror (av
någon outgrundlig anledning) att hennes chef
ska låta henne skriva om ”politik och andra vik-
tiga saker.” Istället får Andie i uppgift att träffa
en kille och få honom att förälska sig i henne.
När han väl är fast ska hon få honom att dumpa
henne. Den som råkar ut för denna behandling
är självsäkra reklamkillen Benjamin (Matthew
McConaughey). Vad hon inte vet är att han ing-
ått ett vad om att vilken kvinna som helst kan bli
kär i honom - inom tio dagar. En extremt kon-
struerad och utdragen historia tar sedan sin bör-
jan. Det enda som talar för den här filmen är Ka-
te Hudsons uppenbara talang som comedienne.  

Premiär 9 maj.                              Nenne Nestius

Queen Latifah
Född: 18 mars 1970 i New Jersey, USA.
Filmroller: Set it off, Hoodlum, Chicago,
Bringing down the house.
Arkiv: Hårdingen och rapp-drottningen
Latifah klev in i rampljuset i slutet av

åttiotalet och förtjänade sin respekt med
feministiska texter och nyskapande beats. Inte
långt efter att hennes musikkarriär tagit fart gav
hon sig även in i filmvärlden. För att vara helt
ärliga kan vi väl konstatera att de flesta av
Latifahs filmer inte kommer att bli några
klassiker, men genom rollen som Matron Mama
Morton i Chicago lyckades hon ro hem en
Oscarsnominering för bästa kvinnliga biroll.
Under det lite mindre glamourösa namnet Dana
Owens växte Latifah upp i New Jersey och
innan framgångssagan tog fart jobbade hon på
den lokala Burger King.
Därför älskar vi henne: Queen Latifahs flört
med homopubliken började när hon spelade
hårdnackad flata i filmen Set it off, och hennes
butchiga utstrålning har väckt en hel del
spekulationer i hennes egna preferenser. Flata
eller inte tog hon hiphopen till nya höjder
genom att tala om för alla sexistiska manliga
kollegor vart skåpet skulle stå under hennes
glansdagar som rappartist. Att hennes senaste
film är en komedi med Steve Martin är vis-
serligen lite oroväckande, men förhop-pningsvis
väljer drottningen från New Jersey lite coolare,
och gärna lite flatigare, filmroller i framtiden.
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Hur man blir av med en
kille på 10 dagar 
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Vem stängde hans garderobsdörr?
Dagiset, fotbollslaget eller kompisarna? Familjen eller släktens förväntningar? 

Sagorna, biofilmerna eller leksakerna i leksaksaffären?

Förköp av biljetter i Sverigehuset på Hamngatan eller www.stockholmpride.org

ANDERS 7 ÅR BÖG

Våra samarbetspartners: VI ÖPPNAR UPP OCH VÄDRAR UT
30 JULI – 3 AUGUSTI 2003 
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är Awa får höra motiveringen till varför hon har blivit
juryns favorit blir hon nästan lite förlägen och säger
”Wow, vad fint”.Annars är hon en väldigt cool tjej som

inte ger intryck av att låta sig imponeras av att hamna på listor
eller förekomma i kändissammanhang. En målmedveten person
med höga ambitioner och en utstrålning som säkert utlöser an-
fall av avundsjuka i branschen. Ni har säkert hört låtarna Be-
hind Schedule (Can I get at witness) och Hip Hop ballad och
kanske förundrat er över att denna 21-åriga tjej inte kommer
från USA utan från Uppsala.

Grattis, du har blivit vald till Sveriges sexigaste tjej enligt
QX flatjury!

– Tack! 
Har du hamnat på någon snyggolista tidigare?
– Ja, jag tror jag var med på nån Café-lista för ett par år se-

dan.
Har du fått några beundrarbrev av tjejer?
– Aldrig! 
Vem tycker du är sexig?

– Gary Dourdan som spelar Warrick Brown i CSI! Han är
dösnygg! 

Varför det?
– Kolla själv ikväll får du se!
Jag har kollat, men jag känner mig ändå inte riktigt
övertygad…
Awa bara skrattar åt detta och verkar ändå helt
övertygad om att jag nog kommer att ändra åsikt.
När du ser tillbaka på det här året som gått sedan
du slog igenom.Vad är ditt starkaste minne? 
– Det är förstås många saker jag minns. Men
mitt allra bästa minne är från den kvällen då vi
spelade på en liten klubb i Göteborg där allting
höll på att knasa sig till en början. Till slut blev
den en kanonspelning och världens bästa stäm-
ning.

På din platta har du skrivit, spelat, sjungit och
producerat över hälften av låtarna själv. Är du väl-

digt bestämd av dej och vet precis vad du vill? 
– Mmmmm… I alla fall när det gäller mig själv och min

egen musik. Då har jag ett stort kontrollbehov. Jag trivdes i
producentrollen, det är kul att bestämma. Till vardags däre-

mot kan jag kompromissa, säger Awa och ler stort.
Är du feminist?
– Ja, fast en egoistisk feminist. Jag kämpar för mig själv och

mina egna mål.
Du har sjungit duett med Wyclef Jean i 911. Hur kändes det

att kliva in i Mary J Blige roll?
– Jag hann knappt känna efter eftersom jag fick förfrågan

bara ett dygn innan det var dags att kliva upp på scenen i Glo-
ben. Så det var bara att sätta igång och repa in låten.

Du omnämns ibland som Sveriges Mary J Blige.Vad tänker
du när du läser eller hör sånt?

– Självklart är det smickrande att bli jämförd med en artist
som hon eftersom jag gillar henne. Men jag vill ju inte att folk
ska tro att jag har kopierat henne.

Drömmer du om att slå i USA?
– Det gör nog alla artister som sjunger på engelska.
Hur ser din skivsamling ut?
– Den är ganska bred och består av allt från äldre soul, som

jag lyssnar mycket på just nu – till Bob Marley och Usher.
Vilka är dina kvinnliga favoriter?
– Tidigare var det Whitney Huston men idag är det nog be-

tydligt fler. Jag gillar Alicia Keys. På hennes konsert på Hovet i
Stockholm hade jag skitkul! 

Blir det en ny platta snart?
– Jag har börjat skriva lite grann och hoppas kunna komma

igång ordentligt i sommar. Sedan har ett projekt på gång ihop
med en annan artist som jag ska producera.

Var hittar man dig annars i sommar, förutom i studion?
– På Hultsfred! 
...Och nu ska du på semester hörde jag?
– Ja! Jag ska hälsa på en kompis på Guadalope i Västindien

och kommer inte tillbaka förens i juni.

Awa Mannehs album ”Sounds like me” finns ute nu.

Nenne Nestius
Foto Peter Knutson

Hår/Make Susanne Persson

1. AWA MANNEH, SOULPRINSESSA.
“Awa Manneh är soulprinsessan som utstrålar attityd och

självsäkerhet som bara en self-made woman kan göra. 

Vi beundrar hennes drivkraft och styrka och att hon tar plats

på ett alldeles självklart sätt i en tuff och mansdominerad

bransch. Hennes sköna stil känns egen och genuin och när

hon förför oss med sina hip hop beats och sin säregna röst

kan vi inte få nog. Awa är vår favorit år 2003.”
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2 (ny) Nina Persson,
artist
Redan första gången vi såg
Nina visste vi att det skulle
bli en lång och intensiv för-
älskelse. Hon har sug i
blicken, världens utstrålning
och gör musik vi inte kan
vara utan. Både i egna pro-
jektet A Camp och i super-
aktuella The Cardigans.  Mesta sexfaktor: Vi drunknar gärna i dina
ögon. 
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5 (ny) Rebecka Törnqvist,
artist, sångerska i Gloria
Rebecka Törnqvist har Sve-
riges vackraste ögon. Det är
vi helt övertygade om. Hon
gör musik med underbart
sorgliga texter som gör att
vi gärna vill trösta henne
(fast det antagligen inte alls
behövs). Nya Gloriaplattan
är dessutom såååå bra! Mesta sexfaktor: Sensuell! 

6 (ny) Lisa Nilsson, artist
Lisa har blivit betydligt tuf-
fare med åren. Förutom att
vara drottninglikt vacker har
hon en ljuvlig röst - och sä-
ger roliga saker om de dans-
ka flatornas brutala uppvakt-
ningsmetoder. I år har hon
också spelat bitch i Liza
Marklund-rullen Paradiset.
Mesta sexfaktor: Det är inte bara de danska flatorna som älskar dig! 

7 (ny) Maja Ivarsson,
sångerska i The Sounds
Att Maja är en tuff brud rå-
der det ingen tvekan om.
Hennes Blondie-look gör
oss knäsvaga och vi gillar
80-talsstuket på musiken.
Och bara en sån sak - kvin-
nan har spelat valthorn in-
nan hon bytte till gitarr!
Mesta sexfaktor: You´re not living n America - and we’re not sorry! 

8 (ny) Petra Wangler, pro-
gramledare 
Petra har det där lilla extra
som gör att vi sitter klistra-
de framför SVT:s Musikby-
rån varje onsdagskväll. Lite
butchigt läcker och med en
proffsig attityd ställer hon
smarta frågor till superstars
av alla sorter. Och vilket
smajl den tjejen har! Mesta sexfaktor: Kan få vilken rockstjärna som
helst på fall!

9 (16) Kim Kärnfalk,
sångerska
Kim är listans ena klättrare,
från plats 16 till 9. Och detta
trots att Friends-tiden är
slut. Men vi tror att Kim har
mer att ge och håller tum-
marna för att hon startar en
ny karriär som rockbrud.
Hennes uppträdande på
Zapphobar gjorde Göteborgsflatorna lyriska! Mesta sexfaktor: The
girl next door! 

10 (ny) Anja Pärson,
utförsåkare
Anja är bäst när det gäller.
Hon har haft en fantastsik
säsong med vm-guld och
cupseger och hon har fått
oss att kliva upp tidigare på
lördagsmorgnarna för att in-
te missa hennes åk i backen.
Henes finurliga leende och
ålningar i målfållan totalcharmar oss! Mesta sexfaktor: Vi kysser di-
na pjäxor! 

11 (ny) Louise Hoffsten,
artist
Louise är en riktig kraft-
kvinna som vi har suktat ef-
ter länge. En tjej som hunnit
med mycket under åren. Vi
minns gärna den söta Sock-
erkompis och den riviga
Padded Bra och belönar
Louise för lång och trogen
tjänst och fullkomligt älskar nya plattan. Mesta sexfaktor: We got the
blues for you!

12 (18) Marit Bergman,
artist & skivbolagsboss
Powerpop-bruden Marit
Bergman tar klivet från 18:e
till 12:e plats med glans.
Hennes solodebut är bland
det bästa vi hört och trots att
den har ett år på nacken kan
vi inte få nog. Med Marit
känns det som om man ald-
rig skulle ha tråkigt en sekund! Mesta sexfaktor: Wild at heart! 

13 (ny) Kajsa Larsson,
Big Brother-deltagare
Kajsa är den enda vettiga
människan som varit inlåst i
ett Big Brother-hus. Vi gillar
hennes flatiga stil (jaja, vi
vet att hon är straight..) och
vi hoppas förstås att hon
vinner stålarna. Kajsa har
bla varit byggjobbare i
Norrland - och för det får hon många poäng av oss.  Mesta sexfaktor:
Independent woman! 

14 (8) Mian Lodalen,
författare & journalist
Mian är en av Sveriges coo-
laste människor. I år har hon
posat som James Dean på
QX omslag, släppt en flat-
bok med en massa skön sex
i och dessutom fortsatt sin
kamp mot heteronormens
urtrista förespråkare. Med
Mian har man aldrig tråkigt! You go girl! Mesta sexfaktor: Skamlös!  

15 (ny) Lina Kurttila,
Dragking of the year
När Lina gjorde entré som
80-talsrockern Billy Idol un-
der sommarens dragking-
tävling jublade publiken.
Juryn gjorde detsamma och
det råder inget tvivel om att
denna supersexiga tjej är en
stor favorit bland landets fla-
tor. Mesta sexfaktor: King of hearts!

16 (ny) Cecilia Neant-Falk,
dokumentärfilmsregissör
Cecilia är kvinnan som beri-
kat våra liv med oförglömli-
ga filmupplevelser om fla-
tors liv i Väninnor och nu
senast i Du ska nog se att det
går över. Hennes softa atti-
tyd, sköna självdistans och
feministiska engagemang
gör att hon har vår fulla beundran. Mesta sexfaktor: Ska vi hångla i
biomörkret?!

17 (ny) Greta Folkesson,
trummis i Buddaboys
Flator gillar av tradition och
ohejdad vana kvinnliga
trummisar. Greta Folkesons
framfart bakom sitt set med
spända armmuskler och
svettpärlor i pannnan gör att
vi gärna följer Buddaboys
turné världen runt och
sjunger med i Do me... Mesta sexfaktor: Svårfångad!

18 (ny) Anna Lind,
utrikesminister
Anna Lind är Sveriges snyg-
gaste utrikesminister - nå-
gonsin. Kompetent, tuff och
respektingivande - med en
sexig bekymmersrynka i
pannan som vi gärna hjälper
till att släta ut... Du får gärna
bli nästa statsminister! Mes-
ta sexfaktor: Powerpingla!

19 (ny) Monica Einarsson,

sångpedagog i Fame Factory

Populäraste kvinnan bland
både elever och tv-tittare -
och QX jury då förstås. 
Dominant, engagerad och
med en utstrålning och pon-
dus som en äkta operadiva.
Dessutom den enda som vå-
gar stå upp mot Berts infall. 
Mesta sexfaktor: Får oss att längta efter att bli inkallde till rektorn!

3 (ny) Pauline Kamusewu,
artist
Med en röst i Aretha Frank-
lin-ligan och en rejält kaxig
attityd blir vi grymt impo-
nerade av denna 20-åriga
Malmötjej med rötterna i
Zimbawe. Debutplattan
kommer i vår och första
singeln Runnin’out of gaz
är en solklar hit i poppig soulfunkstil. Mesta sexfaktor: She’s got
soul! 

4 (ny) Linda Sundblad,
sångerska i Lambretta
Om det finns en riktig rock-
diva i Sverige så heter hon
Linda Sundblad! Rejält ös
garanteras när hon på sitt all-
deles speciella sätt trollbin-
der brudarna i publiken. Lin-
da tar plats på scen, gjorde
en kanonspelning i Pridepark
och är allt annat än en Bimbo. Mesta sexfaktor: We love rock’roll! 

20 (ny) Dajana Lööf, Fame
Factory-deltagare
Dajana är en riktig 12-
poängare! Äntligen får vi en
tjej som gillar tjejer  i den
annars ganska bögdomine-
rade dokusåpan FF. Hon har
en riktigt läcker röst och vå-
gar stå för vem hon är. Lite
Blossom-känsla och massa
star quality! Mesta sexfaktor: Can we be more than Friends!?

QX flatjury bestod av: 
Nenne Nestius, Gunilla Danielsson, Chavah Selander, 
Ann-linn Guillou, Sandra Andersson, Jessica Nyström, 

Elle Johnsson och Anna Ohlis.
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MUSIK

Outlandish
”Bread & Barrels of water” 

(BMG)

Macy Gray
”The trouble with being myself” 

(Sony)   

Dannii Minogue
”Neon nights”

(Warner)

In-grid
”Rendez-vous”

(EMI)

Skulle inte tro att Dannii Minogue  hoppar jämfo-
ta av lycka varje gång hon jämförs med storasys-
ter. Men det är svårt att inte referera till senaste
årens Kylie när man hör ”Neon nights”. Soundet
känns igen och jag lär inte vara ensam om att
tycka att röstlikheten är enorm. Nu är  inte ”Neon
nights” någon blek kopia av ”Fever”. Förstasing-
eln Put the needle on it fungerar som riktmärke
för resten av albumet. Genomgående snygga me-
lodislingor och lekfull  produktion, lite åt Ma-
donna/Mirwais-hållet, gör åtminstone mig posi-
tivt överraskad. Personliga  favoriter är ”Kylie-
doftande” Don´t wanna lose this feeling och fun-
kiga Mystified som inte kan få mig att sluta le, och
inte sluta dansa heller för den delen. Känns som
ett måste i skivhyllan om man ska ro förfesten i
hamn våren 2003. Peter Ludvigsson

Gravy Train
”Hello Doctor” 

(Border)   

För alla som gillar country och gubbrock kanske
Slaptones är en skänk från ovan, men för den som
ännu inte är såld på denna genre är “Simplify” in-
gen bra skiva att börja med. Vissa låtar är faktiskt
outhärdliga för ett ovant öra. Med tanke på att Lo-
ve comes easy, den enda egna låten förutom To
remind you, är den mest medryckande kanske
Slaptones hade gjort bäst i att låta övrigt material
vila i rockabilly-himlen. Förhoppningsvis tar
systrarna Sunniva, Stella och Greta med sig pap-
pa Janåke på en expedition efter bättre låtmateri-
al inför nästa skiva. Och om bandet verkligen vill
slå igenom borde döttrarna helt ta över mikrofo-
nen. Tjejerna har förvånansvärt mogna röster som
gör sig utmärkt till detta sound och instrumenten
hanterar samtliga i familjen klanderfritt. Men
gäsp, tråkigare än så här kan det inte bli.           CS

Advance Patrol
”Utskrivna” 
(Playground)
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1. No angels
“Let´s go to bed” 
(Mousse T-mix)

Tyska svaret på Popstars-
vinnande Excellence har släppt
en singel som är hur bra som

helst. Särskilt när Mousse T fått
vara med och pilla i remixen.
Inte så städat och polerat som
den svenska motsvarigheten.
Här är det tuffare tag. Och 
det är OMÖJLIGT att stå 

stilla i versen och inte 
sjunga med i refrängen.

2. Snoop dog feat.
Pharrell

”Beautiful”
Det var länge 

sedan Snoop gjorde
något som var så här

Prince-likt, bra,
dansvänligt och

intressant! 

Dolly Parton
“Jolene”

Dolly Partons solodebutskiva är inte ba-

ra vacker att skåda utan innehåller även

oförglömliga låtar som titelspåret Jole-

ne, I will Always love you, Lonely Comin

Down, River of Happiness, Early Mor-

ning Breeze, och It Must Be You.

Året var 1974. M
Å
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Att Macy Gray har röstresurser är det väl få som
kan argumentera emot. På nya albumet med den
lagom ironiska titeln ”The trouble with being
myself ” får de ännu större utrymme än tidigare
och i kombination med ett starkt låtmaterial
känns det som jag kommer spela sönder den här
skivan i sommar! När man hör denna supertalang
riva av låt efter låt är det svårt att fatta att hon
som barn knappt vågade öppna munnen eftersom
hon skämdes så för sin ovanliga röst. Singelsläp-
pet och tillika plattans första låt, When I see you,
har alla chanser att bli en lika stor framgång som
väl I try, Sweet baby och Sexual revolution. En
riktig solskenslåt med kul text om hur det känns
när man försöker få sin flirt att fatta man är Miss
Right.    

NN 

7. Elin Sigvardsson
“Where to start“

Sitt icke
rockstjärneaktiga 

namn till trots är det 
här en tjej att hålla
ögonen på. Låter 

nästan som Jewel - 
fast bättre! 

8. Bangles
”Something that 

you said”
Det är nästan 
kusligt att de 

låter exakt likadant
som de gjorde under

sina glansdagar.
Nostalgi är kul! 

3. Alcazar
“Not a sinner,
nor a saint”

Låten blir bara pop-
ulärare och populärare.
Och nu har alla lärt sig
dansen. Se bara hur alla
viftar med armarna på
dansgolvet på Lino...

4. Busta Rhymes feat.
Mariah Carey

“I know what you
want”

Mariah hjälper Busta på
allra bästa sätt! Det här

är bättre än allt på
Mariahs senaste skiva.

Mariah is back! 

4. 50 cent 
feat. Beyonce Knowles

“In da club”
En bra låt har blivit ännu
bättre. 50 cent får hjälp
med sången av Beyonce

Och vi inser att vi får
leva med den här låten

heeeela sommaren! 

5. NG3
”The Anthem”
Jaaaaa, vi vet.

Jättepinsamt. Men vi 
kan inte hjälpa det. 
När låten spelas på 

radio höjer vi och vi
skäms som små

9-åringar...

10. Danni Minogue
”I begin to wonder”

Dannii tar upp kampen
på allvar med stora-

syster om vem som är
popdrottningen! Den här

låten kommer göra
Dannii till ny favorit -

hos många!

6. Pauline
“Runnin´out of gaz” 

Sommarhitvarning 
är det när Pauline 
med Aretha-röst 
ger oss en super-
skön upptempolåt 

i bästa 
funksoulstil. 

QX speldosa baseras
på de mest spelade

låtarna på 
QX-redaktion

Slaptones
”Simplify”

(EMI)

Madonna
”American life”

(Warner)

In-grid har under vintern toppat listor över hela
Europa med debutsingeln ”Tu es foutu”. När det
nu blivit dags för albumsläpp har man uppenbar-
ligen inte velat ändra på ett vinnande koncept.
Basingredienserna i samtliga spår är desamma,
softa technobeats varvat med melodislingor från
en dragspelare som spelar som om han hade eld i
baken. Man har sedan kryddat olika mycket med
In-grids melankoliska stämma och på sina ställen
toppat med lite Lambada. In-grid har en behaglig
röst men det känns ibland som om hon ansträng-
er sig  för att låta sexig och flärdfull i den enfor-
miga refrängerna. Andrasingeln In-tango blir inte
en lika stor hit som ”Tu es foutu” men hamnar
säkert även den på nästa ”Absolute music”. Köp
den istället  så slipper du riskera en överdos av
tu-tu-tu-tu-tu-tu... Peter Ludvigsson

Alla kanske inte kan enas om att skånska är
vackert, men i ett sammanhang är denna sydliga
dialekt oslagbar; nämligen i kombination med
hip hop. Advance Patrol är, tillsammans med
Timbuktu, ett okrossbart argument för denna
tes. Framförallt passar den mjuka skånskan ut-
märkt till de melodiösa och dansvänliga rytmer-
na som båda de ovannämnda artisterna ägnar sig
åt. På sin platta “Utskrivna” förmedlar Advance
Patrol sina politiska och ödmjukt kaxiga texter
även på engelska och spanska. Denna språkliga
blandning kommer oftast helt till sin rätt och ett
av de allra bästa spåren, vemodiga Estupidos, är
inget undantag. Jag vill ha 6, Smunken och Min
musik är andra låtar som sticker ut ur mängden
på gruppens första fullängdare. Den både glada
och intelligenta hip hopen på “Utskrivna” gör
detta till en av de, i sin genre, bästa svenska de-
butplattorna på länge.            CS

QX

Det är alltid nåt visst när Madonna släpper album.
Folk på jobbet kommer in på redaktionen och vill
höra, lyssna och ha en åsikt. Och man vill så gärna
tycka att det är sååå bra. Tycker att singeln Ameri-
can life var himla jäkla skitbra (när Madde rappa-
de om bodyguards, butlers, advokater och att inte
vara nöjd kunde man inte annat än falla pladask!).
Madonna lämnade dansgolvet för länge sedan och
gör nu musik för bilen. På nya albumet, som Mir-
wais producerat och som hamnar någonstans mel-
lan ”Ray of light” och ”Music”, fortsätter hon i
samma stil. Och från att ha varit Fröken Ta-Ut-
Svängarna har hon blivit Fröken Återhållsam. Lå-
tarna är opersonligare och först efter 6-7 genom-
lyssningar börjar låtarna få eget liv och sticka ut i
mängden. Som datapopiga Hollywood och stötiga
Nobody knows me. Bäst av alla är utan tvekan
Mother and father. Där  rappar Madde återigen
loss i en danslåt - och ger oss ännu en ny hit. AÖ

Har du plattor med Le Tigre, Peaches och Villa-
ge People i din skivsamling? Då kommer du ga-
ranterat att älska det kaliforniska bandet Gravy
Train. De beskriver sig själva som ”a raging ho-
mosexual dance machine”. Och då fattar ni sä-
kert att det här är ett ganska avslappnat gäng bru-
dar som vill ha så kul som möjligt samtidigt som
de underhåller en växande skara fans. Nya plat-
tan bjuder på nån slags orgelbaserad disco med
kraftiga hiphop-inslag och en hel del 80-talssyn-
th. Och så lite glamrock förstås. Det är Chunx
som sjunger och skriver texter. Funx är proffs på
keyboard. Vad Hunx och Drunx, de två återstå-
ende medlemmarna sysslar med är mer oklart,
men det verkar ha något med dildos och synkro-
niserad dans att göra. Det här är en riktigt kul
partyplatta som du snabbt som attan drar fram
som ett ess ur rockärmen när det vankas väldigt
sen och högljudd efterfest!     NN

QX

QXQX

QXQX QXQX

Det här är skivan som snurrat mest på redaktionen
de senaste veckorna. Vi älskar den. Och ingen av
oss hade hört talas om Outlandish tidigare. Men
deras hip hop med starka latinoinfluenser är ett li-
tet mästerverk. Du har kanske sett videon till låten
Guantanamo som snurrat flitigt på TV. Den sticker
ut från det mesta som brukar rulla där. Och det är
bara ett första härligt smakprov från albumet.
Isam, Lenny och Waqas har rötterna i Marocko,
Pakistan och Honduras och kryddar skivan med
alla möjliga influenser och instrument och sjunger
på engelska, spanska, urdu och arabiska. En klar
favorit är tunga och något dramatisak El Moro och
Dirty dirty east (som gungar i samma takt som
Missy Elliotts Gossip folks). Och i Eyes never dry
hör man ett dragspel som låter lika vackert som de
brukar göra i någon sorglig scen i en Almodòvar-
film. Och det är svårt att tro att så här bra musik
kan komma från - Danmark... Anders Öhrman

QX
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obias Kagelind är sedan länge äls-
kad av ZTV-publiken, och sedan
han började synas i Fame Factory är

det nog få som inte vet vem han är. Men
han är trots allt något av en doldis – han
tycker INTE att det bästa om finns är att
synas i skvallertidningar och sitta med i
fåniga tv-debatter. Han har nästan aldrig
ställt upp för porträttintervjuer, men för
QX gör han ett undantag. 

Först lite bakgrundsfakta. Tobias är
29 år och, kanske viktigast av allt – sing-
el. Han är född i Öxabäck, som annars är
mest känt för sitt damfotbollslag. Men
fotboll var inget för Tobias när han växte
upp – han ville dansa. Och så blev det
också, åtminstone till en början.

– Som 18-åring flyttade jag till
Stockholm för att gå sista året på gymna-
siet, och så tog jag dansklasser. Man kan
säga att det var ett led i min komma ut-
process. Jag kom ut som 17-åring, men
det fanns inte så jättemycket att hitta på i
Kinna. Jag tror nästan det var min mam-
mas förslag att jag skulle flytta. Numera
är hon mer insatt i gayvärlden än vad jag
är, hon läser alla tidningar och böcker i
ämnet.

Hur gick det till när du kom ut?
– När jag hade accepterat det för min

egen del så dröjde bara någon månad in-
nan jag berättade för mina föräldrar och
kompisar. Jag kände inte att det fanns nå-
got alternativt. Att leva ärligt är ju någon-
stans att leva lyckligt. Det känns lite få-
nigt att komma ut så här i en intervju när
jag har varit öppet gay i tolv år. 

Tor du att ”dina” tv-tittare känner
till att du är bög?

– Jag tycker att de borde göra det, i
alla fall de som har sett mig på ZTV. Jag
har alltid en jargong som går åt det hållet.
Vilken straight kille skulle ställa sig och
mima med La Roxx-baletten som jag gör
i ”Bumsibum”? Men folk är ju naiva…

De kanske ändå inte fattar efter-
som du är relativt ”straight acting”?

– Tycker du det? Har
du inte sett mig på

Patricia en sön-
dag? Jag är mig
själv så långt
det går, och har

ju en väldigt bö-
gig humor –

paljetthumor
hela vägen.
Tror du det
har ett vär-

de för andra
människor att

kändisar kommer
ut ur garderoben?

– Det har det säkert. Men jag har
aldrig bett om att bli en förebild,

och tänker aldrig känna det som ett an-
svar. Det är en grej att bli kändis, men
nästan en ännu större grej att bli ”gaykän-
dis” av någon anledning.

Är det jobbigt att vara en kändis?
– Ja, man blir ju påpassad. Ingen kan

vara förberedd på vad det innebär att bli
kändis. Visst är det kul till en början, och
är det fortfarande, men det finns baksidor.
En söndagmorgon när man är bakis och
går ut vill man inte att okända människor
ska komma fram och prata. Då vill man
bara vara sig själv. Och en lördagkväll i
tunnelbanan, när ungarna börjar supa till,
är fan inte kul. Men å andra sidan, 

– Men å andra sidan, jag vet ju själv
att jag var fascinerad jag var av tv-kändi-
sar när jag var liten. När jag åkte till
Borås-parken och tog suddiga kort på
Herreys… Under ett år var de mina stora
idoler, jag hade posters, böcker, skivor –
allt! I dag är det Justin Timberlake som
fascinerar mig, för att han är så duktig.
Inget annat!

Vilken sorts killar tänder du på?
– Killar som är självsäkra, självstän-

diga och ödmjuka. Och avslappnade. Jag
hatar folk med attityd, som försöker vara
något de inte är!

En person som lär ha charmat dig
är Sveriges gayporrrexport Tag Erics-
son, alias Fredrik Eklund…

– Det stämmer, jag har varit ihop
med en porrstjärna! Men det var för fyra
år sedan, i nio månader. Numera skrattar
vi åt det, det är en så lustig parentes i bå-
da våras liv. Det vi attraherades av hos va-
randra var nog framför allt humorn, an-
nars är vi otroligt olika. Fredrik är den
bästa som finns att gå ut med, jag var pre-
cis i Miami och hälsade på honom.

Skulle du själv kunna tänka dig att
vara med i en porrfilm?

– Aldrig i livet! För privat bruk
kanske, men aldrig annars. Så mediakåt
är jag inte!

– Jag hade länge inte en endaste tan-
ke på att jobba med tv. Efter att jag flyttat
till Stockholm började jag dansa igen, nå-
got jag gjorde mycket som liten. Jag sök-
te till Balettakademin och gick där i tre
år, det är min enda officiella utbildning.
Under min tid där började jag turnera
som dansare åt olika artister, som Pando-
ra. Efter det så startade vi dansgossar ett
eget band, Consoul, 1996. Do you the
right way var vår stora hit. Och så gjorde
vi en ”sexvideo” med duschscener till lå-
ten What if. Folk blev faktiskt lite chocka-
de, minns jag.

Vad hände med Consoul?
– Efter att vi släppt en skiva blev det

tjafs med skivbolaget. De ville att vi skul-
le göra en massa covers och ville inte
stödja oss att skriva egna låtar. Sedan fick
vi förslag från många olika håll, bland an-
nat ville de lansera oss i Tyskland, men
det rann ut i sanden. De pengar vi tjänade
på Consoul plöjde vi ner i en egen musik-
studio, som en av killarna i bandet fortfa-
rande driver. Själv har jag fortsatt skriva
musik till andra.

Jaha?
– Det som har synts i Sverige är

bland annat Moe, och så har jag en låt
med på Supernaturals skiva. 

– Jag har även sålt en del till Asien
och USA. Det som är skönt med att skri-
va och producera är att det är kreativt hela
tiden. Tv är mer kul för stunden, men ger
mig inget egentligen. Det är fortfarande
musiken som är min passion!

Vill du bli artist igen?
– Nej, och det är så mycket sidopry-

lar som intervjuer och resor hela tiden.
Jag har gjort det. Men det är klart, skriver
jag en låt som jag känner att jag gör bäst
själv så…

Just nu är du mest känd som back-
stage-reporter i Fame Factory, är du
och Bert Karlsson buddies?

– Nja, jag är ju bara där på veckofi-
nalerna, så vi hinner inte ses så mycket. 

Vem var din favorit i vårens om-
gång av Fame Factory?

– Dajana. Hon är väldigt komplett
med bra röst, bra utseende och personlig
utstrålning.

Hade du själv velat vara elev i Fa-
me Factory?

– Absolut inte! Det lockar inte mig
att vara med i ”reality-tv”, jag blir lika
chockad varje gång det där reality-teamet
kommer in och följer deltagarna. Jag
skulle aldrig vilja exponera mig under så
okontrollerade former. 

Skulle du platsa, rent talangmäs-
sigt?

– Ja, det tror jag nog. Jag är musika-
lisk och har bra gehör. Jag har nog allt,
utom möjligen den där balladrösten… 

Pär Jonasson

T

”Det känns lite fånigt att komma
ut så här i en intervju när jag har

varit öppet gay i tolv år.” 



Presidio Med
Ännu en sjukhussåpa från USA. I Presi-
dio Med handlar det om en grupp hårt
arbetande läkare som driver en friståen-
de klinik på ett sjukhus i San Francisco.
I en stressig värld, där sjukhusvården
har blivit alltmer opersonlig, sätter lä-
karna i Presidio Medical Group byrå-
kratin åt sidan och patienterna först. 
Premiär 28 april kl 21 i TV3

Jamie Olivers Restaurant
Nu är Jamie Oliver tillbaka i rutan igen.
Denna gång ska han på 9 månader om-
vandla femton arbetslösa ungdomar till
kockar i toppklass. De femton eleverna
har en tuff och hård utbildning att vänta
då ingen av dem har tidigare erfarenhet
av matlagning.
Premiär 28 april kl 20 i Kanal5. 

Bridget Jones dagbok 
En riktigt kulig film som kan ses nästan
hur många gånger som helst, i alla fall
inledningsscenen där Bridget leker ka-
raoke ensam på rummet med en flaska
rödvin…
Premiär 3 maj kl 20.00 på Canal+

Hollywood Confidential
Brittisk nöjesdokumentär om Holly-
wood där man lyfter på locket och besö-
ker de udda karaktärer som för sina  yr-

kesliv, privatliv, kärleksliv är beroende
av att finnas i underhållningsvärldens
innersta kärna. En rejäl dos skvaller och
värdelöst vetande är alltså att vänta! 
6 maj kl 21.55 i kanal5.

Det perfekta ansiktet 
Dokumentär om skönhet hos männi-
skan. Forskare, fotografer, läkare och
fotomodeller berättar i programmet om
hur de ser på skönhet.
7 maj, kl 21 i TV4. 

Vänskap på Spitfire Grill 
Amerikansk långfilm som känns som
ett försök att göra en ny Stekta gröna
tomater. Percy har nyligen släppts ur
fängelset och bosatt sig i den lilla sta-
den Gilead. Hon hyr ett rum ovanpå re-
staurangen Spitfire Grill. Hannah, re-
staurangens ägare, råkar ut för en
olycka och Percy får ta över med hjälp
av Shelby. 
7 maj, kl 21, i SVT1.

Babewatch
En parodiserie på Baywatch om ett
gäng galna badvakter i Malibu, där
stränderna patrulleras av den lokala
hjälten Notch Johnson och hans vackra
men ack så korkade manskap. Där finns
BJ Cummings, en snäll pålitlig flicka,
Chip Rommell, en tysk som låter som
Arnold Schwarzenegger, och Kimber-
lee Clark, som är den enda i gänget med
något förstånd över huvud taget. De äg-
nar sig åt allt ifrån att lösa mord till att
hjälpa attraktiva kvinnor att komma
över sin skräck för stringbikinis. 
Säsongsstart 7 maj, kl 23.30 i TV4.

A Clockwork Orange
Engelskt drama av Stanley Kubrick
från 1971 som blivit en av filmhistori-
ens mest omdiskuterade. Har du inte

TELEVISION I MAJ SKA VI BYTA FRU?
sett den är det verkligen dags nu. 
11 maj, kl . 02.10 i Kanal5.

Första hjälpen
En sjukhussåpa som vill locka till fler
skratt än i Cityakuten. John “JD” Dori-
an och de andra läkarkandidaterna har
precis lämnat universitet och måste nu
anpassa sig till det verkliga yrkeslivet. 
Måndagar kl 22.30 i TV3. 

Vårt hemliga liv
Äntligen dags igen för den australiska
serien om åtta unga människor i
Melbourne som alla söker samma sak,
kärlek, sex, romantik, framgång - och
allt annat som är värt att ha. En serie
om livet helt enkelt. 
Onsdagar kl. 22.05 i Kanal5.

NEJ, JAG ERBJUDER ER INTE MIN. Och jag är inte speciellt intresserad av att få låna någon av

er heller. Jag vill helt enkelt göra er uppmärksamma på det faktum att det i den kuliga tv-

kanalen (5), finns ett antal män (britter), som ägnar sig åt att bytlåna fruar med varandra.

Programmet har den klatschiga titeln Wife Swap. Det handlar inte alls om några spännande

swingpartyn i Temptation Island-stil där man byter partner bara för en kväll. Här flyttar

frugan hem till en ny familj och testar hur det är att vara ”lady of the house” någon annan-

stans. Det är minst sagt fascinerande att se vad folk utsätter sig för. Wife Swap får nämli-

gen såväl Robinson-tävlingar som Fear Factor-utmaningar att framstå som rena rama barn-

leken. En av de medverkande männen är arbetslös, fast det är klart – han går till gymet var-

je dag, spelar på hästar, hundar och andra fyrfota djur samt skäms inte ett dugg för att han

inte har serverat sin fru en kopp kaffe på 15 år. Han vill, av någon outgrundlig anledning,

testa en ny fru, och fick sin önskan uppfylld i programmet Wife Swap. Tror ni att han var

nöjd med den nya frun? Nähä då. Hon kom nämligen från ett något mer jämlikt hem där

man delade på de där trista hemmasysslorna och var alltså inte lika rapp som hans egen

hårt tuktade fruga. Det kan tyckas löjligt att bli upprörd över detta när nu Wife swapping

sedan länge är en etablerad företeelse i den lesbiska världen. (Vi har alla bytt fruar med va-

randra.) Men jag inbillar mig att vi är lite mer jämställda. 

Idag kan man leva nästan hela sitt liv genom tv:n. Det är en ganska tilltalande tanke. Man

behöver inte ens fundera ut själv vad man vill göra eftersom tv-kanalerna gör det åt en.  Ef-

ter snart varje amerikansk dokusåpa eller realityshow ploppar det upp en liten inbjudande

text som inleds med orden ”Vill du också vara med i….?”. Och ett behov är fött och ännu

en tv-säsong är säkrad. Man kan flytta hemifrån till Big Brother-huset (eller om man är rik-

tigt desperat till Berts kändisfarm i Skara), sedan kan man börja sökandet efter den rätta.

Här finns en uppsjö av alternativ som Blindträfffen, Lovesearch, Marry me, the Bachelor,

Meet the folks... När du väl hittat den rätta kan du testa ert förhållande på Frestelsernas ö

och sedan (om ni mot förmodan skulle klara testet), gifta er i I nöd och lust. Efter detta sät-

ter ni bo, ringer Roomservice för att få hjälp med inredningen. När så tiden går och kärlek-

skilona börjar sätta sig kring höfterna är det dags för en tur till Fat Camp (eller i vissa svåra

fall Plastikkliniken). Skulle du vilja ha ett spännande jobb men slippa allt stök med utbild-

ning - testa Faking it. De ger dej en ny identitet i ett nafs och du kan lätt ta jobbet som pilot

trots att du har både höjdskräck och vantrivs i trånga utrymmen. Blir det ändå långtråkigt i

längden lockar andra alternativ som Vem vill bli Playboybrud och så favoriten för dagen -

Wife Swap. Det är egentligen bara ett koncept jag saknar. Var är den första fertilitetssåpan?

Målet är att ploppa ut en bebis och vi får följa ett antal par under den jobbiga tiden från be-

fruktningsögonblick till födseln. Tänk er alla spännande scener där

Mannen får klia sig i skrevet och berätta om Frugans illamå-

ende, paret går på föräldrautbildning (läckra interiörbilder

från BVC i Bandhagen),  det uppstår en kris i förhållan-

det i 30:e graviditetsveckan och Kvinnan vill lämna

Mannen (gråtbilder i motljus) och alla roliga namndis-

kussioner med vänner och bekanta (”men borde han

inte heta Sverker efter Morfar?”)… Ja ni fattar? Hel-

festligt.  

Nenne Nestius

Wife Swap visas söndagar, kl 20 i Kanal5. 

BÖCKER
Till våren hör vackra böcker, kokböcker och snyggt förpackad inspiration med lyxiga fotografier.
QX har tagit sig en titt i ett par av godbitarna...

Blow Up av Jessica
Clayton & Helene Sch-
mitz (Natur & Kultur)

Blow up betyder förstoring,
och det är just sådana som
utgör stommen i denna ur-
snygga bok. Fotografen He-
lene Schmitz och skribenten
Jessica Clayton har gjort
årets vackraste coffee table-
bok med närbilder av växter
under fyra årstider, med tex-
ter av bla författaren Carl-
Johan Malmberg och poeten
Marie Lundquist.

Mat för blå dagar av Ma-
lin Söderström & Tomas
Tengby (Ica Förlag) 

Kokböcker ska inspirera
och förmedla en känsla, inte
bara rada upp ingredienser-
na i en maträtt. Kocken Ma-
lin Söderström och mat-Ti-
nas sidekick Tomas Tengby
har tagit fasta på detta och
gjort en somrig kokbok med
fina Sverigebilder och gans-
ka traditionella recept plus
en och annan överraskning. 

Mörker som gör gott av
Thomas Engström (Al-
bert Bonniers Förlag)

Vad gör man när en tonårig
pojke plötsligt står utanför
ens dörr och påstår att han
är din son? Den frågan ställs
Tobias, en överviktig pro-
fessor som förtränger sitt
förflutna med hjälp av vide-
ofilmer, snabbmat och litte-
ratur, plötsligt inför. Till sin
hjälp har han sin enda vän,
den homosexuella kollegan
Steinowsky.  

Tjejer i köket av Forslin
& Wesslén (Ica Förlag )

Bakom det lite löjliga nam-
net döljer sig en ursnygg
kokbok med läckra fotogra-
fier av Magnus Rangvid.
Här hittar du roliga recept
för en bra frukost, mat för
träning, asiatiskt mat och
middagstips och nyttiga
mellanmål. Bilderna i boken
är inte främst på mat - utan
på de coola brudar som la-
gar den. Yummi säger vi! 

Sommarljus av Dreyer,
Hensley & Lowe
(Forum Förlag)

Sommarljus är en slags
blandning av kokbok, inspi-
rationsbok - och lyxig inred-
ningstidning. Låter du den
ligga framme när du får be-
sök lär garanterat alla dina
gäster vilja bläddra i den.
Nostalgiska sommarbilder
blandas med handfasta fru-
kosttips som passar en sån
där perfekt sommarmorgon
på landet. En riktigt njut-
ningsbok. 

Virginia Woolf av Nigel
Nicolson (Albert Bonnier
Förlag)

För alla som vill stifta när-
mare bekantskap med Virgi-
nia Woolfs är Nigel Nicol-
sons porträtt av författarin-
nan ett måste. Kärleksfullt
och lättläst guidar han utan
krusiduller läsaren genom
Woolfs liv. Nicolson ger
dessutom en intim inblick i
romansen mellan Woolf och
hans egen mamma Vita 
Sackville-West.

Första hjälpen.

Jamie är tillbaka

Bridget Jones dagbok
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usanne är redaktör för boken
”Såna som oss”, en bok om an-
norlundaskapets olika skepna-

der. Det är 14 skribenters röster om sex-
ualitet, identitet och hur det är att vara
annorlunda i Sverige idag. 

Jag möter Susanne en typisk lurig
aprildag med kalla snövindar. Vi trotsar
kylan och beger oss till ett café i närhe-
ten av hennes jobb. Det slår mig att här
går två personer, båda födda som flick-
or, men oftast blivit uppfattade som poj-
kar. Två personer som är annorlunda,
två personer som samhället inte vet vil-
ket fack de ska placera oss i. Vi passar
inte in i mallarna. Frisyr, gångstil,
kroppsspråk, klädstil passar inte in i den
gjutna formen som flickor ska vara
stöpta i. 

Varifrån kom idén till boken?
– Idén att göra en bok överhuvudta-

get kom från Tidens Förlag och jag blev
inkopplad ganska sent. Jag gjorde då
om idén lite eller modifierade den. I
början var det meningen att den skulle
gå under namnet Homoantologin, men
när jag blev tillfrågad att vara redaktör,
tyckte jag att det redan fanns så många
sådana, och de flesta ser likadana ut.
Med risk för att missuppfattas tycker
jag att många texter handlar om samma
sak ”så kom jag ut, så gjorde jag det,
sen så kom jag ut, sen så kom vi ut alla
tillsammans, alla kände sig lite missup-
pfattade, men sen blev vi en stor glad
regnbågsfamilj”. Jag tycker att det finns
mycket mer intressanta saker att prata
om. Det här är inte en bok av homosex-
uella för homosexuella. Den handlar
om sexualitet, identitet och annorlunda-
skap. 

Hur fick du tag på alla skriben-
ter?

– De flesta hade jag kontakt med
innan. En del har jag blivit rekommen-
derad att ta i kontakt med och en del har
hört av sig själva. Jag frågade också vis-
sa personer efter specifika texter. Några
texter var sådana som jag hade läst in-
nan, som den av Sara Hallström. Hon
vann ju Corkys novelltävling, så jag har
hållit ögon och öron öppna. Det har va-
rit många författare med i bilden och al-
la kan så klart inte komma med i boken.
Man måste plocka ut och se en helhets-
bild. Det som är viktigt att poängtera är
att det inte bara är människor från
Stockholm som skrivit; här finns en rad
olika perspektiv man måste ta med när
man pratar om sådana här frågor, som
etnicitet, klass och kön. 

Vad associerar du till orden sexu-
alitet, identitet och annorlundaskap?

– Dom hänger ju ihop alla tre. Sex-
uell läggning tycker jag inte är så in-
tressant att prata om egentligen. Om jag
känner mig som en pojke och är till-
sammans med en flicka, fast jag egentli-
gen är en flicka, så tycker jag inte att det
identifierar mig att jag dejtar en tjej. El-

ler ta två bögar som lever ett kärnfa-
miljsliv, dom kanske inte upplever ett
annorlundaskap särskilt mycket. För
mig handlar sexualitet om lust. Identite-
ten är flytande och den förändras hela
tiden. Kategorier behöver inte vara fel
nödvändigtvis, men främst för yngre
kan det vara svårt när man möts av
identitetsbarriärer. Kategorier kan ju
hjälpa att förklara vem man är. Att iden-
tifiera sig med människor är väl alltid
positivt, men hur den identifikationen
ser ut kan ju vara helt olika. Ett annor-
lundaskap kan man uppleva sexuellt
och identifikationsmässigt. 

Vem riktar sig boken främst till?
– Tidens förlag är ett ungdomsför-

lag, så det är väl främst till ungdomar,
men också till alla som är intresserade.
Det är ingen upplysningsbok, utan sna-
rare en bok om oss, för oss, såna som
oss. Det är nog ingen bok som hetero-
sexuella kommer att sitta och smygläsa
för att få inblick i gaysamhället. Den är
ganska historielös. Det är istället berät-
telser taget rakt av, vilket jag tycker är
ganska befriande. Många böcker som
skrivs idag, är böcker för en bred massa
och då försvinner poängen.

En av texterna i boken handlar
om homosexualitet och Gud, tror du
på Gud?

– Nä, men religion är ett ganska fa-
scinerande fenomen och det låter så kli-

chéartat att säga att jag tror på något,
men jag tror inte på något färdigt paket
direkt. Att Alf Svensson och Siewert
Öholm säger dumma saker, det är verk-
ligen att slå in öppna dörrar. De är
egentligen ganska små i världen och jag
känner inget hot från dem. Det är klart
att det är en viktig kamp, men jag kom-
mer inte att gå in i den. Jag tror att det
finns kamp på många andra plan. 

Du skriver i boken att varje dag
är en kamp, vad innebär kampen för
dig, vad är ditt mål?

– Om inte jag kände kamplusten,
skulle det kännas tomt, det är ju det
man lever för. Vi har ju ett sjukt system
med lagar och regler som diskriminerar
homosexuella, bisexuella, ensamståen-
de mödrar, invandrare och andra. 

– Kamp är att gå ut och vara synlig
och säga ”hej, jag är annorlunda och
tänker fortsätta vara det”. För mig är
det kamp och jag stöter på det dagligen.

Du skriver i din text ”Om en poj-
ke” hur du växte upp som en pojke,
fast du var född flicka. Du trodde att
du fått cancerknölar när fick bröst.

Känner du idag att du hittat din
identitet?

– Ja, det tycker jag. Jag har nog
mer gjort ett politiskt statement – jag
har den kropp jag har, men identifierar
mig så här och så här i olika situationer.
Det funkar rätt bra om man orkar vara
stark i det, vilket jag tror att man orkar
om man försöker. Det ger en sån kick
att verkligen vara sig själv hela tiden.
Våga åka tunnelbana i kostym, eller ha
jättehögklackade skor och peruk. Att ta
de små stegen hela tiden är väldigt
självuppfyllande. Jag kan nog säga att
jag trivs rätt bra med mig själv.

Tror du att du kan vara en före-
bild till andra som känner att de inte
”passar in”? Är det viktigt med före-
bilder?

– Förebilder behövs alltid och jag
tror det behövs förebilder som vågar
problematisera saker, som inte tar den
enkla givna vägen hela tiden. Det är väl
en sådan förebild man vill vara i så fall.
Sen om jag är en förebild för någon, så
är väl det fantastiskt och något otroligt
stort om det skulle vara så. 

Hur identifierar du dig själv?
– Det beror helt och hållet på i vil-

ket sammanhang jag befinner mig. I ett
rum med enbart heterosexuella män,
identifierar jag mig som flata. I ett rum
med massa flator kanske jag inte känner
mig som flata, för att jag inte känner att
jag är likadan som dem. Bland ett gäng
überbutchar, kanske jag känner mig
fjollig. Det är hela tiden beroende på
vilken kontext. Jag tycker att säga ”JAG
ÄR FLATA”, har en politisk spräng-
kraft i vissa rum, men i vissa rum har
det inte det längre. Det handlar om att
fylla orden med sin egen betydelse. När
man pratar om det här är det lätt att det
blir väldigt individcentrerat. Jag tycker
att kollektivet är viktigt och har stärkan-
de funktioner, men det får inte bli så att
det låser en. Att om man är flata så gör
man så här, är man bög så gör man så
här, är man bisexuell så tycker man så
här. Det är fullkomligt befängt och rätt
föråldrat att överhuvudtaget prata om
sådana saker.

Många av skribenterna tar upp
hur det var att växa upp som annor-

lunda och hur omgivningen uppfatta-
de dem och försökte ändra dem. Hur
kan man jobba för att minska
”krockarna” mellan föräldrar, dagis,
skola, kompisarna och den som är en-
sam?

– En dröm vore ju att en sådan här
bok fanns i alla skolbibliotek och att
den kom ut till lärare, dagisfröknar och
föräldrar. Samhället är verkligen base-
rat på att det ska finnas två kön och de
ska bete sig på olika sätt. Det mesta är
förutbestämt på något sätt. Det gäller
även när man kommer in i gaysamhäl-
let, där flator ska vara på ett visst sätt
och bögar på ett annat osv. Allt är upp-
byggt på två kön. När man är barn och
annorlunda och inte har särskilt mycket
redskap för att handskas med allt detta
är det tufft. Säg t.ex. att du tycker att det
är jätteroligt att leka muminmamman
med handväska, fast du råkar ha en
snopp. De vuxna säger att det är fel och
då tror ju du att det också är det, så
klart. Man får ju hoppas att samhället är
på väg att bli mer öppet till annorlunda-
skapet. 

– Den här boken kanske inspirerar
andra som har massa texter hemma, att
berätta sin historia. Det är viktigt att
formulera sig och berätta hur det var i
skolan och så vidare. Alla kan vi göra
något för att ändra samhället.

S

”Det ger en sån kick att verkligen vara sig själv hela 
tiden. Våga åka tunnelbana i kostym, eller ha jätte-
högklackade skor och peruk. Att ta de små stegen 

hela tiden är väldigt självuppfyllande”

För många är nog Susanne Mobacker 
idag okänd. Ja, ni kanske såg henne 

dansa som ståtlig cowboy, bakom Kicki 
Danielsson på Lesbian Heaven-festen 

på Tyrol förra året. Känd eller okänd, hon
kommer inte att vara anonym länge till.

Av Nina Boström

SÅNA 
SOM OSS

”Det är nog ingen bok som heterosexuella
kommer att sitta och smygläsa för att 

få inblick i gaysamhället.”
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tist var när jag sjöng Ted Gärdestads låt
Himlen är så oskyldigt blå på en be-
gravning.

– Det var hemma i Borås, för en
tjej som hette Frida som tyckte väldigt
mycket om mig. Vi åkte samma buss till
skolan och eftersom hon var rädd för att
åka buss ensam så tog jag alltid hand
om henne. Åhh, det är så jobbig! Hon
fick cancer, en tumör i hjärnan. Till slut
orkade hon inte längre och gick bort.
Hennes föräldrar frågade om jag vill
sjunga Himlen är så oskyldigt blå på
begravningen eftersom det var hennes
favoritlåt. 

– Jag ville verkligen hylla henne en
sista gång och ge henne all min kärlek.
Men efteråt grät jag hur mycket som
helst, men inte när jag stod där och
sjöng. Fast om jag hade gjort det hade
inte det spelat någon roll heller. Gråter
man så gråter man. Jag är inte rädd för
att visa mina känslor. Oavsett om det
handlar om att skratta eller gråta.

Tror du att du skull ha haft lika
många fans om det inte hade varit för
dina tårar i TV?

– Nej, faktiskt inte. Jag tror de be-
tytt jätte mycket för mig. Folk tycker
nog om folk som vågar visa sina
känslor och för mig är det lika naturligt
att gråta som att skratta. Fast jag gråter
ju inte hela tiden. De andra grät ju en
hel del de också  men det var bara mina
och Emil Sigfridssons tårar som de vi-
sade i rutan.

På vägen bakom oss, ovanför den
vita soffan hänger en guldskiva med Fa-
me Factory samlingsskivorna. Vilket får
mig att tänka på att det inte var särkilt
länge sedan Patrik jobbade på McDo-
nalds i Borås och drömde om att vara en
folkkär artist och få guldskivor. Nu har
han både guldskiva och kan livnära sig
på musiken, fast att säg att det hela gått
fort tycker Patrik är fel. 

– Jag har alltid stått på scen och

sjungit. Jag var väl lite av kändis hem-
ma i Borås. Jag har sjungit på massor av
bröllop och skolavslutningar. När jag
var liten så turnerade jag som barnartist
och jag har jobbat som showartist på
Cypern. Men det är klart att det hänt
viktiga och stora saker sedan jag kom
med i Fame Factory. Fast jag har ju job-
bat hårt innan dess också.

Är du lite trött på allt snack om
Fame Factory?

– Jo på ett vis så är jag det. Alla ska

SVART PÅ VITT MED PATRIK RASMUSSEN

”Ibland är det hur 
jobbigt som helst 
att vara singel”
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örsta gången jag träffade Patrik
Rasmussen var förra sommaren
då han körade åt Poets på deras

turné. Nu knappt ett år senare så sitter
jag hemma i hans lägenhet i Stockholm
som han precis har flyttat in i. 

– Du får ursäkta mig men jag är
väldigt trött. Det har varit så mycket
den här veckan. Har gjort fyra shower
med Wallmans salonger och så flera
intervjuer. I morgon ska jag spela in nya
låtar i studion och på torsdag åker jag
till Uddevalla för att repa med Date.
Neeej, inte Uddevalla, Trollhättan var
det väl? Jo, Trollhättan var det.

Det är knappt han hinner vara hem-
ma i sin etta. Skivinspelning, krogshow
med Wallmans salonger och så premiä-
ren som sångare i Date, som kommer
allt närmare, tar upp all hans tid. 

– Usch jag har knappt haft tid att
plugga in en enda Date-låt. Jo några kan
jag. Fast jag måste kunna ungefär 70 lå-
tar. Vi kör i snitt 40 låtar per kväll, fast
några av de är ju mina Fame Factory-
låtar och de kan jag ju redan.

Att vara dansbandssångare är ju
ett riktigt råslit, som att jobba på in-
dustrigolvet!

– Jo, absolut! Men jag ser inte det
som något tråkigt och jobbigt. För mig
är det så oerhört viktigt att jag kan liv-
nära mig på musiken. Att idag var en
soloartist och släppa skiva är hur svårt
som helst. Du måste kunna konkurrera
med artister som Britney Spears och
Michael Jackson. Det säger ju sig själv
att det nästan är omöjligt. Men om jag
sjunger i ett dansband så vet jag att jag
har mina spelningar oavsett vad som
händer. Och sedan finns det inget som
hindrar mig från att släppa plattor men
det gör inte så mycket om de inte säljer
så där jättebra.

Patriks mobiltelefon ringer. Den

har gjort det ett antal gånger redan un-
der vår tid vid köksbordet. Han avslutar
snabbt samtalet med att säga att han lo-
var att ringa upp senare men att det är
väldigt mycket just nu. Patrik stänger av
mobilen och lägger den på bordet.

Är det mycket just nu?
– Ja, det är nästan för mycket. Där-

för tycker jag det är så skönt att komma
hem, stänga av mobilen, låsa dörren
och bara vara alldeles ensam. Dammsu-
ga, tvätta, titta på TV. Helt enkelt göra
vanliga vardagssaker. Det är så avslapp-
nande, att för ett tag slippa bjuda på sig
själv. Jag bjuder ju hela tiden på mig
själv annars, när jag sjunger, står på
scen och träffar fans. Visst, jag gillar
det, men orkar inte göra det hela tiden.

– Det bästa vore att få komma hem
till en pojkvän som bara tar hand om
mig. Ligga tillsammans i soffan och go-
sa. Käka kakor och titta på TV. 

Så du är singel just nu? 
– Usch. Singel. Ja, det är så tråkigt.

För mig är det så viktigt med kärlek.
Jag behöver verkligen kärlek för att må
bra. Men det går i perioder. Ibland är
det hur jobbigt som helst att vara singel
och jag har jätteont i hjärtat.

Hur vill du att det ska vara?
– Jag vill få kärlek och visa kärlek,

pussas ja allt sånt där. Vakna upp på
morgonen med någon bredvid mig. Helt
enkelt ha en kille som jag kan få massor
tillbaka av. Eftersom jag ger så mycket
av mig själv när jag står på scen så be-
höver jag någon som hjälper mig att fyl-
la på allt igen. 

Vi går in i hans vardagsrum och
han ber mig sätta på en skiva. Jag väljer
en samlingsskiva med Ted Gärdestad.
Patrik som annars pratar hela tiden tyst-
nar plötsligt. Han sitter tyst i nästan en
halv minut. 

– Det jobbigaste jag gjort som ar-

prata om det hela tiden. När folk kom-
mer fram till mig när jag är ute så finns
alltid Fame Factory med i första eller
andra meningen. Fast jag förstår ju dem
men det skulle vara så skönt om någon
ville prata om något annat istället. Jag
är ju så mycket mer än ett TV-program.

Så om man vill ragga upp dig ska
man inte snacka Fame Factory?

– Hahaha, nej det ska man inte, jag
blir rätt impad av killar som inte gör
det. Anders Olsson

F



Så var det dags att slåss om platser-
na på stans alla uteserveringar igen. Det
är säkert många som ser farm emot att
sitta på Häcket i år igen, och Lino har
ju också de an av gaystockholms bästa
uteplatser med infravärme och parasoll
- och öppet hela kvällen! 

Nytt i år är ju att man kan besöka
Gaybars utservering som har en för-
nämlig utsikt. 

Djurgårdsterrassen slår upp portar-
na i slutet av april, närmare bestämt lör-
dagen den 26 april. 

Patricia, som nästan förvandlas till
en uteservering hela båten, har ett par
fullspäckade söndagar framför sig i maj
innan det är dags för skumparty i juni!
Söndagen 4 maj är det schlagertema,
den 11 maj utlovas det ”spektakulär
dansshow” och den 18:e är det roliga
priser i baren. 

Inte långt ifrån Patrcicia ligger en
annan båt, HD-båten som inhyser tjej-
klubben Bitch, ett ställe som säkert lär
locka mycket folk i sommar. I maj har
man öppet lördagen den 17 och nu i
april kan du festa loss den 26. Öppet
19-03. Kolla gärna in hemsidan
www.bitchgirlclub.com.

LASH, läderklubben för tuffa bru-
dar har mc-pup nu på torsdag den 24
april, öppet 20-24. Den 29 maj är det
fest med tema ”Kvinnofängelset”. Dj:s
är Nenne & Jessica, öppet är det mellan
21.30-01. Damrummet har öppet som
vanligt varje lördag medan electroklub-
ben Asshole har slagit igen - igen. Dia-
mond Dogs showar vidare fredagar och
lördagar på TipTop och drugorna på
andar sidan stan, Tollie & Dolores hål-
ler ställningarna på Torget, varannan
onsdag jämna veckor. 

BAR/RESTAURANG
Mandus Bar & Kök, Österlångg. 7. Öppet varje dag 17-24. 
Side Track, Wollmar Yxkullsg 7, tis-lör 18-01 Gaybar med 

mat & DJ Davy Hakkala.
Djurgårdsterrassen, Sirishovsvägen, Djurgården. Öppet dagligen från lunch till

sent beroende på väder.
Häcktet, Hornsg 82, ons & fre 19-01. Mega-gaybar. 

Spisa hos Helena, Scheeleg. 18, mån-fre 11-23, lör 17-24. Mixat.
Spisa hos Göken, Pontonjärsg. 28. Gayig kvarterskrog. 

Mån-Fre 11 - 24, Lör - Sön 12-23
Babs, Birger Jarlsg 37. mån-tis 17-24, ons-lör 17-01, sön 16-22.

TipTop Thai, Sveavägen 57, thaimat i bistron på Tip Top mellan 18-22.
Posithiva Gruppen, Magnus Ladulåsg 8, Bar mån-lör fr 18, hiv-pos män.

Torget. Mälartorget 13, Gamla Stan. 16-01. Brunch lör & sön. Gaybar.
Stuket, Swedenborgsg. 43. alla dagar 16.01. Kvarterskrog. Mixat.

KLUBBAR
Radikal, Berns, Berzeliparken, tors 22 - 04. Gay och fetsich.

GayBar, Victoria, Kungsträdgården. Lördagar 22-03. 
Bar Dj och housegolv. 

Regnbågsrummet, Sturecompagniet, fre & lö 22 - 05. Gay, hippt & VIP.
TipTop, Sveav 57, mån-tis 16-01. ons-lör 16-03. Bistro,  bar och disco. Olika

klubbar. Lördagar 100% gay/lesbiskt
Kinks & Queens, Rio de la Plata, Stora Nygatan 28, löradgar 22-?. Leonora

välkomnar gay, bi, flator, transgender och öppensinnade.
SLM, Wollmar Yxkullsg 18, ons/fre/ lör 22-02. Läderbar för killar. Medlemsklubb. 

Patricia, Stadsgårdskajen 152, söndagar 18-03.
Lino Club Sthlm, Södra Riddarholmsh.19, lör 21-03. Dj Bernhard och Tobbe. 

Honung, Häcktet, bisexuell klubb. Fester lördagar. För datum se come.to/honung
Monday Bar, Sturecompagniet, Stureplan. Måndagar 22-03.

CAFÉ
Chokladkoppen, Stortorget 18, sön-tors 10-22, fre-lör 10-23. Rökfritt

Muren, Västerlånggatan 19, 08-23 varje dag.
Hannas Café, Hornsg. 156, alla dagar 10-19. Litet mysigt gayägt café.

Seniorcaféet, Sveav 57, onsd från 15 (Hyllan). För gaymän i mogen ålder.
Noaks Ark, Drottninggatan 61, Öppet mån-fre 10-17

Anna på Kungsholmen, Drottningholmsv. 9. Vardagar 10-20, helger 11-20. 
Robert E Choklad, Polhemsgatan 15, tis-fre 10-21, lör 09-17, sön 11-17

Selma’s, Birger Jarlspassagen, mån-fre 10-17, lör-sön 12-17, annonserar i QX.
Café Västermalm, Hantverkargatan 7, mån-fre 07-16, lör-sön 11-17. Gaycafé.

Bageriet, Kungsholms strand 117, gaycafé och bageri. Dagligen 08-20

TJEJER
Damrummet, Sveav 57,  lördagar 22-03 - Flatklubb

Anna på Kungsholmen, Drottningholmsv. 9. 
Tjejkväll fredagar 20-midnatt, öl och vin serveras.

Lash, Wollmar Yxkullsg 18, fest i SLMs lokaler sista torsd i månaden.
Bitch Girl Club, Harley Davidson-båten, Stadsgården 19-03. 

Se QX.se/guide för festdatum.
Torgets tjejkvällar, Mälartorget 13, datum: ons 26 mars, ons 9 april.

Kvinnokafé Antippa, Lundag 41, anarkafeminister, ons 19.00
Golden Ladies, Sveav 57, café tis 17-19 (Hyllan). För “mogna” kvinnor.

STOCKHOLM GAY GUIDESTOCKHOLM GAY GUIDE

Scandinavian Leather Men
Medlemsförening med dresscode

Wollmar Yxkullsgatan 18 • T-Mariatorget
Ons. fred. lörd. 22-02

Tel. 08 643 31 00 • www.slm.a.se

SLM BIRTHDAY PARTY 2 maj
ECMC-Night  23 maj

RUBBER WEEKEND
9 - 10 maj

Wollmar Yxkullsg. 7 • T-Mariatorget
Öppet från 18.00 tisdag-lördag • 08-641 16 88

www.sidetrack.nu

Flirtvänlig uteservering
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UTELIVDjurgårdsterrassen 
öppnar den 26 april

Lugnet före stormen...
På Häcktet.

Snart öpnnar Patricia s 
utedäck!
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ill du skämma bort dig själv
riktigt ordentligt rekommende-
rar vi ett besök på nyinvigda

skönhetssalongen Institut Artemis
ovanför Sturegallerian i Stockholm. 

Denni Vulic heter kvinnan som dri-
vit Artemis i tio år men som nu satsar
på en nytändning i riktigt läckra lokaler
i Sturegallerian. 

– Det som skiljer oss från andra i
samma bransch är att vi har viljan att
satsa på det där lilla extra. Vi som arbe-
tar här är mycket välutbildade och har
lång erfarenhet och det vill vi förstås
ska märkas och synas när man kommer
hit.  

Kundkretsen består främst av ’the

rich and famous’ men naturligtvis är al-
la som har möjlighet att lägga en extra
slant på att må lite bättre och bli lite
snyggare - välkomna. Priserna ligger
betydligt högre än på andra salonger
men så känns också allt från behand-
lingar till miljö väldigt påkostat. 

– Här blir kunderna ordentligt om-
händertagna, lovar hudterapeut Lena
Bjurinder och QX erkänner villigt att
man efter besöket mår som en prinses-
sa. 

Lugn musik strömmar ut ur de små
högtalarna i taket och inredningen som
är Asieninspirerad består bland annat av
fondväggar i vass och överdimensione-
rade rislampor. Det försiktiga vårljuset
letar sig in genom de stora fönstrena
och bidrar till att öka känslan av harmo-
ni. Här finns inga trånga små bås som
på många andra salonger, och terapeu-
ten tittar inte nervöst på klockan när ens
besökstid börjar rinna ut. 

Man erbjuder förstås det allra se-
naste inom estetisk hudvård och arbetar
med produkter som La Prarie och Val-
mont och utför som enda salong i Sveri-
ge, elcosmetologi. Förutom hudterapeu-
ter finns även en massör, fotvårdare och
manikyrist på salongen.

– Vi satsar på att vara exklusivast i
Sverige, säger Lena Bjurinder. Vi
skräddarsyr behandlingar efter våra
kunders behov.

Nenne Nestius

Institut Artemis ligger på 
Grev Turegatan 13A.

Ungdomsantologin Såna som oss hade releasefest i Bondens mysiga
källare på Söder och det lockade förstås en himla massa glada männi-
skor. Boken är en sammanställning av fjorton skribenters röster om sex-
ualitet, identitet och hur det är att vara annorlunda i Sverige idag. Bland
de medverkande märks bland andra QX Chavah Selander, Joakim Rindå
och Cecilia Neant-Falk. Illustratören Elle Johnsson har bidragit med seri-
er. Antologins Redaktör Susanne Mobacker läste högt ur boken och
gjorde ett litet medley av de många olika texterna efter det att Malin
Nasiell från Tidens förlag tackat alla inblandade ordentligt. 

DET VAR SÅNA SOM OSS SOM 
VAR PÅ BOKRELEASEN

I dagarna släpptes Madonnas

nya album ”American life” (War-

ner). Ett album som skapat rabal-

der redan innan det släppts.

Mycket ”tack vare” Madonnas

kontroversiella video till singeln

American life. En video som Ma-

donna själv drog in då hon fick

kalla fötter efter all kritik. Albu-

met recenseras i det här numret

av QX och du har nu möjlighet att

vinna ett ex av albumet eller

singeln. Vi lottar ut 5 album och

10 singlar. Allt du behöver göra

är att skicka ett vykort till redak-

tionen. Adressen är: 

Madonna, QX, Box 17218,

104 62 Stockholm.

QX LOTTAR UT
NYA MADONNA

V
SKÖNHET SUPERLYX HOS
ARTEMIS

Cecilia och Anna-Sara

Tomas och Anna-Maria
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Det var en uppsluppen liten till-
ställning när QX fixade smyglsä-
ning av aprilnumret. I Kronans lo-
kaler på söder kom nyfikna för att
bläddra i nya QX samt få chansen
att få ett signerat ex av Buddaboys
album som släpptes den 7 april.
Dessutom signerade Mian Loda-
len sin debutroman ”Smulklubbens
skamlösa systrar”. QX partykame-
ra gled runt i lokalen och fångade
kända och okända.

mmiixxeedd ggaayy cclluubb

HÄCKTETHÄCKTET

Öppet: onsdagar och fredagar 19-01 
Hornsg. 82 Tel: 08–84 59 10, 070-787 30 80

www.hacktet.com

7-årsjubileum

Lördagen 
den 3 maj 20-01

7-årsjubileum

Lördagen 
den 3 maj 20-01

Det var i april 1993 som Babs kök & bar slog upp sina portar för första
gången och när man nu fyllde 10 år och firades det med ett rejält födel-
sedagskalas i de mysiga lokalerna på Birger Jarlsgatan. Inbjudna vänner,
bekanta, nya och gamla anställda minglade loss och njöt av bland annat
dragsspelsduell och lättklädda bagerskor.

BABS KÖK & BAR FYLLDE 10 ÅR

BUDDABOYS OCH 
MIAN LODALEN PÅ 
QX SMYGLÄSNING

Ulrika och 
Anna-Maria

Lena, Ann och 
”Diamond Dog-kille”

Pamela, Elisabeth och Minna Buddaboys signerade skivor

Johan och Mats

Tomas

Efva Attling med väninnor



SKÅNE/KÖPENHAMN

SPORTY CHICKS
ON THE LOOSE

openhagen Bitch Club arrange-
rar i samarbete med Eurogames
en jättefest för tjejer den 30 maj

i Köpenhamn. Det danska bandet Abso-
lute Girls spelar live, dj:s är Lotte och
Helle Zebitz, i baren serverar sportiga
brudar drinkar och man håller öppet än-
da till 5 på morgonen. 

Att festen som denna gång är döpt
till Sporty chicks on the loose, ska
locka många av de kvinnliga deltagarna
i Eurogames är något som arrangörerna
förstås hoppas på. Vill du mingla med
tyska simtjejer, belgiska rumbadansare,
norska handbollsdamer, franska tango-
töser och spjutkastande amazoner så är
detta en fest du inte får missa!
Biljetter köper du genom att sätta in
120 dkr på Nordea-konto 2109-5905-
855-966. Bor du i Sverige kan du mejla
ditt namn till cph-bitchclub@ofir.dk så
får du köpa biljett i dörren.

Nenne Nestius

Copenhagen Bitch Club, 30 maj,
klockan 21-05 på Amager bio. 

FILM FILMFLINGOR I VÅRSOLEN
edan tidigt i våras har kortfilm-
sprojektet Filmflingor turnerat
runt landet. Projektet går under

namnet ”Sökes: Ett nytt liv” och i bör-
jan av maj är det dags för Malmö att ta
del av tre kvinnors kortfilmer. 

Projektet Filmflingor startades hös-
ten 2002 av Film i Väst och SF Bio.
Tanken var att ge unga och nya filmta-
langer möjlighet att möta en publik,
samtidigt som man ville öka intresset för
att se bra, svensk kortfilm på biograf. De

tre filmerna som ingår i vårens satsning
”Sökes: Ett nytt liv” hade världspremiär
på Göteborg Film Festival tidigare i år.
Den 9-15 maj står ”Flamingo”, ”Novem-
bersnö” och ”Sista hoppet” på Filmsta-
dens spelschema. 

Efter att ha avslutat en treårig ut-
bildning på Högskolan för Foto och
Film i Göteborg gjorde Nanna Houl-
man sin första spelfilm, ”Flamingo”.
Filmen deltog i tävlan om filminstitutets
nyinstiftade novellfilmspris. 

Till skillnad mot tidigare filmer,
(”Bitch & Butch”, ”Parkeringsplatsen”
och ”Minna, 17 år”) som samtliga är
dokumentärer, är ”Flamingo” istället en
komedi. 

– Jag arbetar med olika genrer men
använder gärna humorn som medel.
Men även om jag försöker vara rolig så
landar det alltid i det seriösa – humorn
handlar ju om en igenkännbarhet i det
mänskliga, säger Nanna Houlman när
hon beskriver sin film. 

Årets upplaga av Filmflingors inne-
håller tre olika filmer som alla regisse-
rats av kvinnor och dessutom har kvinn-
liga huvudpersoner. Bortsett från dessa
yttre likheter är de tre vitt skilda filmer
menar Nanna Houlman som för tillfäl-
let inte har några filmprojekt på gång –
men ett huvud fullt av långfilmstankar.

– Min arbetsmetod är att jag tänker
jättelänge på något och sedan plötsligt
så rasslar det till och blir en film. Idén
till ”Flamingo” tänkte jag på i tre år in-
nan den blev verklighet. 

”Flamingo” är en skruvad komedi
om tuffa, osäkra, kåta och fula tjejer –
en film om hur tjejer är i det verkliga li-
vet. Huvudpersonen är 20-åriga Angeli-
na som jobbar natt på en knäckebröds-
fabrik, tycker att pojkvännen är barnslig
och känner sig allmänt uttråkad. När hen-
nes väninnor sätter in en kontaktannons
för att skaffa henne en manlig inneboen-
de får hon panik och tömmer staden på
tidningar. Vilket gör tidningsbudet Maria
sysslolös och det är när hon våldgästar
Angelina som sakerna sätts i rullning. 

– Det är en knorr på slutet i filmen,
i och med gaytemat. Det är lite som
”Fucking Åmål” där saker och ting av-
slöjas först efter ett tag – fast med lite
äldre tjejer förstås, säger Nanna Houl-
man. 

Lottie Sällström

Kortfilmspaketet ”Filmflingor? Sökes:
Ett Nytt liv” pågår den 9/5-15/5 på

Filmstaden i Malmö. 
Filmpaketet visas en kvällsföreställning

på vardagar och en kväll och en ma-
tinéföreställning på helger. 

Biljettpriset är 35 kronor/paket. 
För exakta visningstider se www.sf.se.

S
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Köpenhamn finns en mångårig tra-
dition med att anordna fackeltåg
mot aids på sista söndagen i maj. I

år är det 17:e gången som facklorna
tänds till minne av de som har dött i
aids och för att visa solidaritet med hiv-
positiva, närstående och andra männi-
skor som är berörda av hiv och aids.
Söndagen den 25 maj samlas folk kl 21
på Frue Plads i Köpenhamns innerstad.
Här finns en scen där tal och musikalis-
ka inslag kommer att mana till eftertan-
ke. Bland andra kommer den danska
sångerskan Randi Laubek (bilden) att
sjunga. Efter cirka en halvtimme startar
fackeltåget som går genom stan. När
deltagarna återkommer till Frue Plads
fortsätter arrangemanget med ett par tal
och musikaliska inslag. Arrangemanget
avslutas med sången That’s What Fri-
ends Are For.

Foto Per Morten Abrahamsen

BAR/RESTAURANG
Köpenhamn

Café Intime, Pianobar med en blandad publik. Baren ligger i stadsdelen
Frederiksberg. Allégade 25: mån-fre 17-02, lör 20-02, sön 17-02

CanCan, Gay bar/mest killar. Mikkels Bryggers Gade 11: dagligen 14-02
Centralhjørnet, En av stans klassiker. Ett måste för alla mogna och 

omogna män. Kattesundet 18: mån-fre 11-01, lör-sön 15-01
Cosy Bar, Nattbaren men mångåriga traditioner. Här samlas allt och alla efter

andra barer och klubbar. Dansgolv. Studiestræde 33: ons-sön 00-06
Heaven, Gaybar Kompanistræde 18: dagl 12-05. Restaurang på övervåningen

Jailhouse Restaurant & Café. Studiestræde 12. Ny läderinriktad bar.
Masken Bar & café. Liten och trevlig bar i gayområdet. Studiestræde 33: 

mån-fre 16-02, lör-sön 15-02. Girls Night på torsdagar.
Men's Bar, Köpenhamns killbar nummer 1. Teglegårdsstræde 3: dagligen 15-02.

NeverMind, Galen dansbar. Nørre Voldgade 2: dagligen 22-06
Oscar Bar & Café, gaybar, Rådhuspladsen 77, dagligen 12-02

Queen Victoria, Restaurang med dansk husmanskost. 
Annonserar i gaymedia. Snaregade 4: dagligen 17-24.

Dôme, restaurang och bar. Klosterstræde 23, Mån-lör 12-02. Köket öppet till 24.

Malmö
Pimpa's, Thai/svenskt kök. Gayägt. Ystadgatan 10,  tis-lör 11-21  sön 12-20 

Restaurang G Gustaf Adolfs torg. Mixat, annonserar i gaymedia, mest killar.

KLUBBAR
Malmö

Indigo, Monbijougatan 15, Tjejfest första lördagen varje månad, 
annars mest tjejer på lördagarna. Ons pub 21-24  Fre, lör disco 22-03

Wonk, Adelgatan 2, lördagar 22-03. Gaysnälla klubbar på fredagar, lördagar
SLM, Ystadsgatan 13, öppet fredagar och temakvällar 
vissa lördagar. Se QX.se/guide för uppdatering.

Belinda Bar, Adelgatan 2, tisdagar 21-01. Karaoke på gaysnäll kväll.

Lund
Wildebar, www.gaystudenterna.nu

Köpenhamn
Pan Club, Flera våningar barer och dansgolv. Knabrostræde 3: ons-lör 20-06.

Torsdagar Carma 20-02, endast kvinnor.
SLM, Studiestræde 14a, fredagar från 22, specialkvällar vissa lördagar. 

Se QX.se/guide.
Catwalk, Kattesundet 4, Tors 22-05, fre -lör 24- 10. Bar och disco.

Cockpitt, Skindergade 20, fre-lör, 22-04. Dansklubb för män.

CAFÉ

Köpenhamn
Kvinnocafé, Kvindehuset öppet  Gothersgade 37: sön 11-20

Sapphos Café för kvinnor med olika teman. Teglegårdsstræde 13: tor 20-
Ungdomsgrupp, Träff i LBLs lokaler, Teglegårdsstræde 13: fre 20-
Pan bokcafé, LBLs bokhandel. Teglegårdsstræde 13: mån-fre 17-19

ÖRESUNDÖRESUND
GAGAYY GUIDEGUIDE

Eurogames i Köpenhamn 
29 maj till 1 juni. 

I
AIDS FACKELTÅG I KÖPENHAMN

illar du kubansk musik

så ska du bege dej till

Oscar Bar Café i maj. Då upp-

träder Alex Mendez y son Tro-

va Cubana. De spelar äkta

och originell kubansk musik,

så kallade trova-kompositio-

ner att jämföras med den

amerikanska singer/songwri-

ter traditionen men med av-

stamp i traditionella kubans-

ka och sydamerikanska

musiskstilar som bolreo,

habanera, cha-cha-cha och

bossa nova. Den 20 maj kan

du se och höra Alex och hans

musiker på Oscar. Klockan 21

sätter de igång. Missa inte

det! NN

G
LIVE ALEX MENDEZ PÅ OSCAR

nsdagen den 26 april är det dub-
belt firande i Malmö: På Stor-
torget hålls årets dansmanifes-

tation kl12-13 dit amatörer från hela
Skåne visar dans från världens alla
hörn. Samtidigt firas Teaterns Dag runt
om i staden. Men redan från den 23
april pågår årets upplaga av Dansdagar
på Dansstationen i Malmö. 

Först ut på Dansdagar 03 är hol-
ländska Nicola Hepp som den 23/4 har
urpremiär på sin föreställning ”Conti-
nuum”. Dans, video och musik sam-

mansmälter när en duett och två solon
uppförs samtidigt. 

Under dansdagarna, som pågår till
och med den 29 april, gästspelar även
Rani Nair, Helena Franzén och Lisa

Torun. Engelska gruppen New Art
Club avslutar, på Dansens Dag den 29
april, med Sverigepremiär av sin före-
ställning ”This is modern”. Gruppens
arbete beskrivs som ”comedy dance
theatre” och under den dryga timme fö-
reställningen pågår störtar de båda dan-
sarna genom den moderna dansens
historia med friskt mod. Grundläggande
begrepp och koreografiska trick förkla-
ras – och en danskunnig publik lovas
igenkänning och gapskratt. 

Lottie Sällström

För mer information se
www.dansstationen.nu. 

O
DANS DANSDAGAR I MALMÖ
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GÖTEBORG/OSLOGÖTEBORG GAGÖTEBORG GAYGUIDEYGUIDE
Hellmans Mysigt café med bokhandel i Majorna. Karl Johansgatan 31. 

onsdagar 18-21, söndagar 16-21. 
Mums Många veganalternativ och ekologiska matvaror. Mest för tjejer. 

Linnégatan 11. Måndag-fredag 8-20, lördag 9-19, söndag 10-20. Adress: 
Café Vasa Fika med andra gaystudenter i Ghost och Gaychalmeristerna.   

Vasagatan 13. Onsdagar 19 och framåt.
Frank´s Coffee. Hippt ställe med  trevlig personal. Kungstorget 10.

Mån-tors 10-22 fre-lör 10-22.
Fever. Ny fredagsklubb av Cockpit-Nima. Liveframträdanden och dj:s. På Sa-

ray, Kungsportsavenyn 15, öppet första fredagen i varje månad, 22-04. 
Zapphobar Flatklubb. Sista lördagen varje månad! Trappan, Järntorget,  öppet:

22-03 
The Love Story För mixad publik spelas house i stora salen av DJ Free Mats

och i Schlagerrummet spelas musik av Dj Eric Rusch. Fest andra fredagen varje
månad. Kungsportsavenyn 38, på Madison, 23-04.30.

Queer. Det är alltid den sista fredagen varje månad. Klä er gärna efter de olika
temana. Håll utkik efter info! 

Öppettider: 23-04.30. Adress: Kungsportsavenyn 38, på Madison
SLM Läderklubb. Om du vill komma, så ring gärna innan och prata med Anton

som är ordförande på 0707 98 12 34. Du kan också gå in på www.slmgbg.nu om
du vill veta mer. Karl Johansgatan 31, hörnet Såggatan. Öppet: 21.30-02.00.
Cockpit På Cockpit bjuder Niima på feststämning en en härligt blandad musik.

Pharmacy Västra Hamngatan 15, lördag 22-03.
Gretas På Gretas kan du dansa, fika och äta middag. 

Lunchservering mellan 11-15. Fem rätter att välja mellan. Drottningatan 35. 
Måndag-torsdag: 17-01, fredag –lördag 17-03, söndagar stängt.

Klubb Tribad Tribad ligger i tillfälligt ide och jobbar på att dra igång igen i höst
eller i vår.  O-Bar Nils Ericssonsgatan 23

Club Castro 1:a  och 3:e lördagen i månaden på Reataurang Haket i Linnéstan.
Dubbla dansgolv! Första Långgatan 32, öppet 22-03. 

Potpurriet, är Oslos stora flatklubb (män välkomna också!).  Øvre Vollg. 13,
ons-sön. Öppet till 06 helger. Dragshow söndagar.

Soho Den mest populära och välbesökta klubbarna i Oslo. Kirkeg. 34, ons-lör 19- 03
Cafedestijl är ett mindre och mer intimt café/bar.  På dagarna är det 

blandad publik och på kvällarna mer gay. Nedre Slottsg. 9 
London Pub/Chairs På pub London finns dansgolv, biljardspel och jukebox.

DJ:n spelar varje dag från klockan 22 blandad musik, schlager, r&b, 
salsa, house mm. C J Hambros pl 5, 15.00-03.00

SLM, Grønlandsleiret 73, För festkalender se http://www.slm-oslo.no/
Club Hercules, Oslos äldsta gaysauna i tre våningar. Storgata 41: 

mån-tor 15-02, fre-lör 15-08, sön 15-02
My Friend Sauna, Gay sauna med video och trevlig atmosfär. Calmeyersgate 15:

mån-tor 11-02, fre-lör 11-08, sön 11-02

Sista lördagen varje månad är det
Zapphobar och den 29 mars var in-
get undantag. Jessica & Nenne
(Damrummet, Stockholm) spelade
skivor och höll igång partyt till
stängningsdags. 

Zapphovärdinnan 
Katarina. 



RENT är rockmusikalen som hand-
lar om att vara ung, sårbar, rädd och en-
sam i den stora stadens kalla värld. Den
speglar unga människors kaotiska och bo-
hemiska liv och strävan efter att finna me-
ningen i en allt hårdare verklighet. Det är

ett modernt drama med häftig musik, star-
ka känslor, humor och glädje. Rent hand-
lar om att leva i nuet och att ta vara på den
tid man har på jorden. Föreställningen
gick länge i Stockholm och har även tur-
nerat runt I Sverige. Nu är det dags för

göteborgarna att få njuta av denna maffiga
musikal. Den 15 maj är det premiär.

QX fick en pratstund med Fredrik
Swahn, som spelar Roger i Rent. 

Vad är det som gör Rent till en så
speciell musikal?

– Det är flera saker, i sin helhet så
handlar det om ett gäng ungdomar med
visioner, som har det svårt att få allting
att gå ihop, förhållanden, hitta någon-
stans att bo, jobb, sexualitet, droger, ja
vardagen helt enkelt för människor mel-
lan 20-30. Det som är speciellt är slutet,
när allting ställs på sin spets och en per-
son har dött. Vad är viktigt här i livet?
Vad som skiljer RENT från andra musi-
kaler som Phantom of the opera, Les
Miserables är att de utspelar sig i en an-
nan tid. RENT händer här och nu. Det
är idag. Sen har vi arrangerat om musi-
ken en del jämfört med det amerikanska
originalet och det tycker jag har blivit
bättre. Vill man så kan man köpa musi-
ken innan musikalen för att lyssna in
sig. På Göteborgsoperan och i skivaffä-
rer finns det möjlighet att köpa CD’n
som fick så bra kritik av bland andra,
QX ”…flera starka låtar, den svenska
inspelningen är mycket lyckad.”

När såg du själv Rent för första
gången?

- Det var 1996 i New York, jag var
helt tagen, grät flera gånger, köpte med
affischen hem. Så det här är min dröm-
roll.

Rent är ju omtalad bland annat
för sitt gaytema…

- Ja, en av huvudpersonerna Angel
transar och hittar sin stora kärlek, sen är
det ett lesbiskt par Joanne, som är advo-
kat och Maureen som är performance-
artist. De har ett stormigt förhållande
och Joanne blir hennes manager. Min
rollkaraktär hade en flickvän som tog li-
vet av sig, då det visade att jag hade
smittat henne med HIV, vilket jag inte
visste om. Så den har sina mörka sidor.
Men det ljusnar till slut, för att återgå
till det, så ställs allting på sin spets: Vad
är viktigt i livet? Lev idag!

Rent har premiär den 15 maj 
och spelas tom 8 juni.

Aurora Cederholm

Carl Olof Berg är för första gången i
Göteborg för att sätta upp ett nytt dans-
verk. Senast jobbade han som koreograf
för Mio min Mio på Stockholms Stadste-
ater, till musik av Benny Andersson och
textbearbetning av Kristina Lugn.

Vad handlar Bländverk om?
- I korthet så får vi i Bländverk se ett

sammanbrutet maktspel bland de vita pjä-
serna på ett schackbräde genom två barns
ögon. Det är en värld där bländande ytor
och kläder har stelnat till rustningar och
hjärtats röst får det allt svårare att göra sig
hörd. Frågan är om kärleken mellan en
drottning och en bonde kan befria männi-
skan bakom fasaden.

Har ytan varit en central roll i
ditt liv?

- Jag upplever en konflikt mellan en
vilja att ta avstånd från mediesamhället

och samtidigt dras
till den vita, polera-
de, hårlösa ytan. Det
finns en längtan att
vilja bli förförd och
fly verkligheten.
Men ytan är bara en
illusion. Vi går och
bär på en massa
skal, våra ytor, våra
manér. Det är tungt. 

Hur är ditt
skal?

- Jag har flera
skal. Jag har också
accepterat ätt det är
en del i ett socialt sammanhang. Men det
är när skalet stelnar och det blir för hårt
som det blir problem. Man får gå in i ett
skal, ömsa skinn och utvecklas.

Bländverk på Atalante, 
spelas 8, 9, 10 maj. 

Aurora Cederholm

17:e och 31:a maj

En mottagning för män som
har sex med män.

Vi har öppet varje helgfri
måndag kl. 17 - 19, under

terminerna

Ej tidsbeställning. Kostnadsfritt.

Till Gay-hälsan kan du komma
om du vill testa dig för HIV eller

andra sexuellt överförbara
sjukdomar. Du kan också komma

för samtal eller frågor om
säkrare sex.

Vi kan förmedla kontakt med
kurator och psykolog.

Telefon: 031-342 34 42 
Måndagar 17-19

Gayhälsan Hudkliniken,
Sahlgrenska Universitets Sjukhuset
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GöteborgsOperan sätter upp
musikalen Rent 

BLÄNDVERK PÅ ATALANTE
Foto: Daniel Bjugård



VÄNINNOR
Hej jag är en öppen glad seriös tjej på
20 år. som söker likasinnade vänner i
hela landet för att dela tankar och fun-
deringar med. Mina intressen är mål-
ning, sport, vänner och uteliv. Låter det-
ta intressant så tveka inte hör av dig. 
KOD 3079

VÄNNER
Tjena grabbar jag är en 25 årig undergi-
ven kille. Som gillar stora välutrustade
muskulösa killar mellan 25-35 år. Vill ni 

ha det skönt med mig? Hör av er.
KOD 9419

Hej jag heter Rikard och är 22 år, bor i
Stockholm och söker en kompis att pra-
ta med. Du ska vara mellan 18-30 år.
Hör av dig.
KOD 7328

Tjena jag är en 23 årig kille. Som söker
en kille mellan 28-35 för ett fast, seriöst,
ärligt förhållande. Jag är 171 lång väger
56 kilo. Jag har blå ögon mörkbrunt hår

och ser bra ut. Jag är ärlig trogen och se-
riös. Ha det bra hej. KOD 5312

Hej jag är en kille på 41 år i Västergöt-
land. Som söker andra killar att diskute-
ra kristna religiösa frågor med. Du bör
vara mellan 18-30 år. Hör gärna av dig.
KOD 1560

Hej jag är en kille på 28 år från Stock-
holm. Jag är 192cm lång och väger 79
kg. Ganska vältränad jag har mörkt hår
och bruna ögon och ser ganska bra ut.
Jag söker killar från 25 år och uppåt för
förhållande om kemin stämmer. Puss
och kram. KOD 6358

Hej! Jag är en grabb på 22 år. Jag är 193
cm lång, har blå ögon och ljust hår. Jag
vill träffa en kille mellan 18-25 år. Jag
bor i Jämtland, men detta är inget pro-
blem då det finns tåg i hela landet. Hör
gärna av dig så kan vi hitta på något kul.
KOD 3082

UTHYRES
Rött trähus i Småland. Alvesta kommun,
4 rum och kök, 96 kvm. 6 bäddar, kake-
lugnar, färg-tv, dusch, grillplats ute, av-
skilt läge, lugnt nära skogen, 6 km till
Åsnäs. Veckovis uthyrning året runt.
2000 kr per vecka. 2200 kr vecka 25 till
34. KOD 4818

Hantverkargatan 49

Every Day 12 am. to 6 am

Urklippt annons = 30% per entré

w w w . i x . n u / m a n h a t t a n

Cruise Stockholm 
at Manhattan

Tjo vad det vart livat...

• Ditt eget fotoalbum
• Din egen gästbok
• Din egen dagbok

• Ditt eget filmarkiv

www.qx.se

qx.se/shop
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Hur hanterar  
du din ensamhet?

E
S

T
E

R

Flyktiga förhållanden och ytlig bekräftelse kan vara precis
det man behöver vissa stunder. Andra gånger kan det vara
just det som spär på ens oro. Var den gränsen går vet du
säkert själv.

Venhälsan och Psykhälsan är mottagningar för homo- och
bisexuella män. Till Venhälsan är du välkommen om du vill

testa dig för HIV eller någon annan sexuellt överförbar sjuk-
dom som kan behöva behandling. Vi finns också för dig som
vill prata om t ex säkrare sex eller något som oroar dig. På
Psykhälsan kan du prata om t ex sexuell identitet, relationer
och hiv. För information och öppettider ring Venhälsan på
08-616 25 00 och Psykhälsan på 08-616 55 00.

Hos oss behöver du inte ha några hemligheter

Du man som har 
sex med män!
Vi behöver din hjälp för att
utvärdera vårt säkrare-sex
material.

Vi vill ha 
dina åsikter, 
dina kunskaper 
och dina tankar.

Du kommer att delta i en
focusgruppdiskussion i
början av juni.

Som tack för din medverkan
får du en biocheck värd 200:-

Är du intresserad?

Anmäl dig till
hivkansli@rfsl.se eller
Göteborg 031-775 40 11
Malmö 040- 611 99 50
Stockholm 08- 457 13 20

TYCK OM..!

focus
gruppdiskussion

FÖRLOVADE

Helena & Susanna

Skagen, 7 april 2003

QX söker
distributör i
Stockholm

Behöver du extraknäck?
Ca 3 dagar tar det att distribuera QX i

Stockholm. Vi söker dig som är serviceinriktad
och gillar ett rörligt extrajobb. Tillgång till egen

bil ett plus (ersättning utgår självklart)
Tala med Ulrika eller Tomas 

på 08-720 40 01
ulrika@qx.se, tomas@qx.se

FÖRLOVADE

Thomas Andersson
Tomas Gunnarsson

Visingsö,  14/2 2003

FAMILJEANNONSER!

KONTAKTA TOMAS@QX.SE
08-720 40 01
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iffany Persson är vår nya favorit. I fle-
ra veckor har vi sett henne i SVT:s
”Hipp hipp” där hon guidat oss på

Malmöfestivalen och i Stockholm stad. Vi
fick även följa med henne när hon sprang (?)
Vårruset i Malmö där hon gav oss veckans
gapskratt när hon i vattenkontrollen beställde
en café latte...

QX ringde upp Tiffany.
Hej Tiffany, vi har följt dig under flera

månader nu, men vet inte så mycket om
dig. Kan du berätta lite om din uppväxt?

– Hej QX. Min uppväxt? Jag växte upp i
ett hem med mycket kärlek, bland flera sys-
kon. Jag är äldst. Jag är född i Limhamn men
uppväxt i Staffanstorp, och här har jag bott i
hela mitt liv. Jag har varit gift fem gånger.
Och jag har skilt mig fem gånger. Jag fick två
barn, men jag minns inte riktigt med vilka av
männen det var. Det var inte med samma i al-
la fall. Men jag har en son som heter Tommy
och en dotter som heter Twilight Persson. 

– Jag har skaffat barn för att få förhål-
landena att fungera. Men det har ju inte lyck-
ats så bra ändå... Men när jag väl skilt mig tar
jag hand om barnen vid bodelningen. Mina
män brukar få stereon och såna saker. Det
blir bäst så.

– Jag gick i skolan till nian, sen började
jag frisörlinjen i Lund, men slutade efter ett
år eftersom jag fick jobb direkt. Jag älskar att
vara frisör eftersom man får skvallertidningar
som Hänt Extra, Se och Hör, Expressen och
Aftonbladet till sitt jobb. Så får man köpa
smink till grossistpris. Jag är storkonsument.
Jag har ju så mycket hud som jag måste vår-
da. Så tycker jag om att resa - till Köpen-
hamn och Mallorca...

– Mina två bästa väninnor heter Beverly
och Angela. Vi träffades i skolan. Vi heter ju
nästan likadant så därför började vi umgås. 

Du har guidat oss på Malmöfestivalen,
i Stockholm stad och sprungit Vårruset.
Vad har varit allra roligast?

– Vårruset var värst! Det var bara job-
bigt. En massa männsikor överallt, jag höll
på att bli nertrampad. Det var inte alls som
det brukar se ut i tidningen Hälsa när de gör
reportage från Vårruset. Det var jättejobbigt
att springa och jag hade ändå tränat innan.
Jag hade gått lite stavgång. Men man ska inte
träna för mycket. Man måste unna sig saker,
därför gick det åt helvete på Viktväktarna för
mig. De är mina fiender. Man måste få unna
sig en chokladkaka när man tillexempel gått
stavgång. Och det får man ju inte på VV.
Larvigt! 

Vad ska du göra nu när ”Hipp hipp”
är över? 

– Jag fortsätter ju att jobba så pass
mycket att jag klarar mig. Jag har ju lite un-
danstoppat. Jag hyr stol här på Salong Diana.
En salong som är döpt efter Prinsessan Dia-
na, min idol. Jag har för mig att jag var med
och grundade salongen...

När får vi träffa din väninna Gun som
du alltid gömmer bakom kameran?

– Gun är lite blyg, även om det är svårt
att tro med den kroppen hon har. Men så är
det.

Har du planerat någon semester?
– Jag tar sommarlov när barnen har som-

marlov. Sen brukar jag och Gun ta hennes fö-
retagsbil och åka till Tyskland och handla ib-
land.

Har du besökt några av Malmös gay-
ställen än?

– Nej, men jag tycker det är underbart att
de finns. Det är underbart att människor äls-
kar varandra.

Anders Öhrman

hipp hipp hurra för 
tiffany persson
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