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WWW.ONOFF.SE
– VI HAR DET SENASTE!
Kolla in vår Onlineshop. Här hittar du alltid det senaste 

inom hemelektronik. Med ONOFFs fullständiga butiks-

sortiment som grund har vi förstås bredden också, en 

bredd som vi toppar med många helt exklusiva Internet-

produkter. 

För den som gärna är först med det senaste finns ofta 

möjlighet att förhandsboka heta produkter innan de 

släpps på marknaden. Till exempel film, spel, mobil-

telefoner, spelkonsoler och mycket annat.

En nyhet är också att vi har funktionsanpassat hemsidan 

som nu följer tuffa riktlinjer för struktur, navigering och 

anpassning av gränssnitt. Det innebär att den har för-

bättrats för personer med funktionshinder och andra 

speciella behov.

Just ja, en sak till: vi har grymma priser på www.onoff.se. 

Riktigt grymma…

SonyEricsson Mobiltelefon W880i.

Superslank walkmantelefon i ett 

hölje av rostfritt stål. 3G, 2 mega-

pixelkamera, 1Gb minne(900 låtar), 

stereohandsfree. Artnr: 47065

7995‚Internetpris

WHIRLPOOL Inbyggnadspaket AKZ431IX/AKM950 .

Paket med Whirlpool AKZ431IX inbyggnadsugn och AKM950

inbyggnadshäll. Artnr: PW018

 Prissänkt 500:-
Tid. ONOFF-pris 8495:-

4390‚Internetpris

6490‚Internetpris

HYUNDAI 32” LCD-TV HLT-3210. 32” HD-Ready LCD-TV med 

en snygg finish i svart och silver som har 1366x768 pixlars 

upplösning. HDMI-ingång. Artnr: 42743

 Prissänkt 300:-
Tid. ONOFF-pris 6790:-

6495‚Internetpris

SONY Playstation 3.

Årets stora release är PlayStation 3. Detta är en högpres-

terande underhållningsmaskin som lätt blir hemmets 

mittpunkt. Artnr: 47199

Release 23 mars
Förhandsboka på onoff.se

1399‚

SAMSUNG musikspelare

YP-T9JBZB/XEE. Kraftfull och häftig

MP3-spelare med snygg design, 

30 timmar batteritid, 7 timmar video 

och navigeringsplatta! Artnr: 45944

Internetpris

4490‚

SAMSUNG Vinkyl

RW13EBSS1. Exklusivt 

designad vinkyl i svart och 

borstat stål för perfekt 

förvaring av upp till 29

vinflaskor. Artnr: 45754

Internetpris649‚Internetpris

KRUPS Stavmixer GPA3. I tuff design

med många tillbehör. Digital display 

med exakt hastighetsangivelse. Visp

och hack medföljer. Artnr: 47166

Med bluetooth

LCD-Display

Nyhet!

www.onoff.se

Erbjudandet gäller så länge lagret räcker, dock längst t o m 070328.
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Jennifer Brown 
är sexigast i
Sverige
s.21

Måns Zelmerlöw 
är sexigaste 

i Sverige
s.24

Stefan är straight,
men umgås bara

med bögar
s.17

Visst är han snygg?
Måns ”Cara Mia” Zelmerlöw pryder omslaget
av detta nummer. Måns är Sveriges hetaste hunk
just nu. Med segern i delfinalen i Melodifestiva-
len i ryggen har han valts ut av ett gäng bögar till
Sveriges sexigaste kille. Idol-Måns och senare
Let´s dance-Måns har blivit Sex-Måns. De tre
minuterna i delfinalen i Örnsköldsvik gjorde ho-
nom till bögfavorit. Inte så konstigt, det är bögar

som skrivit låten, det är bögar som gjort klä-
derna, dansen - ja, hela shownumret.

Och det var väldigt många bögar som
ringde och röstade...
Måns var en rätt given etta när
listan över Sveriges sexigaste

killar skulle tas fram.
Fast egentligen. Listan borde
döpas om. Till ”Sveriges
sexigaste kändiskillar”. Du
hittar ju varken skitsexiga
naprapaten-”Johan” på lis-
tan, eller snygga Polis-
”Stefan”. Eller läckra bar-
tender-”Niklas”. De är ju
inte kända. Och därmed

diskvalificerade. Någon
gång skulle det vara kul att

ta fram listan ”Sveriges sexi-
gaste okändisar”. 

Flatorna har självklart också
satt ihop en Topp 10-lista. Etta

blev artisten Jennifer Brown. Vår

husfotograf Peter Knutson har plåtat en glad och stolt
Jennifer. ”Det här är kvinnan som har allt” lyder
juryns motivering.

Under de senaste veckornas Melodifestivaler har
(precis som Mian Lodalen skriver i sin krönika) ho-
mochockerna avlöst varandra. Vad är det med svenska
folket? Hur röstar de? Hur trist kommer inte Globen-
finalen att bli? Den påminner ju idag mer om en final i
slutet av 90-talet då festivalen var ”död”. Paljetter, dis-
co och glamour har fått stå åt sidan för rockmusik och
ballader.

Jag önskar att läsarna på qx.se fick bestämma re-
sultatet. Varje söndag har vi ju frågat vilken er favorit
från gårdagen var, och om ni fick betsämma hade föl-
jande åtta bidrag tagit sig till finalen i Globen: Anna
Book, Andreas Lundstedt, Marie Lindberg, The
Ark, Måns Zelmerlöw, Magnus Carlsson,After
Dark och Andreas Johnsson.

Lite roligare va?
Jaja, men vem bryr sig... (skrattar)
QX har legat i influensa i flera veckor, för att klara

av att få ut tidningen fick vi flytta på trycket en dag. Vi
är en liten redaktion med en liten marknadsavdelning -
ett elakt virus däckade oss totalt.

Men med en hel del vilja, en rejäl dos erfarenhet
och ett och annat paket alvedon har vi fått ihop ett
nummer som inte skäms för sig. 

Förutom alla sexiga män och kvinnor som listas
har vi besökt P3´s nya satsning Kvällspasset och pratat
HBT med Johan Hilton och Sonja Schwarzenber-
ger. Vi har fått ett längre snack med Victoria Silvs-
tedt, träffat författarinnan Lucia Etxebbaria och
vimlat runt på vår egen Gaygala.

Dessutom ramlade jag själv över en kille som he-
ter Stefan på vårt community Qruiser. Han är
straight. Men umgås nästan uteslutande med bögar,
och hänger nästan enbart på gayställen. Han är en så
kallad ”Fruit fly” (en manlig motsvarighet till faghag
förklarar han själv...). Stefan lever mer i gayvärlden
än vad många bögar gör. En fascinerande kille. Och
jag tror många straighta killar har ett och annat att lä-
ra av honom.

Vi ses om en månad igen, i slutet av mars. 
Och ja, då är snart våren här.

Slutligen, jag gick igenom rösterna för Gaygalan
häromdagen. I kategorin Årets utländska film vann in-
te helt oväntat Brokeback Mountain överlägset. Men
det mest intressanta i den kategorin var ändå det antal
röster som filmen Djävulen bär Prada fick.

Rösträkneverket stannade nämligen på 6 6 6...
Vad är oddsen för det?

MM
AARR

SS
IINNGGÅÅNNGG

Anders Öhrman, chefredaktör

Han är straight, men 
umgås nästan uteslutande

med bögar och hänger 
nästan enbart på 

gayställen. Han är en 
så kallad ”Fruit fly”.



Läs mer och boka på www.scandic-hotels.se eller Scandic bokning och kundservice 08-517 517 00.
Prisexempel på Scandic Alvik i Stockholm. Om dina planer kan ändras boka . Om dina planer är säkra 
boka och spara 15-30%. Pris per person och natt i delat dubbelrum. Stor frukostbuffé ingår alltid. 
Barn under 13 år bor utan extra kostnad i vuxens rum. Begränsat antal rum. Kan inte kombineras med andra 
erbjudanden.

Hitta variation 
i en ny storstad

FRÅN FRÅN

425 :- 495:- 

Och få tillbaka orken vid frukosten.
Åk iväg med kärleken och få lite omväxling i nöjeslivet. En helkväll på nya ställen är riktigt upplivande och in på småtimmarna
ganska utmattande. Vila ut i våra ostörda rum och bekväma sängar. Ta en lång dusch och kom ner till frukostbuffén. Där hittar
ni alltifrån juice, nybakat bröd och ägg tillyoghurt och frukt. Sen är det bara att välja: ut igen eller kanske en heldag med 
tidning och cappuccino i vår bar.
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en 21 mars har  revyn För Sve-
rige i tiden premiär på Maxim i
Stockholm. Nisti Stêrk har den

senaste tiden blivit uppmärksammad
och omtyckt för sina framträdanden, in-
te minst som den kurdiska kvinnan Zey-
no som gav skarpa samhällsanalyser
från sin tvättstuga i föreställningen Zey-
nos värld som gick på Maxim under
förra året.

Men i den kommande revyn är det
Nisti och inte Zeyno som har huvudrol-
len. 

– Bort med henne! säger Nisti,  alla
ville ha henne ett tag som invigningsta-
lare och annat, jag har konkurrerat ut
mig själv, och nu är det Nisti som skall
ha huvudrollen (skrattar).

När vi får tag på Nisti är hon helt
tagen av att ha tittat på Förkväll.

– Dom där brudarna är jättegulliga
men oj vad dom kacklar, jag skall vara
med där snart och jag har mundiarré
själv så jag undrar hur många meningar
jag får säga.

Föreställningen som Nisti i nuläget
kallar för revy (men det kan ändras efter
arbetets gång) fokuserar på hur det
gamla Sverige möter det nya Sverige. I
pressrelease inför revyn kan man läsa

att Nisti tillsammans med sina musiker
tänker leka med gamla förebilder, sket-
cher och låtar och vrida och vända på
perspektivet som till exempel att byta ut
texten på ”Teddybjörnen Fredriksson”
till ”Teddybjörnen Ibrahim”, ge schla-
gern ”Främling” en helt ny vinkel för
att i nästa sekund dansa Lill-Babs jenka
med publiken.

Nisti har alltid varit fascinerad av
det gamla Sverige. 

– Jag är nyfiken av mig och samti-
digt nostalgisk, säger Nisti, jag älskar
gamla låtar av Lill-Babs, Lill Lindfors
och Towa Carson och filmer av Nils
Poppe. Nisti berättar att sedan hon som
7-åring  såg en film med Nils Poppe där
han sa ”Tjena konduktörn, landsfiskalen
är på ingång” är hon såld på svenska
matinéfilmer och svensk revyhistoria
som exempelvis Hasse & Tage.

Hur kommer det sig att du kän-
ner så starkt för det gamla Sverige
tror du?

– Jag vet inte riktigt , det finns nån-
ting oskyldigt över det, det var så an-
norlunda förr. Man gick hem till va-
randra och knackade på dörren och sa
”God kväll, här har det bakats bullar”
säger Nisti och skrattar. Jag säger inte
att det var bättre förr men det var inte
sämre heller.

Regissör till föreställningen är ing-
en mindre än Mr Showbiz himself,
Hans Marklund som Nisti lärde känna
när han var med i en referensgrupp när
hon jobbade på Unga Klara och under
sin medverkan i Allsång på Skansen
började de prata mer och idén till revyn
växte fram.

– Han är underbar, skriv det! säger
Nisti. 

– Han har så mycket hjärta i det
han gör och han är så jordnära till skill-
nad från många andra i liknande posi-
tioner som hans.

Peter Ludvigsson

ycker du att det är för dyrt med en
personlig tränare? Då kanske det
här kan vara ett alternativ. Trä-

ningsgurun(!) Oscar Nilsson har i da-
garna givit ut boken ”Personlig träning”
som innehåller enkla övningsprogram,
praktiska träningstips och personlig
gymguide. Den drygt 70 sidor tjocka
boken är fylld med bilder på Oscar som
visar hur du bäst utfär olika träningsöv-
ningar, samt texter om vad som är vik-
tigt att tänka på, vilka muskler som trä-
nas och hur du ska utföra övningarna. 

Boken är uppdelad i två baspro-
gram och fyra kortare intensivprogram.

Här får du bästa tip-
sen på hur du tränar ben,
vader, bröst, triceps, bi-
ceps, rygg, axlar och mage. Ingen mus-
kelgrupp kommer undan... 

Boken är ett perfekt komplement
till träningen och ger dig på ett enkelt
sätt all nödvändig information du kan

behöva på vägen mot en
snyggare kropp. Och om
målet är Beach 2007 så bör

du nog gå och köpa boken redan idag.
Tiden går...

AÖ

”Personlig träning” ges ut 
av Fitnessförlaget

åll i hat-
ten! Här
kommer

sexleksaken som  utlovar den ultimata
orgasmen! Rude Boy är multivibratorn
som stimulerar pungkulor, prostatan
och perineumdelen på samma gång och
lär enligt upphovsmakarna tiofaldiga
orgasmens intensitet. Den är gjord av
100 procent silikon och om man värmer
den i varmt vatten eller kyler den i kyl-
skåpet ska den kittla lite extra ”där ne-
re”. Och du kan vara säker, den ska vara
testad enligt engelska hälsovårdsmyn-
dighetens linje... Så, är du sugen på nåt
nytt är det bara att tuta och köra med
denna vibrerande prostatastav.

699:-, www.zone-blue.com

marsnumret av QX 1997 berättas det att
kandidaterna till Mr Gay UK håller på att
väljas. När får Sverige en Mr Gay-tävling

frågar vi oss samtidigt och det visade sig att vi
inte behövde vänta så länge. Även för 10 år se-
dan innebar mars månad melodifestival och
schlagerproffset Christer Björkman (i Calle
Norlén-frisyr!) ger tio tips om hur man får ut
det mesta av årets tv-händelse. Ett av tipsen
var att man skulle ringa tv:s klagomur om fel
låt vann. Det var ju inte förrän några år senare
som tittarna helt tog över röstandet från de mossiga jurygrupperna. Mian Lo-
dalen träffar Rikard Wolff som har fått en riktig hit med Vackra pojkar, vack-
ra män och han berättar att det han tänder på hos en man är ögon och kontakt,
fast stjärt och muskelfäste är också bra. I såpan Skilda världar har det hänt
grejjer då Sandras kille Lukas visar sig vara homo, eller åtminstone bi… Kro-
gen Spisa hos Helena öppnar på Kungsholmen och ägaren Lena försäkrar att
Spisa kommer bli en riktig långkörare på Stockholms krogscen. Och visst
finns den kvar 10 år senare. På musiksidorna får gruppen Texas och Housedi-
van Hannah Jones höga betyg medan Blur sågas och Pandoras best of kallas
för gammal skåpmat. Fotograf Elisabeth Ohlson (har tagit omslagsbilden)
och fotat SLM:s nya säkrare sex-broschyr och berättar att hon planerar sin
första fotoutställning till Europride 1998 på temat religion och homosexualitet,
mer än så vill hon inte säga men hon tror det kommer skapa debatt….

I
Vad stod det i 
QX för 10 år sedan?

VENTIL

D
För Sverige i tiden, med Nisti Sterk

an man bli smittad av HIV ge-
nom att suga på samma lak-
ritsstång som en hiv-positiv?

Hur länge bör man vänta med att testa
sig efter misstänkt smittotillfälle? 

Bristol-Myers Squibbs webbtjänst
”Fråga doktorn om HIV” har givit ut en
liten bok med stora frågeställningar.
Boken ”50 frågor om HIV” innehåller
förutom 50 frågor med svar från en
undrande allmänhet till doktor Leo
Flamholc också grundläggande infor-
mation om HIV och Aids i Sverige och
världen.

Leo Flamholc är överläkare på in-
fektionskliniken på Malmö Universi-
tetssjukhus och har jobbat med
HIV/aidsfrågor sedan mitten av 1980-
talet. 

50 frågor och svar om HIV är både
lättläst och lärorik!

Nisti vill vrida och
vända på perspekti-
vet som t.ex att byta

ut texten på 
”Teddybjörnen

Fredriksson” till 
”Teddybjörnen 

Ibrahim” 50 frågor och svar
om HIV

K

Sex-
leksak

H

Oscar lär dig 
styrketräna

T



Biljetter och info: www.operan.se eller 08-791 44 00

KUNGLIGA BALETTEN

La fille mal 
gardée
Koreografi: Sir Frederick Ashton 
Musik: Ferdinand Hérold
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tt träffa Lucia Etxebarría är
som att förflyttas till hennes
bok Beatriz och himlakroppar-

na. Boken har nyligen getts ut på svens-
ka och den handlar om bisexuella Be-
atriz. Hon rör sig mellan olika dekaden-
ta miljöer och attraheras av kvinnor
som lever bohemliv med alla tänkbara
droger som livselixir. 

– Jag är ledsen, men det här kom-
mer att bli en väldigt skruvad intervju,
är det första Lucia Etxebarría säger när
hon tar emot mig i en svit på Scandic
Anglais i Stockholm.

Hon lägger sig i dubbelsängen, drar
upp täcket högt över axlarna och ber
mig sätta mig på den andra sänghalvan,
vilket jag tveksamt gör. Hennes bruna
lockar breder ut sig över kudden och det
är så gott som allt jag ser av henne. 

På sängbordet ligger en trave ta-
blettkartor och pillerburkar.
Det är inte knark som i hennes
litterära värld, utan receptfria
apoteksmediciner. Lucia Etxe-
barría är bakis och förkyld
men finner sig i situationen.
Jag försöker göra detsamma.
Vi börjar prata om hennes för-
fattarskap.

– Boken om Beatriz skrev
jag för elva år sedan. Det var
ett filmmanus från början, men
det blev en bok istället för ing-
en ville ta i manuset. Boken
orsakade en skandal i Spanien. Den fick
riktigt hemska reaktioner, berättar Lu-
cia Etxebarría ivrigt trots att hon hostar
och snorar konstant. 

Varför orsakade boken en skan-
dal?

– Det var den första lesbiska roma-
nen som gavs ut i Spanien. Jag förstod
aldrig att den skulle skapa kontroverser.
Jag skrev bara om den verklighet som
jag levde i. Alla mina vänner var lesbis-
ka, jag umgicks med konstnärer och
författare. I den miljön upplevde jag
aldrig någon form av diskriminering.
Det var först när boken kom ut som jag
upptäckte att det fanns homofobi och
det var en chock för mig. 

Kvinnorna i boken är sexuellt ut-
levande och det finns ett feministiskt
budskap. Hur ser du på kvinnornas
situation i världen idag, elva år efter
att du skrev boken?

– Kvinnor köps och säljs runt om i
världen. Man skär av deras klitoris.

Kvinnor får mindre be-
talt än män för samma
jobb, i alla fall i Spani-
en. De kvinnliga tv-
hallåorna är unga och

stereotypt vackra, medan de manliga får
vara äldre och se ut lite hur som helst.
Representationen i maktsfärerna är låg.
Det finns mycket kvar att kämpa för helt
enkelt, konstaterar hon bittert och grä-
ver sedan ner huvudet i kudden. 

Lucia Etxebarría lever idag ensam
med sitt barn. Tanken var att hon skulle
leva med barnets far men det slutade
med en separation som hon inte vill pra-
ta om. I Spanien är det ovanligt att vara
ensamstående mamma och hon berättar
att det inte alltid är lätt att få det att gå
ihop.

Hur är din relation till kvinnor?
– Jag har levt ihop med en kvinna, i

två år. Hon var min bästa vän och jag
blev väldigt kär i henne. Det här var in-
nan jag fick barn. Vi hade en stark pas-
sion som nästan förtärde mig och jag
tror inte det skulle vara bra för mig att
hamna i en sån situation igen... 

Mina tankar förs genast till Beatriz
i boken, som frigör sig från sina föräld-

rar, gör en klassresa rakt ner genom
samhällsskikten och träffar destruktiva
kvinnor. Lucia Etxabbería bekräftar att
det absolut finns paralleller mellan ro-
manfiguren och henne själv. 

Vad stärker dig, vad väljer du att
göra när du har tid över för dig själv?

– Jag lever ett väldigt strukturerat
liv, jag skriver på fasta tider. På fritiden
gillar jag att laga mat och att gå på teater
och bio. Jag tycker om att dansa. Också
läser jag förstås.

Vad läser du just nu?
– Proust. Jag läste honom när jag

var 18-19 år, men jag förstod inte så
mycket då. Nu läser jag om mycket från
den tiden och förstår det på ett annat
sätt…

Magda Gad

Lucia Etxebarría
Ålder: 40. Bor: Madrid

Civilstånd: Ensamstående
mamma

Yrke: Författare
Inspireras av: Verkligheten

Aktuell med: Boken ”Beatriz
och himlakropparna” 

A

Lucia - 
en fascinerande

författarinna

v en slump har forskare upp-
täckt ett piller som fungerar
som Viagra – för kvinnor. I ett

försök där kvinnor fick prova en antide-
pressiv medicin upptäcktes det att pill-
ret inte alls hade någon depres-
sionslindrande effekt. Däremot fick för-
sökspersonerna ökad sexlust. 

Nu håller forskarna på att ta fram
ett kvinnligt Viagra. Det verksamma
ämnet heter flibanserin och det stimule-
rar de delar av hjärnan som har med
känslor att göra, inklusive sexuella
känslor. Till skillnad från Viagra som
ges till män måste det kvinnliga viagrat
tas i flera veckor innan det ger resultat. 

Vill man inte vänta tills det kvinnli-
ga viagrat lanseras kan man prova pro-
dukter som till exempel L-Argiplex,
Rosenrot, Viamax, Arginmax kvinna
och Ginseng.

Magda Gad

Viagra för kvinnor

A

Vår- och sommarkollektionen från Tretorn känns fräsch.

Skorna är både snygga, bekväma och coola. Passar bra

på tennisbanan, i segelbåten eller varför inte på krogen. Dojor

som man kan dansa hela natten i är aldrig fel.

MG

Ca pris: 700-800:-

Avspänt snygga dojor

V

TACK!
Tidningen QX vill tacka alla er som jobbade med Gaygalan 

och som såg till att det blev en fantastisk succé. Tack vare 
er hjälp och ert engagemang blev det en kväll och en natt 

vi sent kommer att glömma. Vi hörs om ett år igen...

Konferencierer
Katrin Sundberg
Pia Johansson

Artister
Ambassadeur

Magnus Carlsson
Lotta Engberg med dansare

Kleerup feat. Robyn
Måns Zelmerlöw
Erik Segerstedt
Danny Saucedo
Cissi Ramsby
Sara Burnett

Gaykören med Karol
Linda Bengtzing med 

dansare
Markoolio

Andreas Lundstedt med
dansare

Dansarna till Lill-Babs-
numret: Stefan Clarin & 

Tomas Ahlgren

Prisutdelare
Kayo

Marie Jungstedt
Carina Berg

Alexandra Pascalidou
Sissela Kyle

Yvonne Ryding
Malou von Sivers

Sahlene
Björn Törnblom
Tobias Wallin

Tobias Karlsson
Rickard Sjöberg
Rachel Mohlin

David Hellenius
Maud Olofsson
Renée Nyberg
Dajana Lööf

Mark Levengood
Nyamko Sabuni

Mona Sahlin
Marie Serneholt
Roger Nordin

Personal
Edward af Sillén

Daniel Rehn

Pia Lagergren
Hans Johansson

Anders Leek
Johan ”Barnet” Glassel

Johan Ratz
Magnus Jansson

Thomas Lundberg
Maria Almström
Mymlan Isenborg
Anna Norström

Lars Ahlman
Peter Moltin

Bosse Runfast
Helena Reistad

Anders Sundström
Mats Rydholm
Lena Reistam
George Isho

Johanna Björkegren
Christian Hagward

Tomas Nordin
Christer Broman

Andra hjältar
Lars Wallin

Julia Mengarelli på  
Smink & Perukmakaren

Christoffers blommor
Johan Paulsen

Jasmina Munteanu
Camilla Bjering
Bert Karlsson 

Johanna Karlsson
Pehr Hante

Lotta på Börsen
Rikard Wolff

Koshiar Mehdipoor 
Jan Mybrand

Hans Marklund 
Sara Fällström
Mia Bengtsson
Magda Erixon

Stockholms Stadsteater
Svea Fröjd på Baluba
Personalen på Cirkus

Våra samarbetspartners:
Absolut

Make Up Store
KLM

Synsam



Upplev årets prideparad 

1 juni i Tel Aviv!
Passa på att besöka Jerusalem och Döda Havet

Pridepaket Tel Aviv
Paketresa
En vecka inkl. flyg från 6969:- per person
i delat dubbelrum. Direktflyg Stockholm - Tel Aviv
tisdag 29 maj. Tillbaka från Tel Aviv till Stockholm tisdag 5 juni.

I priset ingår flyg och bra turistklasshotell i Tel Aviv med frukostbuffé. 

Hotellet ligger vid stranden och kort gångavstånd till stadens 

intensiva nattliv och shopping. Extra vecka från 3520:- Utflykter (med svensktalande guider).
Heldag till Jerusalem med besök vid bl.a. klagomuren , Via Dolorosa 

och gravkyrkan. (500:-)Heldagsutflykt med klippfästningen Masada, tillhör UNESCOs världs-

arv, och bad i Döda Havet. (650:-)  Utflykterna måste bokas i Sverige. 
Kika gärna på www.glbt.org.il ”Gay Tourism in Israel”Sabraexpress flyger året runt direkt till Tel Aviv även för dig som vill 

ta del av Pridefestivalen Eilat 11 maj eller Jerusalem Pride.För frågor och bokning kontakta:Sabra Tours
08/522 03 900 (Sverige)   24 14 94 00 (Norge)

Flyg + hotell

från 6969:- /pers.
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ej Tiina, hur ska du fira 8:e
mars?
– Oj, det blir firande hela veck-

an. Jag har ju blivit inspektor på Små-
lands nation i Lund och den 6:e skall
jag hålla föredrag om feminism på uni-
versitetet i Lund och den 7:e skall jag
tala om heteronormen för socialdemo-
kratiska kvinnor. På själva dagen den
8:e skall jag prata på torget i Lund och
sen kastar jag mig på tåget till Stock-
holm och hoppas att jag hinner i tid till
Bang-festen på kvällen.

Varför
är det så
viktigt att vi
uppmärk-
sammar 8
mars?

– Av
samma an-
ledning som
jag tycker
det är viktigt
med Pride  för HBT-människor och 1
maj för arbetarrörelsen. Så länge som
det finns orättvisor mellan människor är
det viktigt att det uppmärksammas. Det
finns fortfarande så mycket kvar att gö-
ra. Det borde finnas en speciell dag för
antirasism också. Du ska se att det snart
finns en dag för allting så vi kan fira he-
la året (skrattar).

Känns det som man jobbar i
motvind med feminism 2007?

– Det är ju lite ”lågkonjunktur” för
feminism just nu. Och som alltid i dåli-
ga tider är det järngänget som håller ut.
Men jag skulle samtidigt vilja säga att
det på gräsrotsnivå inte är någon låg-
konjunktur, när man möter människor
ute i landet finns en helt annan känsla
än vad som speglas i media.

Vad ska en kille göra 8:e mars?
– Han skall vara feministisk. Femi-

nism handlar inte bara om kvinnor utan
det handlar om kön, och män har ju
också kön. Jag tycker man skall vara
solidarisk och delta i aktiviteter, eller
göra som du gör nu: skriva om det i
QX!

När vi pratar med Tiina är det
schlagerlördag och hon sitter på en buss
upp till Norrland för skidsemester.

Ska du kolla på Melodifestivalen
ikväll?

– Jag är rädd att jag inte kommer
att hinna! Jag får titta på reprisen i mor-
gon. Det går ju bra det också.

Peter Ludvigsson

Behöver du någon att prata med?
Har du väntat för länge?

Jag har mottagning mitt i Malmö 
och är dipl. samtalsterapeut 

från HumaNova.

Ring 0739-71 48 21 för mer information.
Anna-Malin Blomqvist

arb
ete
familj

fritid

SAMTAL - GESTALTTERAPI
Individ   Par   Grupp

Malmö
Robert Mowitz
Gestaltterapeut aukt

Tel 070-6793137 robert@gestaltifokus.com

Stockholm
Ulf Petrén

Gestaltterapeut aukt
Tel 0708-511779 info@ulfpetren.se

www.gestaltterapeuterna.com

 JORGE VALDÉS
 fotvårdsspecialist

Drottningholmsv. 2, Fridhemsplan
(i samarbete med Aysel’s Skönhetsvård)

www.kristinehovskliniken.se
08-720 13 50

Klassisk 
fotvård

Fot-
massage

SPA

elodifestivalen pågår för fullt och skandalerna avlöser varandra. 
Homochock ett: Andreas gick inte vidare. 
Homochock två: Magnus gick inte vidare. 

Amen, hur chockade BLEV vi inte?! Bert Karlsson hade ju lovat att han
typ skulle vinna hela tävlingen. 

Homochock tre: Nanne åkte inte räkmacka direkt till Globen. 
Homochock fyra: After Dark gick inte vidare.
Ska det fortsätta i den här stilen kan homovärlden komma att drabbas av

masspsykotiska svimanfall och hjärtflimmer. 
Hur röstar folk egentligen? Jävla homofober!
Faktum är att jag … låt mig uttrycka det milt: är något förbryllad över den-

na schlagerfeberhysteri. För hysto är det. Visst det är jättekul när folk tävlar,
men känns det inte lite väl Lilla Sportspegeln, Björnes Magasin och Småstjär-
norna över alltihop? Vuxna tävlande som ser ut som om de väntar på att få sin
dödsdom uppläst, när de i själva verket bara ska få höra om de ska vidare i en
singalong-tävling. Vuxna som gränslöst hyllar en deltagare som knappt kan
sjunga, bara för att hon är lågstadielärare och kommer från en småstad. Vuxna
som avbokar allt annat och gör sig otillgängliga varenda lördag under hela våren
och sen talar detaljerat kring detta som om det gällde en världsangelägenhet. Att
svenska kärnkraftverk tycks kunna flyga i luften när som helst står i jämförelse
sig rätt slätt som samtalsämne. 

Men vad är det jag sitter och skriver. Har jag blivit helt tokig?
Nej, att fälla minsta lilla negativa kommentar om denna folkfest är ofören-

ligt med god sed. Man blir genast en partykiller, glädjedödare och bakåtsträvare.
Att göra det i homosammanhang är som att svära i kyrkan eller minst lika

tabu och oförlåtligt som att årets homo skulle komma ut som hetero. Jag menar,
till och med Tiina Rosenberg är ju gaaaalen i schlager.

I lördags skulle jag ta ETT glas på Roxy FÖRE tävlingen och sen gå hem
och titta på andra kanalen som hade temakväll ”kön”. Kände mig mycket seriös.
”Jag kollar på Måns och sen går jag”, tänkte jag och fann mig plötsligt ytterli-
gare ett glas senare, helt oplanerat, gapandes och heja-heja-heja-andes på Nan-
ne. 

Är väldigt svag för hennes benföring. Blev ju tvungen att stanna för att se
hur det skulle gå för henne. Min äldsta och mest radikala vänsteraggressiva vä-
ninna gjorde otippat entré på nämnda krog och gav mig en schlagerkortlek. Det
är fan ingen ordning på någonting längre.

Jag har inget emot party. Bara det kombineras med lite motstånd. Det är
därför jag älskar homo-hbt-queer-världen. Vi har en enastående förmåga att
knyta nävarna samtidigt som vi dansar. På QX-galan steppade jag så att ena fot-
knölen blödde och jag gjorde sannerligen allt jag kunde för att bidra till att vi
skulle slå förra årets försäljningsrekord av Champagne. Vilket vi naturligtvis
gjorde och vilket jag naturligtvis fick betala för.  Och nu pratar jag inte om kro-
nor och ören. Jag var antagligen inte ensam om att tala i den stora telefonen da-
gen efter. 

Men det fanns också plats för lite eftertanke. Årets hederspris gick rättmä-
tigt till arrangörerna av Riga Pride. Deras djärvhet kan inte ha undgått någon.
De människor som förra året hade modet att stå upp mot hatet och som öppet
vågade visa sin kärlek på Rigas gator möttes av hatfyllda, bajskastande motde-
monstranter. 

Knappt en timmes flygresa från oss utsätts människor för ett massivt hat
från samhällets alla förgreningar: kyrkan, politiker, myndigheter och media. Till
och med polisen var oförsvarligt passiv mot den galna mobb som angrep fjolå-
rets Pride-parad.  I år hoppas jag att den svenska regeringen med kraft tar av-
stånd från homofobin i Lettland.  EU bör tydligt framhålla vikten av att med-
lemsländerna säkrar demonstrationsrätten för alla medborgare och Riga måste
måna om både sina invånare i staden och sitt rykte i omvärlden. 

Vi andra kan göra en viktig, och inte allt för ansträngande, insats genom att
vika några semesterdagar och sluta upp vid sidan av våra baltiska grannar. Jag
pratade nyss med en av arrangörerna som
berättade om att de fått ta emot hot så sent
som idag. Men hon hade också glädjande
nyheter. Med lite flyt kommer en chartrad
färja gå från Stockholm. Båten kommer sen
att ligga kvar i Riga hamn under hela ”Fri-
endship days and Riga Pride” med regnbågs-
flaggan i topp och party ombord. Ett flygbo-
lag har redan lovat att sänka priserna så att
det blir billigare att flyga till Riga än att ta en
barrunda. Och arrangörerna försäkrar att det
blir kalas ”med massor av schlager” varenda
kväll.

Glamour och solidaritet i en oslagbar
kombination.

Jag hoppas så mycket att deltagarna i
årets pride-tåg kommer att vara många fler
än de eventuella idioterna vid sidan om. Så
att vi alla med stolthet kan tänka: hatet är lo-
kalt -  men solidaritet och kärleken är global.

Vi ses i Riga.

Mian Lodalen

M

Fest och solidaritet - 
en oslagbar kombination
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”Vi har en 
enastående 
förmåga att 

knyta nävarna
samtidigt som 

vi dansar”

Hur ska du fira
8 mars, Tiina?

H

”Det borde
finnas en

speciell dag
för anti-
rasism 
också”



231.900

TSandsborgsvägen 45, Enskede Tel 08-448 04 40

T-Skogskyrkogården, Mån-Fre 9-18, Lör-Sön 11-15

Försäljning
Service
Reservdelar

www.autopunkten.se

STOCKHOLM AB
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vå killar. Ett sommarlov. En för-
älskelse. Kortfilmen ”Lucky
blue” utspelar sig på en camping-

plats i Sverige och handlar om Kevin
och Olle som blir kära i varandra. Dock
inte helt utan komplikationer. Filmen,
som är 30 minuter lång, är regisserad
och skriven av Håkon Liu och i roller-
na ser vi bland andra Tobias Bengtsson
och Tom Lofterud.

”Lucky blue” tog hem förstapriset i
novellfilmstävlingen på Göteborgs film-
festival i februari. Publiken i Göteborg
var lyrisk efter att den vistas där. ”Bästa
svenska gayskildringen jag sett på film
på evigheter”, sade en biobesökare. ”En
blandning av Brokeback Mountain och
Beautiful thing” sa en annan. Regissö-
ren och manusförfattaren Håkan Liu
kunde inkassera prischecken på 200
000 kronor.

”Lucky blue” är en film om den
första stora kärleken, om att våga ut-
trycka och visa sina känslor. Det är
historien om osäkra och blyga Olle som
oväntat förälskar sig i tuffa och kaxiga
Kevin.

Olle spelas i filmen av Tobias
Bengtsson. 

Hej Tobias, berätta, vem är du?
– Jag är 19 år och bor i Kungälv,

jag går estetisk linje med inriktning mu-
sikal. På fritiden spelar jag handboll i
div 1 i Kungälvs handbollsklubb.

Hur kom det sig att du blev er-
bjuden rollen som Olle?

– Jag är medlem på sajten Film-
café på nätet och där hittade filmprodu-
centerna mig. Filmcafé är en sajt för
statister och artister som söker jobb. 

Hur kände du inför den här rol-
len?

– Jag var väl lite tveksam först. Jag
är ju inte homosexuell, men jag tyckte
att det verkade som en bra roll att göra.
Och när vi väl började filma var det inte
så jobbigt. Jag försökte att inte tänka så
mycket på att min rollkaraktär var ho-
mosexuell.

Din rollkaraktär blir ju kär i en
kille, var det svårt att sätta sig in i?

– Ja, jag var lite orolig att det skulle
vara jobbigt, men jag spelar ju bara en
helt vanlig blyg och osäker kille. Och

det här är ju som vilken annan sommar-
flört som helst.

I filmen kysser ni varnadra, hur

var det att kyssa en annan kille?
– Jag hade ju aldrig kysst en kille

tidigare så det är klart att det var ner-
vöst. Men vi skötte det proffsigt tycker
jag. Jag hade aldrig träffat Tom som jag
spelade mot tidigare och så ska man
kyssa varandra. Det är klart att det var
lite tufft. Men vi var proffsiga.

När spelade ni in filmen?
– Under två veckor i augusti, på en

campingplats i Uddevalla.
Har du några gaykompisar?
– Nej, jag känner ingen som är gay.

Ingen som jag vet är det i allafall. Vi är
fyra killar i klassen och alla har eller
har haft flickvänner.

– Men jag kände inte att jag behöv-

de ta kontakt med någon gayförening
eller gå på gayställe för att göra den här
rollen. Det är ju som sagt en helt vanlig
kille som råkar vara homo. Det kan ju
bli rätt klyshigt och fel ibland om man
ska försöka gestalta en homosexuell
person, det kan bli överdrivet och fjol-
ligt. Olle var som vilken kille som helst.
Det tyckte jag var skönt.

Vad har du på gång nu?
– Just nu håller vi på att sätta upp

Rent i skolan. Jag spelar Collin, som

också är homosexuell (skrattar). Han
blir ju kär i en transa i filmen, men i vår
pjäs så spelas transan av en tjej.

Har du några framtidsplaner?
– I juni tar jag examen, då ska jag

ut och söka jobb! Eller så satsar jag på
handbollen, jag vet inte riktigt vad jag
ska prioritera...

Anders Öhrman

”Lucky blue” visas bl. a. 
under drömfabriken den 26-28

april på Filmhuset och på Stockholm
Film Festival Junior den 15-22 april.

Tobias spelar killen som blir kär i Kevin

”Jag hade ju aldrig
kysst en kille 

tidigare så det är
klart att det var 

nervöst”

T

Från filmen 

”Lucky blue”



”Jag har gjort så mycket
för grabbar, nu vill 

jag jobba lite för 
brudarna också”

veriges mest kända blondin är
ständigt på tapeten med nya
upptåg. I dagarna lanseras hon

som Sisters affischnamn för en ny kol-
lektion som hon varit med och format.
Vi tog ett snack med Victoria Silvstedt
då hon hade ett par minuter över på ett
hotellrum i Monaco.

Så, vad gör du just nu?
– Jag sitter just nu i en soffa på ett

hotellrum i Monaco och pratar med folk
som ringer. Jag var precis i Cannes och
delade ut ett pris på en NRJ-gala och ik-
väll drar jag hem till New York igen.
Och jag har precis filmat klart tv-sho-
wen som jag gör i Paris, så jag är helt
utslagen. Det här är min första lediga
dag på jättelänge!

Nu är du aktuell i en stor Sisters-
kampanj, har du några Sisters-klä-
der privat?

– Ja, jag har hela kollektionen i min
walk-in-closet, ett helt eget Sisterscor-
ner. Innan hade jag handlat lite på
Sisters när jag var i Sverige men jag ha-
de inga Sisters-plagg i New York.

Varför tackade du ja till kam-
panjen?

– Sisters ville ha mig hela vägen,
att vara med och forma en kollektion
och välja ut plagg som jag verkligen
gillade. De tycker att jag som en inter-
nationell celebritet har koll på mode-
scenen och kan komma med nya idéer
och inputs. Sen försöker jag göra lite
mer fashionjobb och slå mig in på den
marknaden som riktar sig mer till tjejer-
na. Jag har gjort så mycket för grabbar,
nu vill jag jobba lite för brudarna också
(skrattar).

Du putar väldigt mycket på alla
dina bilder, är det lite av ditt signum?

– Haha, it was the mood I was in.
Jimmy Backius, som plåtade är en fan-
tastisk fotograf och han lockade fram
det coola förföriska i mig. Hey, baby
are you flirting with me, liksom (skrat-
tar).

Det gjordes en docka av dig för
ett par år sen. Har du kvar ett ex av
den?

– Ja, den ligger inklämd i en garde-
rob nånstans. Men den är så scary tyck-
er jag. Den är lik mig men samtidigt in-
te och så ser det ut som om den pekar

finger. Det är en stöddig docka som inte
passar för barn. A naughty doll!

Sist vi intervjuade dig hade du
precis släppt Hello Hey, har du lagt
skivkarriären på hyllan idag? (ett
tydligt knaprande och smaskande
tar över allt ljud i luren)

– Gud, jag sitter här och äter gur-
ka (skrattar). Nej, men det här med
skivkarriären var otroligt kul när
det pågick men sen ville jag gö-
ra annat. Nu har jag fått en
del erbjudanden igen och
massor av låtskrivare
drar i mig och
vill att jag
sjunger in lå-
tar. Jag har
fått en riktig
partylåt som
en fransman
gjort och
den kanske
jag sjunger
in. Vi får

se, man ska aldrig säga aldrig.
Har du blivit erbjuden att vara

med i Melodifestivalen?
– Ja, det var en låt som kom med

förra eller förrförra året faktiskt. Men
no names, honey (skrattar). Jag tänkte
att det var häftigt att den kom med, men
jag skulle aldrig utsätta mig för det.
Gud, vilken press. Så där slipper ni alla
fall att se mig (skrattar).

Du känns som en tjej som omger
dig med massor av bögar…?

– Ja gud ja. Alla man jobbar med
bakom kulisserna är ju bögar. I looove
gays! Ni är alltid de roligaste på fester-
na och dom jag skrattar mest med.

Har du nån gång varit attrahe-
rad av en tjej?

– Nej, det har alltid varit karlar,
Men, men men! I love men! Jag upp-
skattar kvinnlig skönhet men du vet,

män har så mycket mer att erbjuda
(skrattar).

Stöter tjejer på dig?
– Ja, det händer ju. Men man vet

inte om de stöter för att imponera på sin
kille, lite ”Loook what I´ve got” du vet.
Eller om de gör det för att jag är känd.
Men jag skrattar bara, det är ju smick-
rande!

Här i Sverige har vi sett Christi-
ne Meltzer göra en parodi på dig i
Hey baberiba, har du sett det?

– Haha, ja. Jag har laddat hem klip-
pen på nätet. Jag tycker det är jätteroligt
och bra gjort. Jag tycker man måste
kunna skratta åt sig själv. Och hon är ro-
lig, hon som gör mig.

Vilken är den största kändis som
har stött på dig?

– Leonardo DiCaprio är nog den
mest kända. Och han är ju jättesöt, men

jag var inte så intresserad just då. Tyvärr
(skrattar).

Vilken är den mest kända person
du har i din telefonbok?

– Dolce & Gabbana kanske? Eller
Paris Hilton. Men det är inte så att Pa-
ris och jag ringer varann och frågar
”How do you feel darling”, utan snarare
kollar vi med varann om vi är i samma
stad och ska gå ut. ”Whats going on to-
night girl”, typ. Hon är en skön party-
kompis men inte så mycket mer.

Har du så mycket pengar att du
skulle kunna lägga av att jobba nu?

– Ja, det har jag och jag har ofta
tänkt att jag ska sluta när jag väl nått en
gräns men du vet. I´ts like poison så jag
fortsätter. Ju mer pengar man har desto
mer vill man ha! Scary!

Du pratar väldigt mycket svens-
ka med engelska fraser här och där.
Tänker du på svenska eller engelska?

– Engelska! Jag drömmer till och
med på engelska och pratar i sömnen på
engelska. Det är bara med mamma och
syrran som jag pratar svenska, och det
blir massor av engelska i alla fall. 

Och till sist, varför är du så för-
bannat dålig på att använda trosor?

– Men jag är ju duktig nu! I´m a
pro now! Nu sitter jag här med mina eg-
na trosor! Jag sköter mig nu. Jag lovar!
(skrattar)

Ronny Larsson
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Femton minuter
med Victoria
Silvstedt
S

”I love men! Jag uppskattar kvinnlig
skönhet, men du vet, män har så 

mycket mer att erbjuda (skrattar)”



FÖRST PÅ
STATOIL!
Släpps den 5:e mars

”UPPKÄFTIGT &

FYNDIGT” -AB

Vi är bäst!
Jag mest!!!

Bilj: 08-643 6700
www.avenueq.se
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”…HÄPNADSVÄCKANDE SKICKLIGT…”

”Avenue Q – en skojig, absurd och skickligt fräck musikal”

”CECILIA WRANGEL är inget annat än underbar upphöjt till två…”

”Det känns som att komma in på en bar där man gärna vill stanna.”

”Oemotståndligt…”, ”Sällan får man skratta så mycket…” - SvD

”…musikalsuccén ’Avenue Q’ 

är lika enkel som genial.”

”…skickligt…”, ”…perfekt…” -DN

”Om detta inte blir en publiksuccé även i Stockholm, 

vad ska då bli det?” –Karolina Lassbo

Music and Lyrics by Robert Lopez & Jeff Marx, Book by Jeff Whitty
Based on an Orginal Concept by Robert Lopez & Jeff Marx, Puppets Conceived and Designed by Rick Lyon
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Polisen

Inte för
vem som helst.
Visst finns det fördelar med att vara stor och stark, men vi ser 

hellre att du är rätt person. Mångfald behövs, även inom polis-

kåren. Att förstå andra kulturer och språk är ett stort plus, likaså 

att kunna tänka i nya banor. Vi söker inte hårdhudade robotar, 

utan människor som kan lyssna och resonera. Vi söker blivande 

poliser som har ett stort hjärta. 

Brinner du för samhällsfrågor? Bryr du dig om din granne? 

Reagerar du om någon behandlas felaktigt? Då har du kanske 

det som krävs för att bli en bra polis. Polisen söker dig som 

letar efter ett utmanande yrke där din insats har stor betydelse. 

Sök polisutbildningen senast den 15 mars.

Välkommen med din ansökan! 

www.polisen.se

I.Edlund
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ad det är som är så gay med
Dolly Parton?
När jag får frågan från QX

chefredaktör får jag fundera ett tag på
svaret. 

Visst, man kan nöja sig med det up-
penbara. Det där med att Dolly kvalar in
i samma klass som Cher och Diana
Ross. Divor som redan från början ser
ut som dragqueens och därför passar
som en smäck i homokulturen.

Och som om inte det räckte så har
ju Dolly dessutom förmågan att levere-
ra Mae West-liknande oneliners som
“”t costs a lot to make a person look
this cheap” eller ”I look just like the gir-
ls next door. If you happen to live next
door to an amusement park”.

Men Dolly är så mycket mer än ba-
ra definitionen av “för mycket”. Bakom
den blonda peruken, de knallröda läp-
parna och de överdimensionerade brös-
ten finns en smart affärskvinna, en gam-
mal homokämpe och en alldeles särskilt
begåvad uttolkare av bitterljuva kärlek-
ssånger. För att inte tala om de där envi-
sa flatryktena som aldrig riktigt tystnar. 

Dolly Partons image kommer tro-
ligtvis att sysselsätta framtida genera-
tioner av popkulturintresserade genus-
vetare. De  kommer att riva sitt hår i

frustration när de ska reda ut om Dolly
var ett offer för könsmaktsordningen,
eller bara en cynisk exploatör av den. 

De blonda perukerna och de gene-
rösa urringningarna var från början ett
sätt för Dolly att kunna sticka ut i lunket
inom den amerikanska countryscenen
och även bli en stor artist för mainstre-
ampubliken – har man en gång sett
Dolly så glömmer man ju henne inte.

Looken kanske också var ett sätt att
dölja den stenhårda affärskvinna hon
faktiskt är. För Dolly driver sitt eget af-
färsimperium. Förutom skivorna, tur-
néerna och filmerna så har hon sin egen
temapark ”Dollywood”, som inte bara
är en samling berg- och dalbanor utan
också en viktig del av näringslivet i
Dollys ekonomiskt eftersatta hembygd i
Tennessee. 

Hon driver också produktionsbola-
get Sandollar, tillsammans med sin före
detta manager, öppne bögen Sandy
Gallin. En av bolagets allra första pro-
duktioner var dokumentären ”Common

Threads” som handlar om aidslapptäck-
ena som turnerade runt i världen under
aidsepidemins värsta år. En annan av
företagets stora framgångar var förres-
ten tv-serien ”Buffy the vampire slay-
er”. 

Ja, till och med perukerna har blivit
en inkomstkälla för Dolly, som för någ-
ra år sedan lanserade sitt egna peruk-
märke. För kvinnor av alla kön som

känner för att tillbringa en dag som
dum blondin. Eller som Dolly själv bru-
kar säga: 

”I'm not offended by all the dumb
blonde jokes because I know I'm not
dumb... and I also know that I'm not
blonde”. 

Dollys oneliners har blivit ett kapi-
tel för sig. Men slagfärdigheten är ock-
så ett effektivt sätt att slippa att svara
seriöst på frågor. Och trots alla år i of-
fentligheten är privatpersonen Dolly
Parton fortfarande ett mysterium, precis
som hennes äktenskap med Carl Dean.
Den äkta mannen som syns så lite att

hans existens med jämna mellanrum
ifrågasätts. Han stannade kvar i Tennes-
see när Dolly flyttade till Hollywood,
och enligt myten så ska han aldrig ens
ha sett en Dolly Parton-konsert. Någon
som däremot ofta syns tillsammans
med Dolly är hennes barndomsvän och
affärspartner Judy Ogle. När Dolly
skrev i sin självbiografi att de två bru-
kade sova i samma säng tog flatryktena
ny fart. Men den officiella förklaringen
är något i stil med att Dollys växte upp i
en fattig 12-barnsfamilj i bergen. Att
dela säng med någon är mer normalt än
att sova ensam för fru Parton, liksom.

Trots en lång karriär, med massor
av hits, så var det faktiskt först i slutet
av 90-talet som Dolly på allvar fick
komma in i det musikaliska finrummet.
Med album som ”Little Sparrow” och
”The grass is blue” fick hon nu också de
seriösa musikskribenterna på sin sida.
Kanske den sista skalpen för en av de få
kvinnliga artisterna som lyckats göra i
stort sett allt. 

Roger Wilson

Dolly uppträder i Karlstad 
den 11 mars, Göteborg 13 mars

och Stockholm 16 mars.

Äntligen kommer Dolly Parton 
till Sverige

V

”Och trots alla år i offentligheten 
är privatpersonen Dolly Parton 

fortfarande ett mysterium”

Fem Dolly-låtar på repeat

Harper Valley PTA

När Hem & skola-förening-
en försöker läxa upp morsan för
att hon har för korta kjokar, så
avslöjar hon dubbelmoralen i en
minnesvärd uppläxning: ”Now
there’s Bobby Taylor sittin’ there
and seven times he’s asked me for
a date. And mrs. Taylor sure
seems to use a lot of ice whenever
he’s away”. Slamp-dolly strikes
back. 

I Will Always Love You

Whitney Houston lyckades
vråla sönder låten i sin fruktans-
värda coverversion. Men när
Dolly viskar fram textrader som
“Bittersweet memories. Thats all
I have, and all I’m taking with
me” så är det som om Whitneys
röstekvilibrism aldrig gick ut
över den här sången. Som förres-
ten Dolly skrev och låg på listor-
na med redan 1974. 

Hard Candy Christmas

Hämtad från filmen ”Det
bästa lilla horhuset i Texas”, där
de lyckliga hororna längtar bort
en stund. “Maybe I’ll settle down.
Maybe I’ll just leave town. May-
be Ill have some fun. Maybe I’ll
meet someone. And make him mi-
ne.”

Here you come again

Here you come again. Loo-
kin' better than a body has a right
to. Dollys första miljonsäljare,
och en låt som där Dollys kvitt-
rande sopran står i vacker konst-
rast till den hopplösa återfall-
sknullsproblematiken. 

Stariway to Heaven

Dolly på sitt allra mest bom-
bastiska humör. Körerna dånar i
den här Led Zeppelin-covern. En
av världens mest söndertjatade
låtar känns fräsch och ny igen.
När Dolly gör den. 
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Besök vår Salong och Dagspa

Elevbehandlingar till halva priset

Njut Du också...

Boka via Internet www.privatskolan.se eller ring 08-678 15 55

Lästmakargatan 10, 111 44 Stockholm
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Han har en sida på
qruiser. Nästan alla
hans kompisar är

bögar. Och när han
går ut så går han 

oftast till gayställen.
Det skulle vara lätt
att tro att Stefan är

bög. Men det är 
han inte. 

och om de inte ville prata med mig för
att de trodde jag var bög så är det ju ing-
en personlighetstyp som jag vill ha i
mitt liv ändå. 

Hur många bögkompisar har du
idag?

– Hm, jag är ju överhuvudtaget in-
gen person som har ”en massa vänner”,
men låt säga att jag har 5-8 riktigt nära
vänner som är bögar. Och att jag kanske
känner ytterligare 15-20 st bra. 

Hur många heterosexuella kill-
kompisar har du?

– Om du menar riktigt nära vänner
är det nog bara en, men han bor i Japan
nuförtiden.

Varför trivs du bättre med gay-
killar?

– Jag upplever att man kan prata
om mer personliga saker med bögar.
Om känslor och så. Det är inte så
macho. Och det passar mig.

Hur var det första gången du var
på gayklubb?

– Det var spännande. Det var i Lin-
köping på RFSL. När vi skulle gå dit sa
mina vänner åt mig att jag var tvungen
att smälta in och att ta på mig en nättrö-
ja jag hade, den framhävde kroppen lite
mer. Det var lite kul eftersom det var
min mamma som köpt den... Jag hade
jättekul på festen och träffade faktiskt

två bögar som jag fortfarande är kompi-
sar med. En av dem ska jag träffa ikväll.

Hur många gånger har du varit
på gayställen?

– Oj, frågan är snarare hur många
gånger jag varit på straighta klubbar.
Jag tror jag kan räkna de besöken på två
händer. Men hur många gånger jag varit
på gayställen har jag ingen aning om.
Massor. Det är klart att det inte blivit li-
ka ofta de gånger när jag haft tjej. 

Varför tycker du att det är kul
att gå ut på gayställe?

– Jag älskar att dansa. Och jag kan
koppla av mer på ett gayställe. Jag be-
höver inte strutta runt och vifta på
stjärtfjädrarna eller kolla om någon tit-
tar på mig eller söker ögonkontakt. Jag
kan vara utanför det där spelet och det
är skönt. På straighta ställen tycker jag
dessutom att det finns en aggressiv un-
derton, en konkurrens mellan killarna -
om tjejerna. Jag känner mig tryggare på

gayställen och jag upplever att folk är
gladare där.

Vad säger dina flickvänner om att
du går på gayklubb?

– Jag har ju varit ihop med två
faghags som också gått på gayställen, så
det har inte varit så konstigt. Men en av
mina ex sa till mig att jag blivit lite gay
(skrattar).

Jaha, hur då?
– Jag vet inte, men jag gissar att det

är naturligt att man tar efter vissa manér
när man umgås med bögar. Dessutom
har jag nog en mjukare framtoning än de
vad de flesta straighta män har. 

Har du funderat någon gång på
om du kanske är bi?

– Nej, inte direkt. Jag har aldrig be-
hövt sitta och ner och verkligen fundera
på det, för jag vet att jag tänder på tjejer
och på kvinnokroppar, inte på killar. Så
enkelt är det.

Vad säger dina straighta vänner
om att du umgås så mycket med
bögar? 

– De brukar nog tycka att det är lite
annorlunda, men de flesta är ganska för-
domsfria ändå. Dock minns jag en ar-
betsplats där de flesta killar uttryckte sig
lite klumpigt om bögar. Jag bjöd hem en
av de killarna på en fest och han var lite
nervös eftersom han visste att det skulle
vara bögar på festen. Men han trivdes
bra och han följde till och med ut på Tip
Top sedan. Många tror fortfarande att
gayställen är som Blue Oyster bar med
en massa läderbögar (skrattar).

– Jag fick till och med min pappa
att ändra uppfattning om bögar. Han är
över 70 år, från Italien och rätt konser-
vativ i sina åsikter och han uttryckte sig
inte helt bra om homosexuella innan.
Men så visade jag filmen Priest för ho-
nom och berättade sedan att min bästa
kompis som han träffat massor av gång-
er är bög. Då kunde han ju inte säga nå-
got. Idag är pappa pro-gay och han låter
ingen uttala sig nedlåtande om homo-
sexuella, då brukar han tillrättavisa dem
och sätta dem på plats (skrattar).

Raggar killar på dig på gaystäl-
len?

– Ja, det händer väl. Och jag vill in-
te berätta på en gång om någon kommer
fram att jag är straight. Det känns så för-
mätet på något sätt. Om någon säger
”Hej ” kan jag ju inte säga ”jag är
straight” på en gång. Men jag blir glad
när någon kommer fram och pratar och
visst är det en komplimang när killar
raggar på en.

Det är lördag idag, hur ser dina
planer ut för kvällen?

– Haha, jag ska på schlagerparty,
det blir en massa bögar, en straight tjej
och jag. Sedan blir det Connection hop-
pas jag.

Tar du aldrig med dig dina bög-
kompisar på något straight ställe?

– De har sagt att vi måste gå på ett
straight ställe så jag kan träffa någon,
men det har inte blivit av än. Det vore
kanske nyttigt för mig, jag har nog en
del fördomar gentemot straighta stäl-
len...

Anders Öhrman

tefan är 30 år och bor i en
lägenhet i Vasastan i Stock-
holm. Han är singel, jobbar

som ledare på Telia och gillar att umgås
med kompisar och styrekträna på friti-
den. En sak skiljer Stefan åt från de
flesta andra heterosexuella killar. Han
umgås nästan uteslutande med bögar.
Han är, vad han själv kallar det, en
”Fruit fly”.

– Såna som jag kallas tydligen för
det, säger Stefan och skrattar. Straighta
killar som hänger med bögar. 

Stefan, hur kommer det sig att
du har så många gaykompisar?

– Oj, ja, till största delen beror det
nog på min barndomskompis. Han och
jag har varit kompisar sedan mellansta-
diet. En dag i sjuan minns jag att han sa
att han hade en hemlighet som kunde
förstöra vår vänskap men jag kunde inte
förstå vad det kunde vara. Efter en tid
fick jag ett brev av honom som jag skul-
le läsa när han inte var i närheten. I
brevet stod det att han var kär i mig och
att han tyckte att vi skulle ha sex. Vi var
13 år då. Han hoppades väl att jag skul-
le vara intresserad av honom, vi hade
tittat på lite porrfilmer ihop och pratat
mycket om sex, men vi hade aldrig haft
någon sexuell upplevelse ihop. Efter-
som hans känslor inte var besvarade
fick vi väl en liten dipp som vänner ef-
ter det där brevet då jag inte riktigt viss-
te hur jag skulle förhålla mig till hans
känslor. Men jag saknade ju honom
som kompis och efter ett par månader
blev vi bästisar igen. 

– Efter gymnasiet och lumpen bör-
jade vi båda plugga i Linköping och då
bodde vi ihop. Jag hade väl en del fun-
deringar och rädslor kring att andra
skulle tro att jag också var bög. Jag var
även orolig för att se min kompis hång-
la med en annan kille då tanken på två
killar ihop fortfarande kändes olustig.
Han hade ju träffat en kille vid den här
tiden, och jag hade tjej, men hon bodde
inte i Linköping. En kväll hade jag varit
på en fest och när jag kom hem låg min
kompis i soffan med sin kille. De låg
bara framför TV:n och kramades med
kläderna på och var så där gulligt kära.
Då kände jag ”det är ju verkligen precis
samma typ av kärlek som den mellan
mig och min tjej”. Det var en spärr som
jag minns försvann just då. Jag slutade
även bry mig om folk skulle tro att jag
var bög. Om de pratade med mig skulle
de nog tillslut inse att jag var straight

En
straight
man bland
alla bögar

”På straighta ställen tycker jag att det
finns en aggressiv underton, en 

konkurrens mellan killarna - om tjejerna.”
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WHATA 
CISSI!

rets Homo Cissi Ramsby slog
ut rikskända personer som
Magnus Carlsson, Christer

Björkman och Andreas Carlgren då
hon tog hem titeln under Gaygalan i
februari. Cissi slog igenom i höstas och
blev folkets favorit efter en magisk ver-
sion av Not ready to make nice under
auditionveckan av Idol. Hon har varit
öppen med sin läggning sedan hon var
fjorton och är många unga flators före-
bild.

Hur kändes det att vinna? 
– Åh gud, det var helt sjukt! Jag flög

upp ur stolen och var totalt chockad. Vi
hade pratat lite om det vid bordet innan
men jag trodde ju inte att jag skulle ha
en chans mot gamla rävar som Christer
Björkman och Magnus Carlsson.

Varför tror du att du vann?
– Folk kanske tyckte att jag var en

ny fräsch fläkt. Jag kan också tänka mig
att publiken gillar att jag varit stolt över
vem jag är och aldrig försökt dölja att
jag gillar tjejer. Idol var ju ett ypperligt
tillfälle att visa upp en ny del av gay-
världen, det är inte så många unga tjejer
eller killar som offentligt berättar att
dom är gay. För mig var det inget att tve-
ka om och jag har aldrig vikt mig när
det gäller min läggning. Jag är stolt för
den jag är och det är ju det priset hand-
lar om. Jag är oerhört tacksam över att
folk röstat och när jag tänker på att lilla
jag vann så ler jag bara. Jag har fått
massor av respons, väldigt många kom-
mer fram och säger att dom är glada för
min skull.

Blev det en vild natt på Cirkus?
– Ja! Gud vad gayvärlden kan det

här med att festa! Tyvärr fick jag migrän
så jag lämnade festen vid ett men sen
fortsatte vi ändå på mitt hotellrum och
jag somnade inte förrän vid fem.  

Vad har du gjort sedan idol?
– Det har varit massor av spelningar

över hela Sverige, både på egen hand
och med dom andra från Idol. Men nu är

det slut med Idol-Cissi och jag ska satsa
på mitt band Vinestreet som består av
mig och fyra grabbar. Vi skriver massor
av material nu och hoppas få skivkon-
trakt i vår. Musiken är lite Alanis Mor-
rissette-poprock korsat med Anouk.
Och som det ser ut nu dyker vi upp un-
der Pride…

Har du nån gång ångrat Idol?
– Nej, absolut inte. Det är anled-

ningen till att jag får hålla på med det
jag vill, musiken. Det är fortfarande
overkligt att jag kom femma, jag trodde

att jag skulle åka redan under audition-
tiden.

Det kom fram tidigt att du var
flata?

– Ja, det blev en grej för media och
även om jag står för vem jag är blev det
lite tröttsamt i längden. Vad var grejen?
Att jag tycker om brudar är väl inte så
speciellt, det finns ju massor av tjejer
som gör det och är öppna idag. Men det
var ju bara att köra sitt race, alla andra
var ju öppna med flick och pojkvänner
så det var ju självklart att jag skulle vara
det också. 

Känner du att du är en förebild
för unga flator?

– Jag har fått höra det i alla fall och
jag har fått oerhört mycket mejl, telefon-
samtal och brev från unga tjejer som sä-
ger att jag fått dom att komma ut eller
att våga stå för den dom är. Jag själv

kom ut när jag var 14, så jag kan ju rela-
tera till hur det var när man var yngre.
Jag var i det närmsta homofob innan jag
kom ut, mycket just för att jag själv viss-
te att jag var gay och var rädd för att
komma ut. Men till slut blev det ohåll-
bart och jag tänkte att ”berättar inte jag
kommer jag dö inombords”. Så jag be-
rättade och första gången kysste en tjej
föll pusselbitarna på plats, och det mot-
togs väldigt bra i min omgivning. 

Dejtar du någon nu?
– Kanske. (skrattar)
Varför är det så ont om kända fla-

tor?
– Ja, det kan man fråga sig. Kända

flator kan man räkna på en hand och
bögar behöver man väl tio-tolv händer
till? Men vi är väl alla bra på olika saker
och flator kanske inte tar dom synliga
positionerna främst. 

Vad gör du just nu?
– Jag har precis flyttat till Stock-

holm från Järvsö, så jag måste skaffa ett
jobb här nere inom kort, förhopp-
ningsvis inom tv-produktion. Sen kom-
mer jag att dyka upp i ett par tv-program
framöver och skriva material till bandet.

Går du ut nåt i Stockholm?
– Ja, mest Connection och Intern. 
Har det blivit lättare att få tjejer

sen du blev känd?
– Ja, ragg får man oavbrutet, och i

alla åldrar. Men jag är samma tjej jag
alltid varit och är ingen förhållande
människa så jag tar det lugnt. Men jag är
svag för Skateboard- eller snowboard
åkande tjejer med lång mörkt hår.

I det här numret koras Jennifer
Brown till Sveriges sexigaste kvinna.
Vem tycker du är Sveriges sexigaste?

– Jag kommer på tre stycken. Cari-
na Berg är jag svag för och Robyn är
het. Sen tycker jag att Linda Bengtzing
är oerhört snygg. Jag frossade i ögon-
godis under Gaygalan med andra ord.
(skrattar). 

Ronny Larsson

”Jag har fått 
oerhört mycket

mejl, telefonsamtal
och brev från unga
tjejer som säger 
att jag fått dem 
att komma ut”

För första gången på åtta år blev en flata Årets Homo på 
Gaygalan. Vi snackade med Järvsös finest, Cissi Ramsby.

Framröstad till Årets Homo på Gaygalan 2007

Å
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Den 12 maj hålls finalen i Eurovision Song Contest 

i Helsingfors – och självklart ordnar vi en schlager-

kryssning. 

Vi lämnar Stockholm den 11 maj tillsammans 

med kända och okända schlagerlovers. Det blir 

en specialkomponerad schlagershow med våra 

mest folkkära artister artister, bl a Kikki Daniels-
son, Bobbysocks och Jessica Andersson. Värd för 

showen är schlagergeniet Björn Kjellman. Det blir 

också schlagerkaraoke med Mathias Holmgren. 

På väg hem från Helsingfors den 12 maj kommer 

tävlingen att sändas live på storbilds-TV.

Pris från 595:–/person. Gäller när fyra personer delar en C4hytt. 

Tillägg för övriga hyttkategorier. Uppe kod SONGX.

Boka schlagerkryssningen hos Silja Line, 
tel 08-222140 eller gå in på silja.se

Kryssning för alla 
schlagerlovers!

Tallink

AFTER
DARKDARK

biljetter
ticnet: 077-170 70 70
www.ticnet.se
cirkus biljettkassa 08-660 10 20
www.cirkus.se
gruppbokning 08-587 987 16 
(fler än 16 biljetter)

på cirkus 
april & maj 2007

premiär 12 april
onsdag – lördag t.o.m. 5 maj

extraföreställningar 
söndag 15 & 22 april!

liol production presenterar



QX MARS 2007 • 21

Jennifer Brown, artist/skåde-
spelerska
Det är mysigt att fika med Jennifer

Brown. Vi sitter i den New York-inspi-
rerade restaurangdelen på Hotel Reisen
med varsin kaffe. Lågmäld soul ström-
mar ur högtalarna. Jennifers ögon skrat-
tar, munnen är ständigt på väg att brista
ut i ett leende, de mörka lockarna ramar
in ansiktet. När jag frågar hur det känns
att ha blivit utsedd till Sveriges sexigas-
te kvinna utbrister hon:

– Vilket brev på posten det blev!
Tre veckor efter att jag fått barn! Det är
verkligen kul. Jag känner mig hedrad.

Om jag inte visste att Jennifer pre-
cis blivit mamma hade jag aldrig anat
det. Där finns inga spår av vaknätter och
den figursydda koftan faller fint över
midjan. Men där finns en drömsk blick
och en lycka som smittar av sig. 

– Du måste skaffa barn! Det är en
otroligt häftig resa. Jag kan inte styra
det här, jag måste släppa egot och kon-
trollbehovet och bara hänge mig till
henne. Det är som att allt har fallit på
plats, säger Jennifer och berättar att hon
känner sig nyfrälst. 

Uppmärksamheten kring Jennifers
utseende har följt henne sedan barnsben
och den har blivit en naturlig del av li-
vet.

– Jag har nog använt mig av det
omedvetet. Det har blivit en del av min
identitet. Jag kan ödmjukt sitta här och
säga att mitt utseende inte har spelat nå-
gon roll, men det är ju inte sant. Fast det
räcker inte att vara söt, i längden skjuter
personligheten igenom och folk vill ve-
ta vem man är. Därför behövs alla bitar
för att man ska lyckas. 

När Jennifer slog igenom var hon
21 år och hela konceptet var kommersi-
ellt paketerat.

– Med det stora håret och allting!
(skrattar) Efter det fick jag börja jobba
med att ta reda på vem jag är. Och det är
ett work in progress.

Vad har du kommit fram till, vad
utmärker dig som person idag?

– Jag är ärlig och emotionell. Jag är
uppriktig, man vet alltid var man har
mig om man står nära mig som vän.

Vad attraheras du av?
– Något jag alltid har beundrat är

när någon är riktigt bra på något. När
någon utstrålar kreativ kraft. Jag kan
faktiskt bli tänd på mig själv när jag är
igång och är kreativ. Det är viktigt för
mig att hålla igång kreativiteten, utan
den känner jag mig halv, den är min liv-
sglöd. När jag inte har den i mig själv
söker jag den hos andra. 

Kan du känna dig attraherad av
kvinnor?

– Om du kommer hem till mig
kommer du att upptäckta att jag har fo-
ton på kvinnor på väggarna. Både por-
trätt och kroppar. Kvinnokroppen är
sensuell och vacker. Jag tycker att kvin-
nor är attraktiva, men jag har aldrig levt
med eller varit tillsammans med en
kvinna. 

Hur ser din relation till gayvärl-
den ut?

– Det räcker att vara här i Gamla
Stan för att ha en relation till gayvärl-
den! (skrattar) Jag har många vänner
som är gay och vi går ofta ut på de stäl-
len som finns här. Torget, Chokladkop-
pen, Muren… Gayvärlden är en väldigt
naturlig del för mig. 

Vem skulle du själv välja om du
skulle utse Sveriges sexigaste kvinna?

– Alexandra Pascalidou. Jag såg
henne när hon intervjuade någon i teve
nyligen och hon hade något som entusi-
asmerade mig. Det är sexigt. 

När jag frågar Jennifer vem hon
skulle utse till Sveriges sexigaste man
ber hon att få fundera lite. När vi senare
återkommer till frågan kommer hon att
tänka på Melodifestivalaktuella Ola Sa-
lo. 

– Han har faktiskt något sexigt. Nå-
got utlevande. 

Tittar du på Melodifestivalen?
– Ja. Det är underhållande och fyl-

ler sitt syfte, men jag har lite svårt för
det fabricerade och spektakulära. Det
känns inte som att musiken kommer
från hjärtat. Musikbranschen har blivit
en industri som handplockar talanger.
Och visst, det är så det ska vara i såna
här sammanhang, men jag skulle aldrig
köpa den typen av musik. 

Vilken typ av musik berör dig?
– Cat Stevens senaste! 
Jennifer börjar nynna på Where

true love goes, och det är precis så char-
migt som det låter. 

– Det är sån underbar text, den har
blivit mitt mantra. Sedan gillar jag Ja-

mes Taylor.
Jennifer slår ut med händerna, tar

ton och börjar sjunga: Just shower the
people you love with love, Show them
the way that you feel, Things are gonna
work out fine if you only will, Shower
the people you love with love… 

Du var med i filmen
”Förortsungar” som vann pris som
årets bästa film 2006. Hur är det med
musiken, ligger den på hyllan?

– Musiken finns med mig hela ti-
den och jag har faktiskt nästan en hel
platta klar. Min plan var att göra klar
den innan Lilly kom, men det var över-
entusiastiskt. Nu har jag en ny skärpa,
nya insikter och något nytt att skriva om
och det ska bli riktigt roligt. Dessutom
känner jag ingen prestationspress läng-

re. Min egen inre kritiker har släppt ta-
get, det är ofta där begränsningarna har
suttit för mig, och det känns jättehäftigt. 

Vad har du för framtidsplaner
förutom att göra klar plattan?

– Nu ska jag i första hand vara
mamma. Men filmen gav mig mersmak,
det var jättekul. Jag skulle gärna vilja
göra musikal. 

Har du någon hemlig dröm?
– Jag lever min dröm genom att jag

gör min musik. Men det kanske skulle
vara det här med redigering och layout
då (skrattar), och kanske inredning, det
som jag har fått för mig att jag besitter
oanade talanger i! (skrattar)

Magda Gad

11

Jennifer Brown. Ålder: 35. Bor: Stockholm. Familj: Dottern Lilly. Blir glad av: Lilly! Och naturligt entusiastiska männi-

skor som är bra på det de håller på med. Blir ledsen av: Avsaknad av kärlek och orättvisor. Är riktigt bra på: Sprida

glädje! Är riktigt dålig på: Att vara tydlig, men har blivit bättre på det. Favoritsysselsättning: Sången. Oanad talang:

Tycker sig ha en oanad talang när det gäller layout och redigering.

”90-tal, en ny souldrottning träder fram, vi lyssnar på Tuesday
afternoon och drömmer om skönheten i mörka lockar. Ett decenni-
um senare har vi fortfarande inte glömt henne. Hon är vacker, sexig,
kan sjunga, har fin kropp, ett härligt leende, en skön utstrålning…
Det här är kvinnan som har allt! Hela juryn faller direkt och börjar
tänka på vaniljsex med skön soulmusik, utspridda rosblad, goda vi-
ner och tända ljus. Under 2006 var hon med i filmen Förortsungar,
nu ser vi fram emot en ny platta.”
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Tilde Fröling, programledare
Kvinnan som är sexig med stort S. Tjejen som har farlig blick, är cool och het. Ögon som en katt. kropp som en puma och
visst påminner hon om Liv Tyler! Plustecken för att hon leder Lustgården, TV3:s sex- och samlevnadsprogram för tjejer. Mi-

nustecken för att hon är förlovad med pojkvän… Det är ju själva attan alltså. Men vi fortsätter drömma!

Izabella Scorupco, skådespe-
lerska. Farligt vacker, framgångs-
rik och snyggaste Bondbruden all

times! Vi dreglade över henne i Golde-
neye och har velat ha henne sedan dess.
Igår, idag, imorgon – Izabella Scorupco
är ständigt aktuell och hennes blick
räcker för att man ska tappa kontrollen.
I år gör hon huvudrollen som Rebecka i
filmatiseringen av Åsa Larssons bok
Solstorm.

Lisa Miskovsky, musiker.
En jurydeltagare är beredd att gif-
ta sig, per omgående. Men Lisa

Miskovsky har väl gått tillbaka till sin
pojkvän, trots att vi hoppades på annat
efter hennes queera video och misstänkt
lesbiska låttext från senaste plattan. Le-
endet är underbart, hon har rösten, ögo-
nen, håret och kan åka snowboard. Hel-
heten är fantastisk och vi faller pladask.  

Regina Lund, artist.
Allkonstnär med skön utstrålning
som är kreativ som få. Regina

Lund har en helt egen stil som vi gillar
skarpt. Sexig röst, sexig blick och vi sä-
ger bara Aspiranterna! Vem föll INTE
för hennes roll som lesbiska poliseleven
Ulrika? Dessutom spelade hon flata re-
dan 2002, som lesbisk advokat i Vita
Lögner. Stort plus!

Dianne ”Cream” Wiston, sång-
erska
Hemlig sexdröm, eller? När vi

kommer till Addis Black Widows lesbis-
ka frontfigur blir juryn nästan osams.
Ena halvan går igång på alla cylindrar,
för andra halvan blir det för mycket. Cre-
am spar inte på krutet. Hon är porrig så
det förslår och tänjer på gränser. Det
upprör, och det gillar vi. En brud som vi
gärna vill tämja - i sängkammaren.

Marie Serneholt, sångerska.
Skönhet som prydde MQ:s re-
klampelare tillsammans med

Andreas Wilson i vintras. Har tidigare
gjort reklam för sminkjätten Maybelline
och gjort musikalisk karriär med bandet
A-Teens. Men Marie Serneholt klarade
sig även utan gruppen och gjorde so-
losläpp 2006. Och om det är något vi
gillar så är det brudar som klarar sig på
egen hand.

Tuva Novotny, skådespelerska.
Det började med Skilda världar
och sedan dess har Tuva Novotny

utvecklats till en fantastisk skådespe-
lerska. Tvivlar ni, se Stoned så förstår
ni. Det förvånar oss inte om Tuva blir
den svenska som tar över efter Lena
Olin. Och hon är inte bara duktig, hon
är fantastisk söt också. Hennes attityd
och utstrålning gör oss pirriga. 

Eva Röse, skådespelerska
Göta Kanal 2 var inte bra, men
Eva Röse är förlåten. Hon gjorde

ju gemensam sak med stora delar av
den svenska skådespelareliten och re-
sultatet blev ett komplett misslyckande.
Faktum kvarstår och det är att Eva är
vacker som få. Hon har utstrålning och
närvaro, kropp, talang, charm och otro-
ligt vackert hår. Vi drömmer om henne
från teatersalongen. 

Frida Westerdahl, skådespe-
lerska. Sexig kvinna med mys-
tiskt utseende och pussvänliga

läppar. Frida Westerdhal gör en fantas-
tisk roll som ormkvinnan Kaa i Djungel-
boken på Stadsteatern. Hon är väldigt
sensuell och glider fram över scenen á la
Uma Thurmans Kill Bill. När hon kom-
mer ut i glitterbikini på slutet är det nära
att man dåndimpar. En talang som vi vill
se mer av. 
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EFTER MYCKET pusslande lyckas Tilde
Fröling klämma in en fotografering med
QX mellan inspelningen av TV3:s Lust-
gården och en jobbresa till Australien
med Rocko & Drago. Intervjun får jag
göra senare över telefon, när Tilde rest
vidare till Nya Zeeland. 

– Det är sjukt mycket just nu, med
dubbla jobb, men jag ville inte säga nej
till något av detta. Det är mer än kul, sä-
ger Tilde. 

Hos henne är det kväll, hos mig är
det morgon. Hon har haft en lång dag
med jobb från tidig gryning, och berät-
tar att när hon kommer tillbaka till Sve-
rige har hon bara en dag på sig innan
hon ska spela in de resterande avsnitten
av Lustgården. 

Hur känns det att bli framröstad
som Sveriges näst sexigaste tjej av
brudar som gillar brudar?

– Det tycker jag är grymt. Det
känns faktiskt mycket bättre och mer
äkta än att hamna i exempelvis Café.
När man blir placerad i herrtidningar
blir det mer porr. Det känns bättre att bli
framröstad av tjejer. Jag är mycket glad
och hedrad. 

På vilket sätt känns det mer äkta
att bli framröstad av tjejer?

– Jag tror att kvinnor tänker på ett
annat sätt än män. Att de kanske inte ba-
ra tänker yta, utan att de tänker mer hel-
het. Jag utgår ifrån mig själv nu, för jag

tänker så. Jag tänker att den person jag
skulle utse som sexig inte bara skulle
vara snygg, utan att det skulle vara en
sådan person som jag kan tänka mig att
umgås med. 

Finns det någon tjej som skulle
kunna lura över dig till vår sida? 

– Ja, det finns det väl säkert. Jag
tycker att många kvinnor är jättevackra
och sexiga och sensuella. Men jag behö-

ver inte bli lurad, vill jag falla för någon
så gör jag det. Jag har aldrig blivit lurad
hittills! (skrattar) 

Om du själv skulle utse Sveriges
sexigaste kvinna, vem skulle det vara?

– Tuva Novotny har en helhet som
går hem. Hon har integritet, går sin egen
väg och figurerar inte i pressen på ett
snaskigt medialt sätt. Stor integritet är
sexigt. 

Och Sveriges sexigaste man?
– Jag gillar MÄN. Riktiga män med

hår på bröstet. (skrattar) Jag är inte så
mycket för det pojksöta. Men jag kom-
mer inte på något namn…

Här frågar jag om hon är mer Mi-
kael Persbrandt-typen, vilket hon be-
kräftar, men utan att vilja namnge just
honom i det här sammanhanget. 

Vad har du för framtidsplaner?
– Jag har faktiskt inga. Jag har inga

andra jobb inplanerade efter det här.
Men en liten vecka som jag skulle kun-
na få vila ut på skulle vara fint. 

Vad drömmer du om att göra?
– Jag skulle gärna vilja jobba

bakom kameran, som producent till ex-
empel, och det kommer jag att göra.
Man ska förverkliga sina drömmar. Det
är viktigt att göra det och jag vet att man
kan det. Alla kan förverkliga sina dröm-
mar… med lite envishet och kort stubin
går allt! (skrattar)

Magda Gad

Tilde Fröling
Ålder: 27. Bor: Stockholm. 
Civilstånd: Pojkvän. 
Bra på: Att sjunga, rita och är envis. 
Dålig på: Tålamod. Har kort stubin,

vill att saker ska hända snabbt. 
Läser: Böcker när det finns tid, gär-

na självbiografier. Någon skvallerblaska
kan trilla ner ibland. 

Tittar på: För tillfället bara på vide-
ofilmer. Har inte tid att följa tv-serier och
går sällan på bio. Gillar riktiga skräckfil-
mer som ingen annan ser eller ens har
hört talas om. Är även ett fan av svenska
filmer, som Wallander och Beck. 

Tänder på: Omtänksamma männi-
skor med humor. Skiter fulla fan i om
personen är snygg eller inte. Gillar när
det finns lite mage. Kan tycka att det är
avtändande med för perfekta och välträ-
nade kroppar, tycker inte det finns någon
charm eller självdistans i det. 
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Måns Zelmerlöw, artist
Vi träffar Måns Zelmerlöw tre dagar efter
att hela Sverige sett honom gå raka vägen

till finalen i Globen med Cara Mia. Inte en en-
da bög eller straight tjej jag träffat sedan fram-
trädandet har kunnat hålla sig från att kom-
mentera hur imponerade dom var av hans
schlagerdebut. Och, ja ord som snygg, sexig
och het ingick också i hyllningarna... Så vi
känner oss därför extra stolta att kunna ge er
Sveriges nyaste schlagerprins, gayfavorit och
Globen-favorit, Måns.

Grattis Måns, en enad bögjury har ut-
sett dig till Sveriges sexigaste kille!

–  Åh, tack! (skrattar). Och vilken kul mo-
tivering! Den får man väl ta och rama in!

Tycker du själv att du är sexig?
– I rätt kläder känner man sig lite snygg.

En schysst kostym som sitter bra är oerhört
snyggt, och då känner man sig väldigt stilig
och nöjd med sig själv.

Förra året blev du Sveriges tredje sexi-
gaste kille tillsammans med Ola, hur kändes
det?

– Jag blev otroligt stolt och la ut nåt om
det på min hemsida. Men jag fattade inte var-
för ni tyckte det då, eftersom jag inte klädde
mig så bra och inte alls såg så bra ut (skrattar).

Vilken kroppsdel är du mest stolt över
hos dig själv?

– Jag är jäkligt glad över att mina föräld-
rar har bruna ögon kan jag säga, och tidningar-
na verkar också ha uppmärksammat mina
ögon när dom skriver om ”blicken”.

När jag träffade dig inför Idolstarten
2005 och kollade hur gay ni deltagare var så
fick du frågan om du nånsin kysst en grabb.
Då sa du nej, men vad svarar du idag?

– Ja! (skrattar) Let´s dance-Tobias Karls-
son och jag kysstes på dansgolvet under en
vild utekväll under Let’s dance. Och ja, det var
han som tog initiativ (skrattar). Det var inte
världens jobbigaste upplevelse, men jag kysser
nog heller tjejer.

Och hur gay är du på en skala från 1-
10?

– Jag är ledsen men jag är fortfarande en
trea. Jag är allt annat än homofob och är mer
för ”Embrace the queer people” (skrattar).
Visst, på gymnasiet när folk började komma ut
ur garderoben är det klart att man själv funde-
rade på hur det låg till. Men jag har väl alltid
varit rätt klar med att jag blir kåt på tjejer.

Har du några gaykompisar?
– Ja, absolut. Det finns ju hur mycket

bögar som helst i den här branschen. En av mi-
na bästa kompisar Pehr är bög och han är värl-
dens roligaste människa, vi lärde känna va-
randra under Idol-tiden. Sen jobbade jag ju
nästan uteslutande med bögar under festivalen,
Rickard Engfors, PM, Henrik Wikström,
Pehr och så vidare. 

De flesta som jobbar kring melodifesti-
valen och på schlagersajterna är ju bögar,
och det har du fattat antar jag..

– Haha, skojar du? Men jag märkte inte av
att dom var förtjusta i mig förrän på efterfes-
ten, då jag snackade med några från en av saj-
terna och dom var rätt tydliga med att dom var
intresserade (skrattar). Men det är bara kul, al-
la bögar är så trevliga!

Har du fått några konkreta erbjudan-
den..?

– Nja, dom har inte varit så seriösa. Dom
vet ju att jag är straight så det blir mer nyp i
rumpan och sånt där. Vill man nåt ska man väl
jobba ordentligt på det (skrattar). Jag har fak-
tiskt ett gayfan som varit på alla mina spel-

SVERIGES 10 SEXIGASTE KILLAR
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ningar, han brukar vilja plåta mig och
ha en kram. 

Du nämndes bland favoriterna
men att du skulle slå Magnus och
Nanne hade inte många trott innan
dom såg ditt framträdande.Vad
tänkte du egentligen när du satt mot
Magnus?

– Jag var rätt säker på att jag skulle
åka, och Fredrik Kempe (Cara Mias
låtskrivare) verkade helt säker på att
det var kört. Så vi blev jätteglatt över-
raskade när Kristian läste mitt namn.
Och det kändes som om Kristian
Luuk var riktigt glad också, vilket var
jättekul. Och det är ju inte alla som fått
rida på Kristians rygg (skrattar)

Alla jag pratat med älskar kore-
ografin, var den svår att lära sig?

– Nja, det svåraste var ”åt-sidan-

dansen”, och det hade aldrig gått utan
Grease. Jag har fått så enormt mycket
scenvana och lättare att ta koreografi
efter just mina månader i Malmö. Och
visst, det fanns en baktanke med den
här (Måns sträcker ut handen vid sidan,
precis som han gör tre gånger under
Cara Mia), att folk skulle ta efter den
på dansgolven (skrattar).

Hittar ni på något annorlunda
till Globen?

– Nja, det mesta är redan rätt bra
men jag vill förbättra lite med dansen
och kameravinklar. Jag vill att det ska
kännas att jag har ansträngt mig lite ex-
tra.

När vi snackade sist sa du att
plattan INTE skulle gå i samma stil
som Cara Mia, utan mer åt singer-
songwriterhållet? Snälla, säg att du

ändrat dig nu..?
– Haha, ja, jag har ju insett att det

vore konstigt om jag skulle göra en ski-
va med enbart lugna låtar. Jag har ju
roligast på scenen när jag sjunger glada
låtar och får dansa, så visst jag har
tänkt om. Jag hoppas få ut plattan i
maj, och jag vill vara med och skriva
låtar själv så att det blir äkta. Jag har
redan skrivit lite med både Bobby
Ljunggren och Niklas Edberger. Så
gillar du Cara Mia kommer du defini-
tivt att gilla plattan, däremot kommer
det inte vara några fler italienska ord i
titlarna (skrattar).

Kommer det nåt extra på singeln
Cara Mia?

– Ja, tre remixar och en akustisk
balladversion. Och så har vi spelat in
en video till låten som jag tror att ni

kommer att älska.
Du var ju med på Gaygalan och

sjöng Grease-låten Sandy fast som
en hyllning till Idol-Danny. Hade du
kul på Gaygalan?

– Jag hade jävligt kul och jag är
väldigt glad att jag var där. Bögar har
mycket roligare, det måste ju vara bevi-
sat nu (skrattar). Tyvärr var jag ju
tvungen att åka till Ö-vik dagen så jag
stannade inte så länge. 

Har du varit på Pride?
– Ja, jag var där förra året under

schlagerdan. Det var hur kul som helst
och jag var mäkta imponerad av Sand-
ra Dahlbergs blåsa! Det var en grym
stämning i alla fall och jag hoppas att
jag får chansen att gå igen.

Ronny Larsson

”Från valpigt söt skånepåg i Idol, via stiligt taktfast ung man i
Let´s dance till läckert sexig stjärna i Melodifestivalen. Måns Zelmer-
löw är killen alla bögar i Sverige just nu drömmer om. Tre minuters
schlagerexplosion har aldrig fått så många bögar att kasta sig över
telefonerna, först för att rösta men sen för att messa polarna om hur
het Herr Zelmerlöw är. En kostym hade aldrig suttit bättre, ett
dansnummer hade aldrig varit läckrare och blicken fick oss att rodna
av förtjusning. Vi blev fullständigt tagna på sängen, vi skulle ju rösta
på Magnus och Nanne! Och efter uppträdandet på Gaygalan visste
vi dessutom att han har självdistans och är trygg i sin läggning då
han sjöng en kärlekssång till Danny. Något av det sexigaste som finns
är när straighta grabbar kan bjussa på lite homoflörtar. Måns Zel-
merlöw är det absolut sexigaste vi kan tänka oss, och vi är så glada
för vi vet att han tänker på oss.”

F
O

T
O

: 
P

E
T

E
R

 K
N

U
T

S
O

N
. 

TA
C

K
 T

IL
L

 L
E

IJ
O

N
B

A
R

E
N



QX MARS 2007 • 25

Anders Södergren, längdskidå-
kare. Svensk skidåkning är väl in-
te var den har varit men det finns

undantag. Anders Södergren får våra
hjärtan att smälta när han i tv-intervjuer-
na efter loppen charmigt och med ett le-
ende över hela ansiktet tittar fram under
skidmössan och  svarar på sportreport-
rars dumma frågor. Han är killen man
gärna skulle gå på tur med i alla väder.

Henrik Lundqvist, ishockeyspela-
re. Alla som vill vara hockeyfru och
bo i New York räcker upp en hand!

Henrik är sådär hetero-toksnygg så att
man nästan bli arg och vilken succé han
gör sen, både på och utanför rinken! Bru-
darna på Manhattan jublar och vi med.
Kalla oss ytliga men ibland skulle man
vilja vara en fluga på väggen i ett omkläd-
ningsrum på andra sidan Atlanten.

Erik Segerstedt, artist. Var det
månne några mer än vi som hop-
pade till när man fick se Erik utan

tröja på hotellrummet i ett av inslagen i
Idol! Sådär perfekt lagom utan att var
tränad, grrrr! 2006 års idoltvåa är så
mycket snyggare och naturligare än et-
tan tråk-Markus. Visst såg han lite ner-
vös ut på gaygalan men du kan vara
lugn Erik, vi bits inte. Bara nästan.

Rami Shaaban, fotbollsmålvakt.
Med stor självsäkerhet och pondus vaktar Rami Shaaban den svenska landslagsburen som om han aldrig gjort annat. I inter-
vjuer har han visat att han har såväl distans som intelligens. Rami betyder den älskade och det i kombination med hans per-

son har givit honom smeknamnet ”Mr Loverman” i fansens hejaramsor. Vi kan bara stämma in i kören.

22

Linus Wahlgren, skådespelare.
Storebrorsan Niclas satte våra hjärtan
i brand när han badade naken i kult-

klassikern G. Då hade Linus inte ens spelat
in ”Jag är en astronaut”, men nu har han
blivit stor. Charm kommer man långt med
och lägg sedan till ett grymt leende,
snygga armar och en bred talang så kan vi förlåta att alla filmer inte varit Oscarsma-
terial.

Markus Rosenberg, fotbollsspelare.
Det är nånting med den där buspojks-
blicken hos vissa fotbollsspelare som

är väldigt svårt att motstå. Markus Rosen-
berg är en av dem. I MFF gick det fotbolls-
mässigt trögt till en början men det lossna-
de i Halmstad under 2004. Vi har dock alltid gillat Mackan och hos oss är han given i
den ordinarie laguppställningen.

Martin Lidberg, brottare.
Det är inte bara Ann Wilson i Let´s
dance-juryn som får nåt drömskt i

blicken när Martin Lidbergs brottarrumpa
kommer på tal. Att han förutom den felfria
kroppen dessutom verkar vara en riktig
gentleman gör inte saken sämre. Samba,
quickstep och Cha-cha är väl kul men själ-
va skulle vi nöja oss med en gammal hederlig tryckare med Martin.

Anders Kjellberg, läkare. Det är
något visst med läkare. Och det är
något alldeles visst med Anders

Kjellberg. Redan när han var med i såpan
69 grader Nord eller som läkare i Camp
Molloy så fastnade vi för honom. För hans
lugn. För hans kloka ord. För hans kropp.
För hans leende. Nu ser vi honom i Du är vad du äter på TV3. En såpa vi skulle kun-
na tänka oss att vara med i, bara för att bli inkallade till Dr Kjellberg.

Richard Ulfsäter, skådespelare. 
Söndagar klockan 20.00 sätter Bögs-
verige på teven för att kolla på Playa

Del Sol. Och det finns bara en anledning till
det och han heter Richard Ulfsäter. Hans re-
seledarcasanova Steffen får oss att kippa ef-
ter andan varje gång han sliter av sig den
tighta gula skjortan för att visa upp sina bi-
ceps. Steffen må inte vara den vassaste sax-
en i lådan, men det struntar vi i. Vi vill bara
ha en het 30 minuters semesterflört med
Sveriges sexigaste reseledare.

En bögpanel tycker att du är Sveri-
ges tredje sexigaste kille…

– Haha, vad trevligt! Jag har aldrig varit omnämnd i sådana sammanhang tidiga-
re, så det ser jag som en ära. Jag antar att dom sett Playa Del Sol och fallit för utseen-
det mer än Steffens personlighet (skrattar).

Vad har vi sett dig i tidigare?
– Just nu är jag med i Darling, och jag var tidigare med filmen Du & jag och tv-

serien Spung. För en massa år sedan var jag även med i Vita Lögner, men då var jag
smalare och långhårigare. 

Vad säger din flickvän om din bögpopularitet?
– Jag är faktiskt singel just nu…
Brukar killar stöta på dig?
– Det händer. En före detta flickvän jobbade på Cullbergbaletten och då var vi of-

ta ute med ett gäng bögar och festade. Där var det väl några som var lite intresserade.
Vet du om att många tittar på Playa del sol bara för att få se dig i bar över-

kropp?
– Haha, det är bara bra för tittarsiffrorna. Jag tränade upp mig ordentligt inför se-

rien, ökade rejält i muskelmassa och rakade skallen. Nu har jag lite längre hår och är
inte lika stor.

Har du alltid varit säker på att det är just tjejer du gillar?
– Ja, det får man nog säga (skrattar). Men jag gillar att festa loss med bögar. Ni

har verkligen mycket roligare.
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WOW VILKEN FEST! GAYGALAN

Katrin och Pia 

öppnade galan 

som ”Eva och Eva 

i paradiset”

Magnus sjöng 

”Love is in the air”

Peter Jöback

kramar glatt 

diplomet han fick

för bästa show

Andreas Lundstedt med sina 

tjejer framförde Move

Linda Bengtzing 

med dansare

Linda och Markoolio sjöng Värsta schlagern Kayo, Marie, Carina och Alexandra från Fö

Katrin och Pia som 

flygvärdinnor från KLM

Maud-David och riktiga

Maud Olofsson

WOW VILKEN FEST! GAYGALAN 2
Maud-David och Maud-Rachel 

Let’s dance-killarna 

Tobias, Tobias och Björn

Kvällens roligaste parodi.

Katrin härmar ”Lill-Babs”

Bernhard tog e
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Cissi Ramsby med diplomet som 

visar att hon är Årets Homo
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 2007 BLEV EN SUCCÉ

Sissela i folkdräkt 

á la Lars Wallin

Diamond Dogs 

fick pris

Mona Sahlin

Renée Nyberg

och Dajana Lööf

Robyn och KleerupMarie Serneholt och 
Roger Nordin

Katrin och Pia, Gaygalavärdinnorna!

Pia härjade ute i
publiken

örkväll Normal Förlag 

fick pris

i kan erkänna att vi var lite nervösa inför
årets Gaygala. Gaygalans okrönte
konferencier Sissela Kyle hade ju avsagt

sig konferencierskapet och med varm hand lämnat
över det till Katrin Sundberg och Pia Johansson.
Ett kamikaze-uppdrag kan tyckas, men wow va
tjejerna tog över scenen och hade publiken i sin
hand efter bara någon minut. Imponerande!
Gaygalan var som alltid lika öppenhjärtig och
varm. Applåderna och ovationerna dundrade mellan
väggarna tillsammans med publikens skratt. En av
höjdpunkterna var när tre stycken Maud Olofsson
delade ut pris. Först härmade Rachel Mohlin
Maud, sedan kom David Hellenius ut på scenen
utklädd till Maud och slutligen gjorde den riktiga
Maud entré och Gaygalans största applåd
exploderade i lokalen. Efter att Katrin och Pia
öppnat galan utklädda till Eva och Eva i paradiset
intog Magnus Carlsson scenen och sjöng Love is
in the air tillsammans med storbandet Ambassa-
deur. Andra artister som intog scenen under
kvällen var Lotta Engberg och Kleerup feat
Robyn. Idolerna Måns, Erik, Danny, Cissi och
Sara sjöng ett Alla Hjärtans Dag-medley där Måns
passade på att ändra texten i låten Sandy (från
Grease) till Danny. Linda Bengtzing hälsade och
tackade för priset för årets svenska låt från en
filmduk och sa sig vara ledsen att hon hon inte
kunde komma. Men när filmduken gick upp stod
Linda där och sa ”Visst ljuger jag bra?”. Behöver
vi berätta att det jublades i salongen när Linda rev
av Jag ljuger så bra. Let’s Dance-gänget dansade in
när de skulle dela ut pris till Årets Hetero som gick
till en rörd Sissela Kyle som fick kvällens längsta
applåd. Och Årets Kämpe blev 15-årige Kristian
från Jönköping som hade mamma med sig på
galan. Årets Homo blev i år Cissi Ramsby. Kvällen
avslutades med att Linda och Markoolio sjöng
”Värsta schlagern” för ett Cirkus som stod upp!

Foto: Christian Hagward
(där inget annat anges)

V

HELA LISTAN 
PÅ VINNARNA

Måns Zelmerlöw sjöng till Danny

Kristian blev 

Årets Kämpe

Rickard Sjöberg var lång och

behövde böja sig framåt...

2007 BLEV EN SUCCÉ

Årets Homo/Bi: Cissi Ramsby
Årets Hetero: Sissela Kyle

Årets Kämpe: Kristian Kabelacs
Årets Dragqueen: Diamond Dogs

Årets Gayställe: Lino
Årets Keep-up-the-good-work: Normal Förlag

Årets Gaykrog/Café: Torget
Årets Artist: Lisa Miskovsky

Årets TV-program: Ugly Betty
Årets svenska Låt:

”Jag ljuger så bra” Linda Bengtzing
Årets utländska Låt: ”I don’t feel like dancing”

Scissor Sisters
Årets Film: Brokeback Mountain

Årtes Bok: ”Komma ut” Anders Öhrman
Årets Show: ”Cabaret”

Årets Chock: ”Sverigedemokraternas 
framgång i riksdagsvalet”
Göteborgspriset: Gretas

Öresundspriset: Regnbågsfestivalen

QX Hederspris: Organizers of Riga Pride

emot priset för Lino

Erik Segerstedt och 

Danny i en duett

Lotta Engberg uppträdde 

med ett helt danslag
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Mark Levengood

och Nyamko

Sissela Kyle hyllades

av publiken när hon

tog emot priset för

Årets Hetero

Let’s Dance-gänget:

Malou, Tobias, Yvonne,

Björn, Tobias och Sahlene



i samarbete med West End International presenterar

Queens bästa hitlåtar med 

Stockholm Sinfonietta 

och solister från London

WE ARE THE CHAMPIONS 
BOHEMIAN RHAPSODY

A KIND OF MAGIC, RADIO GA GA, M FL

www.ticnet.se  077-170 70 70

Cloetta Center 9 nov

Kinnarps Arena 10 nov

Ejendals Arena 14 nov

Löfbergs Lila Arena 15 nov

Scandinavium 16 nov

Globen 17 nov

ANOTHER KIND OF MAGIC

HIT SONGS OF THE LEGENDARY ROCKBAND
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i sörjer att P3 Homo har lagts
ner, men glädjs åt att Kväll-
spasset i P3, som leds av Johan

Hilton och Sonja Schwarzenberger,
kör gayradio varje måndag. 

Kvällspasset är ett ring-in-program
som inte kan penetrera olika företeelser
på samma sätt som P3 Homo kunde. Det
blir inte lika feta reportage och intervju-
er, berättar Johan, men däremot blir det
många fler personliga berättelser:

– Vi står ju i direktkontakt med lyss-
narna och kan bjuda på helt andra och li-
te mer udda historier. Till oss ringer all-
tifrån nyutkomna medelålders raggare
till landsortsflator och berättar om sina
liv. 

Vad är det som gör just er lämpa-
de att göra gayradio?

Johan: Håhåhå. Hur svarar man på
en sådan fråga utan att låta beskäftig och
självgod? Men eftersom jag trots allt
skrivit mycket om hbt-frågor på både
Expressens kultursidor och i forum som
Kom ut och Zon samt släppt boken ”No
tears for queers” och arbetat med
Böglobbyn så tycker jag nog att jag trots
allt har en viss kompetens på hbt-områ-
det...

Sonja: Cheferna tänkte: Aah, här
har vi en tjej som är alldeles för lång,
syns för mycket, hörs för mycket, är för
mycket och har ett förflutet som roll-
spelsnörd, perfekt! Hon är meriterad i
utanförskap. Själv tänker jag att jag har
gedigen radioerfarenhet, arbetar hårt
och drivs av ett uppriktigt demokratipa-
tos... med viss charm och ödmjukhet i

behåll.
Vilka hbt-frågor tycker ni är

spännande att diskutera?
Sonja: Butchflatans roll som stili-

kon.
Johan: Könsmaktsordningen inom

hbt-världen är vare sig kul eller spän-
nande att diskutera. Men ytterst jävla
nödvändig att prata om.

Har lyssnarna kommit upp med
något extra roligt eller intressant i
programmen som sänts hittills?

Johan: Jag tyckte mycket om vår
alternativa gaygala där vi lät lyssnarna
skicka in förslag på årets homo. Det blev
många öppna lärare i Skövde, kaxiga
tonårsflator från Umeå och nyutkomna
flerbarnsmödrar. Och så den nyutkomne
raggaren som hade startat ett nätverk för
homosexuella raggare, såklart. Det där
kräver förmodligen mod.

Sonja: Jag kommer aldrig befrias
från minnet av tjejen som ringde in och
berättade att hon tänder på långtradare.
Nya, dyra, tunga och spraylackerade
med delfiner i motljus. Den kvinnan stal
en bit av mitt hjärta.

Sonja, jag måste fråga dig, du har
sagt att du ibland misstas för att vara
transa och att du gillar det. Berätta!

Sonja: Första gången jag såg en
dragqueen visste jag att det var så jag
ville bli när jag blev stor. Vacker, stark,
farlig och... bara... ja, jag var såld. Sen
har naturen begåvat mig med 183 centi-
meter och samma klädsmak som Alice
Timander så naturligtvis blir jag väldigt
smickrad när någon tar mig för transa.

Första gången det hände fick jag visa
mina lår för att övertyga en tjej om mitt
biologiska kön. Men bäst för mitt ego
var när en man på Gretas flirtade och be-
rättade hur vacker jag var när jag var
klädd som kvinna för min kompis. Hon
levererade: Det beror nog på att hon är
en tjej.

Vad är mest gay i er vardag?

Johan: Sex med pojkvännen, antar
jag. Och att jag kan slösa bort hela nät-
ter på att kolla fjolltrashserier som Dirt
och Melrose Place.

Sonja: Överrepresentationen av ro-
sa paljetter i min garderob och min fä-
bless för mustascher. På mig. På andra.
På Magnum.

Och mest straight?
Johan: Mina prenumerationer på

Café och King.
Sonja: Att jag ryter faaaan och slår

näven i bordet när jag blir nervös under
vinter-VM.

I det här numret presenterar vi
Sveriges sexigaste kvinnor och
män.Vilka skulle ni utse om ni fick
välja fritt?

Sonja: Sveriges sexigaste man:
Jämtläningen som spelar rojalistblå i
Parlamentet, Mikael Tornving. Gud!
Som en elak rektor goes badboysnygg.
Och så gjorde han ett program som hette
Helt historiskt också. Jag är tveksam till
om jag bör fortsätta. Sveriges Sexigaste
Kvinna... Jag har fortfarande inte kom-
mit ur min Camilla Henemark-period.
Som en vandrande ursexig cool seriefi-
gur. Och Tuva Nuvotny för att hon är så
jävla charmig och klär sig så bra och är
så snygg. Och så vill jag vika en plats
för producenten Anika Beclijevski (har
bland annat producerat Lantz i P3) för
att hon lyckas vara ett sylvasst snille
med varmt hjärta i en gudinnas kropp.

Johan: Juvelen, såklart. Han är sex-
igheten personifierad. Och så han den
där stilige nyhetsuppläsaren på TV4 som
är rätt kort, mörk och ser lite aplik ut.
Och Tomas Andersson Wij.

Vad gör en person sexig?
Johan: Oj oj oj, här levererar jag en

riktig klichéstapel, men ok. Attityd. In-
telligens. Och kyssäkta läppar.

Sonja: Genuin nyfikenhet, ödmjuk-
het och mod att trycka upp någon mot
en vägg. Men ser man ut som någon ur
Gamla testamentet kan det också räcka.

Vad har vi att se fram emot i
Kvällspasset framöver?

Johan: Ett program med lite mer
edgy frågor än det sedvanliga P3-utbu-

det. Jag menar, hbt-kvällarna har provo-
cerat rätt många, bara genom deras blot-
ta existens. Och varje mejl börjar lika-
dant: jag är inte homofob, men måste ni
verkligen prata om bögfrågor JÄMT?
Och då kör vi bara hbt-programmet en
futtig gång i veckan. Men jag gillar det
där, det betyder ju att vi gör något som
uppenbarligen behövs.

Sonja: Det som jag närmast kom-
mer att tänka på är mitt löfte att sända ut
fler snuskiga fantasier som involverar
Carl Bildt. Om inte det är något att se
fram emot är jag beredd att äta upp mina
gamla damasker.

Magda Gad

”Sen har naturen 
begåvat mig med 183

centimeter och samma
klädsmak som 

Alice Timander så 
naturligtvis blir jag 

väldigt smickrad när
någon tar mig för

transa”

Sonja och Johan kör gayradio varje måndg - i P3

Johan Hilton
Ålder: 29
Bor: Göteborg.
Civilstånd: Med karl.
Gillar: Att bada.
Gillar inte: Likörer.
Hemlig dröm: Asch, jag

vet inte. Vara kung, kanske?
Eller förresten: härskare.

Sonja Schwarzenberger
Ålder: 27
Bor: Göteborg.
Civilstånd: Ogift.
Gillar: Äventyr.
Gillar inte: Att smälta in

i mängden.
Hemlig dröm: Att upp-

täcka benen efter en hittills
okänd enorm och livsfarlig
dinosaurie. Och då skall jag
naturligtvis bära tropikhjälm
och 30-talsknästrumpor till
khakishorts

V
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MUSIK

Mika
”Life in cartoon motion ”

(Universal)

Andersson & Gibson
”Earthly greetings”

(EMI)

Brett Andersson
”Brett Andersson”

(V2)

Erik Segerstedt
”A different shade”

(Sony BMG)

Jag har ingen mer nostalgisk period än 90talets britt-
pop-era. Otaliga vad de öl som dracks på Chalmers
pubar till husgudarna i Oasis, Blur, Pulp och Suede.
Sedan dess har jag ändå gillat mycket Noel & Liam,
Damon och Jarvis gjort, medan Brett Anderson inte
gjort något som fallit mig i smaken. De sista Suede-
skivorna stank och The Tears tröttnade jag på fort.
Hoppades därför lite på hans första solo singer/song-
writerplatta, men blir inte helt övertygad. Okej, det
är väl ingen katastrof - stundtals är det faktiskt gans-
ka vackert och Dust and Rain ger mig minimala Sue-
devibbar - men tyvärr: Jag har tråkigt! En tvåa kan
tyckas hårt för ett sådant här ärligt uppsåt i en värld
fylld av Basshunters, men efter ett otal lyssningar
känns skivan fortfarande så anonym att allt annat vo-
re rena nostalgipoäng.   Ken Olausson

Sanna Nielsen
”11-22” 

(Lionheart)  

Helena Josefsson är tjejen som sjöng duett med
Per Gessle på hans senaste hit ”Hey Mr Dj” från
Son of a plumber-skivan. Nu gör hon solodebut
med helt egenskrivet material och inte så mycket
som en Gesslevers i sikte. Nej här verkar inspira-
tionskällorna snarare vara artister som Björk och
Tori Amos. Helena jagar inga hitrefränger direkt
utan det handlar mer om ett gediget hantverk med
fina texter och snygga arrangemang. En favorit är
finstämda Waterlily love, en lugn låt som lyfter
successivt och  tankarna går till Sophie Zelmanis
alster. Ibland blir det i flummigaste laget men of-
tast håller Helena det på rätt sida. Helena har gjort
alla körer och sångpålägg själv och jag slås av hur
genommusikalisk hon känns. Dynamo är en snygg
och självsäker liten debut som ger  mersmak! PL

Timbuktu
“Oberoendeframkallande”

(Playground Music)

French Revolution

”Fantasia”

Listan-favoriterna The Light From 
Fantasia och Alien Too (Fallin’) trängs

på French Revolutions första (och enda)
skiva från 1988 med favoriterna This is

not the end och Moscow and
Washington. Vi älskar fortfarande 

deras dramatiska lyxpop med inslag 
v historiskt drama, politik och 

utomjordingar.

Duons lite överraskande femteplats under deltäv-
lingen i Jönköping var en kul skräll. Jag gillade de-
ras Simon & Garfunkel-pop, och det är en av de
låtar från Melodifestivalen som går varmast i min
ipod. Nu finns Andersson & Gibsons album redan
ute. Och även om det inte motsvarar mina höga för-
väntningar finns det ändå ett melodiskt gung i de
flesta av låtarna, även om det ibland blir lite väl
mycket saggig pubtrubadur över dem. Bäst är inle-
dande ABC of stupidity och den helt underbara
countytralliga Moonlit Cake. De sticker ut och får
mig att både höja volymen och nynna med. Artister-
nas röster matchar varandra snyggt, och det är både
varmt och charmigt, och storverk skulle kunna ha
uträttats om man fångat upp känslan i samtliga lå-
tar, nu blir det ”bara” bra... AÖ

6. Danny Saucedo
“Tokyo”

Äntligen en “Idolare”
som ger oss vad vi vill ha
(inte menlös västkustrock
eller skvalig dussinsoul):
Maffigt läcker discopop

som även funkar på
dansgolvet!  

7. Regina Lund
“Rainbow Star”
Okej, den var en

besvikelse först, men
nu...Vilken gaydänga

Fröken Lund har gett oss!
Och framträdandet var
verligen allt man som

schlagernörd kan önska.

2. Sahara Hotnights
”Cheek to cheek”

Robertsfors roughest
lämnar rocken för

gitarrdisco och det är bara
så grymt bra. Vintern

2007 kommer ALLA att
nynna med i SH:s kaxiga

brottarhit.

3. Magnus Carlsson
”Live Forever”

Magnus borde fått en
chans till och vi hoppas
att han förstår att han i
alla fall frälst oss på

dansgolvet en lång tid
framöver. Årets pophit

växer för varje lyssning!

8. The Ark
”The worrying kind”
Globenvinnaren (?) är
The Ark i ett nötskal,
makalösa refränger,

fräscha retroflörtar och
en Ola Salo i högform.
Är detta vad som krävs

för en ESC-vinst?

4. Marie Lindberg
“Trying to recall”

Inte ett öga torrt när
magiska Marie fick hela
Sverige att torka bort en
tår och vaja med i denna
underbara ballad. Årets
Askungesaga, och ja, du
ÄR prinsessan , Marie.

9. Gym Class Heroes
“Cupids chokehold”

Årets grymmasta
sampling står dessa

sköna killar för.
Supertramps ”Breakfast

in America” möter
Arrested Development,

& Outkast. Typ.

5. After Dark
”(Å) När ni tar saken

i egna händer”
Årets homochock, hur

kunde den åka ur?
Med en Go West-

refräng och årets mest
genomtänkta scenshow
är AD ändå en succé!

Helena Josefsson
”Dynamo”

(EMI)

Det var inte många som hade Idoltvåan Erik Se-
gerstedt som favorit i början av serien, men det
vände nånstans med Knocking on Heaven´s door
där tv-publiken insåg att han faktiskt hade en hel
del musikalisk talang i besittning. Det känns lite
trist att konstatera att covern på ”knocking” tillsam-
mans med radiohiten Can´t say I´m sorry utgör de
överlägset bästa spåren på debutplattan. Resten av
låtarna blir till en näst intill anonym ljudmatta med
avslagna ballader och lite rockigare U2-pasticher
där Snygg-Erik försöker bli Stygg-Erik men resul-
tatet blir sådär. Trist på en skön kille med en bra
personlig röst. Men charmen och talangen är bättre
än låtmaterialet och räddar Eriks debut. Och för
tredje året i rad tror jag Idol-tvåan är den verkliga
segraren när man tänker tillbaka om några år. PL

För någon vars referenser till svensk hiphop länge
sträckte sig till Markoolio, var det en mindre
chock för mig att inse att jag tyckte Timbuktus för-
ra skiva ”Alla Vill Till Himmelen Men Ingen Vill
Dö” var en av 2005s bästa. När han nu är tillbaka
med en ny skiva är det kanske utan de klistriga re-
frängerna från förra gången – med med samma
sköna gung, fantastiska texter, roliga ljudbland-
ningar och (såklart) förtjusande skånska som sist.
Första singeln Karmakontot har ni säkert hört och
här finns flera liknande guldkorn att upptäcka.
Dessutom årets kanske roligaste låttitel: Ufokuken!
Samtidigt måste jag skamset erkänna att det nog
blir ”lite för mycket hiphop” för en lekman på om-
rådet som jag den här gången... Men det ska såklart
ni icke-schlagerskadade strunta i, köpa skivan och
bara dansa vidare.

Ken Olausson

Men Sanna! Här släpper du en sammanfattning av
vad du hittills gjort i karriären, plus två nya låtar,
men varken Vägen hem, I natt (Tonight) eller Le-
jonhjärta är med! Skandal ropar schlagerkillen i
mig. Hur kan dessa fantastiska schlagers ratas till
förmån för såsiga barnmelodierna En gång när jag
blir stor och Änglafin? Mycket märkligt. Däremot
är de två nya låtarna, Surrender och Loneliness allt
man hoppats på, underbart pampig schlager i sann
Sanna-anda som man önskar att det gjordes en hel
platta med. För när man hör Du och jag mot värl-
den, Hela världen för mig och Vågar du, vågar jag
kan man lugnt konstatera att Sanna lyfter en snygg
schlagermelodi till oanade höjder och därför borde
släppa sånt material utanför festivalen. Så, Bobby,
Kempe, Henke och G:son, se nu till att ge Sanna
lite bra popschlager så det räcker till en hel platta
och inte bara vartannat år till schlagern. RL

Få artister har blivit så sönderkrama-
de i blogg efter blogg som Mika
blev sedan någon upptäckte hans
MySpace-sida förra sommaren, och
ännu färre artister har lyckats följa
upp en sådan hype med att släppa
årets bästa skiva! Jo, jag vet. ”Årets
bästa” är stora ord att komma med
när 2007 knappt börjat, men jag har
samtidigt svårt att tänka mig att någon annan artist i år ska
lyckas blanda Rufus Wainwrights singer-songwriter quirki-
ness med Scissor Sistersk falsettsång och poprefränger-att-
döda-för på samma sätt som Mika gör på sin albumdebut. 
Jag fullständigt älskar de här tio låtarna. Allihopa. Undan-
tagslöst! Det finns helt enkelt inte en enda låt på hela skivan
som jag vill vara utan och ärligt så kan jag inte ens komma
ihåg när det hände sist. 

Jag misstänkte nog att det skulle kunna finnas storverk
bland hans snabbare låtar efter att ha hört hitsinglarna Relax
Take it Easy och Grace Kelly, men jag var inte förberedd på att även hans ballader skulle vara så hjärtskäran-
de vackra, för faktum är att det kanske är i Any Other World och Happy Ending han övertygar mest. Eller
vänta... Kanske är det kommande singeln Love Today där Mika goes 100% Freddie Mercury som jag gillar
bäst? Eller Billy Brown om killen som lämnar kärnfamiljen och blir bög? Eller varför inte hans stompigt
medryckande hyllning till kraftiga brudar i Big Girls som om jag vore en storväxt flata (om vem vill inte vara
det ibland) skulle kräva på dansgolven i fortsättningen? Den som har bara det allra minsta svårt för falsett-
sång bör hålla sig borta från “”Life in Cartoon Motion” och vill man ha sin musik extra reklamradiopolerad
har man kommit fel - för oss andra lär det bli väldigt mycket Mika ett bra tag fram över.

Ken Olausson

Men hur efterlängtad var han
inte?Efter veckor av

schlagertorka kom Måns in på
scenen i Ö-vik och brände av

årets maffigaste gayhit. Cara Mia
har en magisk inledning, en
läcker Kempe-vers och en

klassisk schlagerrefräng. Allt
iscensatt med snygg dans och

massor av rök. Dansgolvet nästa!

10. Nelly Furtado
“Say it right”

Äntligen släpps bästa
spåret från Furtados

hyllade platta! Snyggt
vemodig  Timbalandpop
med underliga ljud och
en helt oemotståndlig

melodislinga.

Speldosan baseras
på de låtar som
spelats mest på
QX-redaktionen

den senaste
månaden

1. Måns Zelmerlöw
“Cara Mia”
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”Det finns helt 
enkelt inte en 

enda låt på hela
skivan som jag
vill vara utan...”
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ardellonas

22.9 Göteborg, Konserthuset
23.9 Cirkus, Stockholm
27.9 CCC, Karlstad
28.9 Örebro, Konserthuset
5.10 Västerås, Konserthuset
6.10 Gävle, Konserthuset
12.10 Skövde, Skövde Teater*

Fler datum tillkommer. Var så säker!
Info: www.jonasgardell.se

Biljetter: www.ticnet.se, 
077-170 70 70 

*släpps fr mitten av mars

18.10 Karlskrona, Konserthuset
19.10 Kalmar, Kalmarsalen
20.10 Helsingborg, Konserthuset
25.10 Uddevalla, Östraboteatern
27.10 Malmö, Konserthuset
31.10 Uppsala, Konserthuset* 
1.11 Sundsvall, Tonhallen

2.11 Umeå, Aula Nordica
3.11 Luleå, Kulturens Hus
16.11 Jönköping, Konserthuset
17.11 Växjö, Konserthuset
28.11 Halmstad, Halmstad Teater
1.12 Linköping, Konsert & Kongress
8.12 Norrköping, Louis De Geer-hallen
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FILM

Shock to the System

Amerikansk bögdeckare där privat-
deckaren Donald Strachey börjar nys-
ta i en stor antigayhärva efter att en av
hans klienter hittas död.  Det visar sig
att flera homosexuella som går i tera-
pi omvänds av illasinnade terapeuter

och alltihop backas av religiösa
ledare...Filmen är gjord för amerikanska
gaykanalen here! och har fått mycket be-
röm i media. Gaytidningen Out! kanske
sammanfattar filmen bäst av alla: “Colum-
bo, but hotter. Way, way hotter...” Såpafa-
voriten Morgan Fairchild dyker upp i en
roll och huvudrollen spelas av öppet ho-
mosexuelle Chad Allen (Dr. Quinn).
Shock to the System finns på dvduniver-
se.com för 19.98 dollar
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Trenden på bio just nu verkar vara att göra filmer
”inspirerade av en verklig händelse” - vilket alltså
i stort sett betyder att ingenting av det vi ser behö-
ver vara sant, men att vi ska kittlas av tanken på
att det kan vara det. Man kan undra vad som hän-
de med alla ”baserat på en verklig händelse”-
filmer? Blev verkligheten för tråkig? Nåväl. 
Här kommer i alla fall ännu en film som hänt på
riktigt. Nästan. Oscarsnominerade Will Smith
spelar en utfattig säljare som blir lämnad av tjejen
och blir hemlös – men som ändå lyckas ta hand
om sin lille son (bra spelad av Smiths riktige son)
samtidigt som han arbetar gratis på en praktik-
plats, med chans på drömjobbet, i 80-talets San
Francisco. Kan man verkligen klara av att vara
hemlös, outbildad, ensamstående farsa och samti-
digt bli börsmäklare? Jag ska inte berätta hur det
slutar, men måste ändå nämna att filmen är mera
förutsägbar än Titanic. Den räddas dock från att
sjunka, främst av det lysande skådespeleriet från
(en behagligt nedtonad) Smith och hans charmige
son, och att det aldrig blir så snyftigt och smörigt
som man kan befara utan i stället berättas ganska
rakt på sak. Det är faktiskt också rätt befriande att
se en uteliggare på film som inte är helknäpp! Be-
tyget slutar på en svag trea – ”inspirerat av ett
verkligt biobesök”. 

Ken Olausson

Det är nåt som inte stämmer

Story? Diane Arbus (en ganska blek Nicole Kid-
man) finner fascination för det makabra när en
märklig man flyttar in i lägenheten ovanpå. Man-
nen (en bra Robert Downey JR) lider av en sjuk-
dom som innebär att hela hans kropp täcks av hår.
Diane faller handlöst för denne udda man och
börjar umgås frekvent med honom och hans
märkliga freaks till vänner, ett umgänge som
kommer att förändra hennes liv. Jag såg nyligen
Milos Formans film om Goya och lämnade sa-
longen helt utan lust att kolla upp den konst han
skapade. När jag nu ser Steven Shainbergs helt
påhittade historia om hur fotografen Arbus lämna-
de sitt jobb som assistent till sin man i 50-talets
New York, för att senare bli en av världens mest
berömda fotografer, vill jag istället kasta mig över
hennes bilder av transvestiter, siamesiska tvilling-
ar och dvärgar så fort jag bara kan efteråt - så i det
avseendet är det här en mycket bättre film.  Men
en biografi som inte gör anspråk på att berätta
sanningen - utan istället vill fånga stämningen i
Dianes bilder och de känslor hon kände - blir ändå
lite för konstig, långsam och fylld av frågor om
hur det verkligen var, för att jag ska kunna rekom-
mendera någon att se den med en stor popcorn en
fredagskväll. En udda film i flera avseenden som
dock bör passa de redan Arbus-frälsta bäst.   
Premiär 9 mars                      Ken Olausson

En såpa är en härlig feelgoodfilm om kärlek och vänskap. Den är som en dansk och transsexuell variant av
Livet från den ljusa sidan. I centrum står Charlotte (Trine Dyrholm) som flyttar från sin framgångsrika
pojkvän till en lägenhet i den mindre fashionabla delen av staden. Pojkvännen förstår inte varför hon av-
skärmar sig och han reagerar med ilska. Deras bråk känns verklighetstrogna och tragiken förvandlas till

igenkänningskomik. Men det mest intressanta dramat upp-
står mellan Charlotte och hennes nya granne. När hon
knackar på i lägenheten under för att be om hjälp med att
flytta sin säng öppnar efter stor tvekan den transsexuella
Veronica (David Dencik). Hon lever med sin lilla hund,
följer troget en såpa från sin tevesoffa och väntar på be-
sked angående sin ansökan om könsbyte. Charlotte duckar
inte för Veronicas situation. Istället konfronterar hon hen-
ne på ett rakt och stereotypt manligt sätt. Veronica däremot
är mjuk och stereotypt kvinnlig och det uppstår en spän-
ning dem emellan. Efter några tjänster och gentjänster för-
vandlas deras grannskap till vänskap, men mitt i vardagens

bekymmer med hårborttagning, en smygande mamma och ett våldsamt ex uppstår något mer. Det börjar
likna en kärlekssaga, men när Charlottes hand närmar sig Veronicas upptejpade skrev blir det för mycket.
Intrigerna hopar sig och stundvis blir det farsliknande när de går där och smäller i varandras dörrar. Hela
filmen utspelas i deras lägenheter och handlingen är långsam. Så långsam att de förklarande avsnitten är
helt överflödiga. Men det är också det enda negativa jag har att säga. Filmen lyckas sätta könets betydelse
ur spel och blir queer. Samtidigt är den allmänmänsklig eftersom den främst handlar om människor och re-
lationer. Det kärleksfulla porträttet av Veronica är varmt och berörande och En såpa förtjänar absolut den
Silverbjörn som den belönades med på filmfestivalen i Berlin 2006.
Premiär 23 mars Magda Gad

Fur

Nina Frisk är Masjävlar-regissören Maria Bloms
andra långfilm och handlar om flygvärdinnan Ni-
na och hennes kärleksliv, familjeliv och yrkesliv.
Om Masjävlar var en salig blandning av tragik
och komik, är det här mer dramatik och igenkän-
ningshumor i en snyggt berättad form. Flera
gånger ryser jag nästan över hur skickligt Blom
plockar upp egenskaper och situationer hos män-
niskor som vi alla har i vår omgivning. Mamman
som vill så väl men har slagit sig ihop med en
hopplös suput, brorsan som går i terapi och hans
känslokalla fru som inte vill ha sex, och framför
allt Nina Frisk som jag misstänker att många
halvkrisande 30-åriga singlar i karriären kommer
att känna igen sig i. Nina Frisk tar underbart nog
inte den dramaturgiska tur som andra filmer gör,
utan kör i sin egen bana, och det gör att filmen
hela tiden lyckas engagera. Sofia Helin är strå-
lande i titelrollen som typisk Stockholmsbrud
med genomfeminint manér och viljan att vara al-
la till lags. Och Gunilla Nyroos glänser som den
bittra mamman som inte kan låta bli att pika sin
dotter. Som grädde på moset dyker dessutom
Arja Saijonmaa upp i en cameoroll...Nina Frisk
är en underbar nutidsskildring och ett tydigt teck-
en på att svensk film håller på att tillfriskna.
.Premiär 3 mars Ronny Larsson

Rodrigo Santoro
Född: 22 augusti 1975, Petrópolis, Rio
De Janeiro. Känd för: Charlies Angels II:
Full Throttle, Love Actually, Lost, Behind
the Sun m.m Därför gillar vi honom:
Gick från het såpaskådis till ännu hetare
leadingman, även om vi fortfarande
väntar på DET genombrottet. Han var
killen alla undrade vem det var när han
stegade upp ur vattnet i Charlies Angels:
Full Throttle... Transroll: Santoro spelade

transexuella fången Lady Di i brasilisanska
fängelsedramat Carandiru. Just nu i rutan:
Santoro dök nyligen upp i thrillerserien Lost som
en av de där överlevande som man inte visste om.
Och...: Rodrigo var Stuart Littles röst i den
brasilianska versionen av barnfilmen. Cruise-
koppling: Han spelade nyligen in en reklamfilm
med Nicole Kidman för Chanel, och kallas
faktiskt för Brasiliens Tom Cruise. Aktuell i:
Som avklädd (och totalrakad) ondskefull ledare i
storactionfilmen 300 som har svensk premiär i
april. 
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Nina Frisk

QX

Filmen må ha haft höstens tråkigaste trailer, men
när Oscarsnomineringarna ramlade in blev jag än-
då nyfiken. Vad jag misstagit för en dussinaction i
Afrikamiljö visade sig istället vara ännu en skild-
ring av 90-talets Afrika - men inte Rwanda den
här gången, utan istället diamantsmuggling och
inbördeskriget i Sierra Leone. Dramat kanske är
förtäckt i äventyrshatt och actionjacka, men histo-
rien om hur en sydafrikansk smugglare (Leonar-
do DiCaprio) av en slump träffar en svart fiskare
(Djimon Hounsou) i deras gemensamma jakt på
en stor diamant, är faktiskt lika mycket en lektion
i hur så kallade blodsdiamanter finansierar dödan-
det i Afrika och en inblick i hur barn kidnappas av
gerillan och blir hjärntvättade till att skjuta ihjäl
allt de ser. Bra skådespelare, där speciellt Houn-
sou övertygar som mannen som förlorat hela sin
familj till gerillan och desperat försöker hitta dem
igen. Sista halvan har dock några detaljer som gör
att jag nästan sänker betyget ett snäpp; det blir lite
för tillrättalagt, lite för mycket skriva-på-näsan
(gärna ackompanjerat av en explosion) och fil-
mens kärlekshistoria känns egentligen lite onödig
för storyn i övrigt. Jag bestämmer mig ändå för
att överse med det - det här är ändå en av vinterns
mest spännande filmer och det skadar ju inte att
man lär sig något samtidigt. 
Premiär 2 mars                             Ken Olausson

Blood Diamond
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“Det börjar likna en
kärlekssaga men när
Charlottes hand när-

mar sig Veronicas upp-
tejpade skrev blir det

för mycket ”
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”En strid ström av
såpastjärnor och
homosexuella. ”

Prince Philip (James

Cromwell), om gästlistan till

Prinsessan Dianas begravning 
The Queen (2006)
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Cie Felix Ruckert MessiahGame 30, 31 mar kl 19.00 STORA SCEN

En fri och personlig tolkning av scener ur Nya testamentet där 
den kristna föreställningsvärlden sammanförs med sado-masochism. 
Utmanande performance som fascinerar och provocerar. 

Barnhusgatan14
08-508 990 90
www.dansenshus.se 

Rabatt för QX läsare - Gå 2 betala för 1 För att erhålla rabatten skall denna annons lämnas till Dansens Hus biljettkassa. 
Rabatterade biljetter kan endast bokas i Dansens Hus biljettkassa eller telefonbokning. 



Justin i Despera-
te Housewives 
Vi led alla med
Justin när det vi-
sad sig att Andrew
Van De Camp bara

utnyttjade hans  känslor för att sätta dit
sin pryda morsa Bree. Elakt! Justin spe-
lades av snygga Ryan Carnes, och har
tyvärr inte synts till ännu i säsong 3.
Kom tillbaka! Vi är säkra på att Andrew
längtar lika mycket som vi, och han har
varit tråkigt kysk sedan Justin försvann.

RONNYS TELEVISION

Justin Kirk, An-
dy i Weeds
Den syrliga Celia
är förstås vår
självklara favorit i
Weeds, men vad

hade serien varit utan Nancys galna svå-
ger Andy spelad av Justin Kirk? Andy är
killen som lär sina brorsöner hur man run-
kar med hjälp av bananskal och han må
vara hetero men ställer ändå glatt upp när
flickvännen plockar fram sin strap-on. Vi
gillar Andy och vi gillar Justin.  

Justin Suarez i
Ugly Betty.
Bettys systerson
är TV-historiens
första öppna bög-
barn. Trots att han

givetvis inte har sex eller är uttalat homo
så är Mark Indelicatos musikal- och mo-
deälskande Justin ett genombrott för oss
grabbar som hellre läste Frida än Fanto-
men när vi var små. All heder till manus-
författarna som låter Justin få fortsätta
vara och stå för den han är

Tv-trissen: Tre sköna tv-killar som heter Justin:

Skön bögkaraktär i nya “Brothers & Sisters”

Någon kanal 
måste köpa in:

Pullining (BBC3) Brittisk komediserie om
tre brudar som är som en smutsig, brittisk
down-to-earth-arbetarklass Sex and the Ci-
ty. En brud runt 30 lämnar sin aptrista kille
någon dag innan bröllopet och flyttar in
tillsammans med sina två tjejpolare. Det
festas och knullas REJÄLT och är samti-
digt sjukt kul och absurt. Serien har blivit
en hit i Storbritannien och älskas av såväl
straighta som gays. Det var länge sen vi
fick se ny bra brittisk humor, så köp in!

Clara Scheller
Hyllad fransk serie om

parisarna Clara och JP som
båda söker efter kärleken
medan dom jobbar på en
veckotidning. Hon har spelat
hans flickvän i flera år efter-
som han inte är öppet gay. 

Desire, SVT2, 
10 mars , 19.00

Let them eat cake
Jennifer Saunders & Dawn
French har i många år fått
oss att skratta. Nu spelar
två spjuveraktiga och för-
virrande kvinnor som ing-
år i Louis den XVI hov på
det slottet Versailles. 
Let them... TV4 Komedi

16 mars, 22.30 

Justice
Dramaserie av CSI-produ-
centen Jerry Bruckheimer
om ett gäng advokater som
likt CSI vrider och vänder på
olika vertyg för att få fram
sanningen. I en roll syns
Dawson Creeks Kerr Smith. 

Justice,Kanal 5 
18 mars, 21.30

Design:Simon & Thomas
Inredningsduon från "Från
koja till slott" är tillbaka.
Varje vecka flyttar Simon,
Tomas och den bitska hun-
den Albert in i en familjs
stillösa boning för att styra
upp inredningssituationen.
Design: Simon &Thomas,

TV3, 26 mars 20.00

anal5 fortsätter samla på sig guldkorn. Nya Brothers & Sisters handlar om syskonen Walker och kan beskrivas som en
politisk feel-good såpa med Calista Flockhart, Sally Field och Rob Lowe i rollistan. Fast mest gillar vi B&S för alla
snygga grabbar och för att seriens charmige bögbrorsa får strula och hångla lika mycket som sina syskon utan att det mo-

raliseras det minsta, inte minst med SatC-Samanthas gamla Absolute Hunk. Mums! Brothers & Sisters, Kanal 5, 18 mars, 20.00

issar aldrig på teve: Melodifestivalen, så-
klart. Favorit jag vill ska gå i repris: Que-
er as folks. Bäst att äta framför teven:

Varma mackor. Nyhetsuppläsare jag gillar: Jag vet
inte vad de heter... Skäms över att jag tittar: Alla
amerikanska sitcoms som visas om och om igen. Fa-
voritperson: Kristian Luuk. Reklam som får mig
att byta kanal: Nästan all reklam använder jag för att
zappa till andra kanaler. Skönaste signaturmelodin:
Eurovision Song Contest-signaturen såklart. Alla del-
tävlingar eller bara finalen: ALLA, jag missar inte
en enda. Favoritkanal: TV4 är bäst. Den serien på-
minner mest om mitt liv: Ingen tv-serie, det skulle
va någon Almodóvar-film i så fall. Betalar du tv-li-
cens: Självklart! Favorithemmafru från Desperate
Housewives: Kollar inte på Desperate Housewives...

TV400:s “Kändis” Andres Esteche:

”Mitt liv är en Almodovar-film!”

M

K

SÄTT PÅ

LÅT GÅ

...MEN HALLÅ!

Fairchilds fashionfags
Kanal5 har lagt rabarber på en riktigt snaskig day-
time-såpa med massor av catfights, mordförsök
och hett sex. Dessutom finns här kattigt bitchiga
modebögar och en och annan “straight” kille som
vänder rumpan till...Och i huvudrollerna ser vi
Morgan Fairchild och Bo Derek! Underbart!

Skagenröra
Jag fattar inte varför jag kollar på Saltön. Karaktä-
rerna beter sig ju helt ologiskt och på fem minuter
går självmordsbenägen till levnadsglad, man byter
partners på två sekunder och det köps hus som om
det vore kaffe. Och storyn om nöjesfältet var bara
så 80-talsfånig. Men som sagt, nåt håller en kvar

Solförmörkelse
Playa Del Sol är inte kul nånstans, men det är
svårt att stänga av när Richard Ulfsäter ränner runt
i bar överkropp. Hur kan Peter Settman dikta ihop
sånt här ointressant trams? Och är det inte påtag-
ligt hur dåliga komikerna Henrik Hjelt och Micke
Tornving är när dom tvingas agera på riktigt?
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Release
9 mars

2 DVD
Release

23 mars

Melodifestivalen 2007
Innehåller deltävlingarna, mellanakterna, 
andra chansen, Globenfinalen, 
karaokeversioner, dokumentären 
Melodifestivalen 2007 - Imorgon är en annan dag.

Dubbel-CD, alla 32 bidragen!
Följ den spännande uttagningen av vem som får representera 
Sverige vid den internationella tävlingen i Helsingfors i maj.

Medverkar gör bl a:
The Ark / Magnus Uggla / Lustans Lakejer / Elin Lanto / Sebastian / Regina Lund 
Cosmo4 / Anna Book / Tommy Nilsson / After Dark / Nanne / MissMatch / Sonja
Svante Thuresson & Anne-Lie Rydé / Jessica Andersson / Magnus Carlsson
Jimmy Jansson / Sanna Nielsen / Verona / Addis Black Widow / Måns Zelmerlöw 
Andreas Johnson / Caroline af Ugglas / Marie Lindberg / Sheida / Uno & Irma

Årets hetaste upplevelse!

Undersökningar har visat att 9 av 10 hotellgäster gärna tar med sig 
ett och annat från rummet när man checkar ut. Tillhör du dem har 
vi en glad överraskning: Vingflex! Bortsett från ca 500 destinationer 
får du då nämligen mer än 5000 hotell att välja mellan, och en
nästan obegriplig mängd spännande produkter att botanisera bland. 
Bestäm bara vart du vill åka, när du vill göra det och hur du vill bo, 
så tar vi hand om alla bokningar av flyg och hotell åt dig.

Världen är en stor plats. Finns på vingfl ex.se. Börja där.

MAR IPANEMA HOTEL 
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Viktigt att tänka på när du väljer hotell:

WAIKIKI  PARC HOTEL
Honolulu 

vingflex.se Resor till överallt.



GULDKANT & allt som gör livet lite bättre

Hur sätter du 
guldkant på 
tillvaron, Marie?

Månadens dryck
oäo Portugal Ramos är flerfaldigt prisbelönt vinmakare
från Portugal som blivit belönad tre gånger som ”Årets
vinproducent”. Vinet Ramos är speciellt framtaget för

Sverige. Det har en fruktig doft med tydliga inslag av mörka
bär, hallon och kryddig smak. Prisvärt!Pris: 750 ml á 67 kronor.

J

arie, hur sätter du guld-
kant på tillvaron?
– Jag dukar fint med tända

ljus och fina servetter varje dag, det är
små detaljer som kan göra en var-
dagsmiddag supermysig!

Har du lyxat till det ordentligt
någon gång?

– Visst har jag det! Jag älskar att gå
ut och äta gott på restaurang, extra lyx-
igt är det att äta avsmakningsmeny, då
sitter man och äter och äter i flera tim-
mar.

Vad är din passion?
– Mitt yrke, mat, kläder!
Vad är du svag för?
– God mat, godis, skor, jeans... väs-

kor... listan kan göras hur lång som
helst! (skrattar)

När shoppar du som bäst?

M

– När jag INTE borde shoppa!
Vilket är det dyraste plagget som

du har köpt?
– Vissa av mina scenkläder är galet

dyra...
Vad är det första du gör när du

kommer in på ett hotellrum?
– Kollar under sängen, i gardero-

ben och i duschen.
Finns det någon regelbunden ut-

gift som du unnar dig?
– Manikyr och pedikyr. Det är såå

avkopplande och man känner sig så
fräsch och fin efteråt.

Om man vill imponera på dig i
köket, vad ska man laga till då?

– En grym potatisgratäng, mum-
ma!

Om du fick obegränsat med
pengar till en semestermånad, vad
skulle du göra då?

– Åka till Maldiverna, hyra ett hus
som står på pålar ute i vattnet, få maten
levererad via båt. Sen skulle jag bara
sola och bada, äta gott, få spa-behand-
lingar och åka vattenskoter varje dag...

Magda Gad

”Jag älskar att gå
ut och äta gott på
restaurang, extra
lyxigt är det att

äta avsmaknings-
meny”

ormaderm Night är en perfekt kräm för dig som har
problem med tilltäppta porer. Krämen kladdar inte,
den luktar fräscht, den lugnar huden och ansiktet

känns fräscht när man vaknar på morgonen. 
Pris: 189 kr för 50 ml, finns bara på apotek

N
Månadens ansikte

Månadens serie
n riktigt bra hudvårdsserie för män som rekommen-
deras varmt. LANCÔME har tänkt igenom det här or-
dentligt och skapat en lättillgänglig serie i rustika för-
packningar som ger snabba och kännbara resultat. 

Prisexempel: Age Fight 50 ml pump 430:-

E acharels nya doft Amor Amor Sunshine luktar sol och
kärlek utan att vara flickigt blommig. Det är en inten-
siv och mogen doft av bland annat mysk, mandarin,

bergamot och vit orkidé. Sommarens hit. Finns även som her-
rdoft. Pris: 50 ml 375:-

C
Månadens doft

Det finns inte några garantier inom hudvård – 

eller gör det? Människor från hela världen använder 

Dermalogica därför att våra produkter ger märkbara 

resultat.

Trendiga ingredienser har aldrig intresserat oss, 

inte heller mirakelkrämer eller orimliga påståenden. 

Vi är ett företag hängivet åt att utveckla produkter 

som leder till en sund hud, därför att sund hud 

är det ultimata resultatet av hudvård.

dermalogica.se
Skin Concept AB, 08-545 787 40

resultat.
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LEV LIVET, SE FRÄSCH UT

REVITALISING CREAM Q10
• Ger nytt liv till trött och sliten hud

• Återställer hudens naturliga förnyelseprocess

• Gör huden fräsch med Coenzym Q10

www.NIVEA.se/formen

NIVEA FOR MEN
AVANCERAD ANSIKTSVÅRD FÖR MÄN



”Erik och Monica” av

Karl Nordlander (Eron &

Dotter)

En till stor del verklighetsba-
serad historia om 34-åriga
Monica som lever med en
kvinna och bestämmer sig för
att bli mor. Hon vill att ar-
betskollegan Erik ska bli pap-
pa och det hela verkar enkelt.
Det visar sig dock vara be-
tydligt svårare än hon kunnat
ana. Erik har nämligen
känslor, och själv får hon
känslor hon inte väntat sig.
Är hon på väg att ”komma
ut” åt andra hållet?

”Tjuvlyssnat” av 

Damon Rasti & Gloria

Hedman (Känguru) 

Tjuvlyssnar är något vi gör
till vardags. På bussen, i affä-
ren, på café. Det går helt en-
kelt inte att låta bli. Det finns
sidor på Internet med citat
uppsnappade genom tjuv-
lyssning, och nu har det
kommit en roande bok i äm-
net. Den är fylld med citat
som till exempel: Tjej #1:
Killarna från igår verkar ju
rätt smarta. Dom går på KTH
liksom! Tjej #2: Jaha. Är det
en ny drog?

BÖCKER

Familjen Hall är en helt vanlig familj. George är hypokondriker, hans fru
Jean vänstrar, dottern Katie ska gifta sig med en man som hon inte vet om
hon älskar och sonen Jamie vågar inte ta med sin pojkvän på bröllopet.
Men när George hittar en hudförändring på höften drabbas familjen av ett
utslag av oro. George intalar sig själv att han ska dö i cancer, trots att läka-
ren säger att det är ett ofarligt eksem. Det börjar med panikattacker och ut-
vecklas till fullskalig depression, samtidigt som resten av familjen drabbas
av den ena besynnerliga händelsen
efter den andra. Karaktärerna är
skickligt och levande beskrivna. Det
är lätt att komma in i historien och
man lär känna familjen redan i förs-
ta kapitlet. Mark Haddon lyckas
med konststycket att beskriva ett
rubbat psyke, något som han lyckades med redan i sin debutbok Den be-
synnerliga händelsen med hunden om natten, som handlar om en autistisk
pojke. Det är alltid roligt att läsa om utanförskap och udda företeelser när
de beskrivs på ett insiktsfullt sätt. I Utslag av oro fastnar jag direkt för hy-
pokondriker-George, men även för Jamie som är homosexuell och har
svårt att prata om det. Han beskrivs på ett nära och kärleksfullt sätt;
kanske är det författarens egna erfarenheter som läggs in i historien. Men
trots det sköna persongalleriet saknas det driv som behövs för att läsaren
ska få svårt att lägga ifrån sig boken. En varm berättelse som kan få ligga
länge på nattduksbordet. Magda Gad

”Runner’s World Best: Kom

igång med löpning” av

Adam Bean (Bonnier)

Våren närmar sig och för dem
som funderar på att börja med
löpning är den här boken ovär-
derlig. Den innehåller praktiska
tips om allt från kost och moti-
vation till skor och hur du und-
viker skador. Men bokens hjälp
kan du hitta din egen nivå och
tempo och fylla din vardag med
energi och kraft. Enkel och pe-
dagogisk bok skriven av Run-
ner´s Worlds bästa
skribenter.

aroline, vad har du för läsvanor? 
– Jag läser i mycket i perioder, som när jag är ute och re-
ser eller bara tar det lugnt i mitt hus på Åland. Då kan

det bli att jag klämmer fem böcker i veckan. Dessutom har jag
upptäckt ljudböcker och brukar alltid lyssna när jag målar. Jag
tror att jag hinner med omkring 150 ljudböcker om året faktiskt. 

Läser du något just nu? 
– Just nu har jag inte läst nåt på tre månader eftersom det

varit så mycket med musiken, mina
djur och annat. Det senaste jag läste var
ett par böcker innan jul, när jag var på
semester. Jag älskar tuggummiböcker
av Sophie Kinsella och Marian Keys.

Har du några boktips?
– Marian Keys böcker är bäst rakt

igenom, i alla fall om man är tjej. An-
nars har jag just nu ett boktips som jag
inte läst än, Lena Sundströms bok Sa-
ker jag inte förstår som står längst fram
i högen av ”att-göra” när jag får mer
tid.

Ronny Larsson

Vad har du på 
nattduksbordet,

Caroline?

”Bästa mistel” av Sara Lidman

(Modernista) Väldigt vacker norr-
bottnisk kärleksroman som handlar om
den omöjliga kärleken mellan
dragspelsdrottningen Linda Ståhl och
den homosexuelle Björn Ceder. Karak-
törerna är heta, exalterade, storslagna.
De drivs av sexualitet, skuld, smärta.
Kom ut 1960, gavs ut i nyutgåva 2006.

Månadens gayklassiker

I homobokhyllan...
Varje månad tipsar QX dig om fyra nya böcker

C

”Vargtimmen” av Denise

Mina (Minotaur)

Paddy Meehan kuskar runt i
Glasgow i jakten på ett
scoop, allt för att slippa det
trista jobbet som nattrepor-
ter. Plötsligt kommer ett tips
om ett villabråk i ett av sta-
dens finaste kvarter. Det ser
ut som en klassiker – nerblo-
dad kvinna vill inte ha hjälp
och välklädd man trycker en
femtiopundsedel i Paddys
hand. Dagen efter rapporte-
ras kvinnan död och inget vi-
sar sig vara som Paddy trott.

Snabba cash är en spännande kriminalroman
om Stockholms undre värld. Närvarokänslan är
hög och man får en känsla av att det som står i bo-
ken skulle kunna hända på riktigt. Huvudpersoner-
na rör sig kring krogar som Kvarnen, Spy bar, East,
Köket, Sturecompagniet och Kharma. Tonen och
språket är träffsäkert. Gangstrarna snackar gangs-
tertugg och Lundbergsbrudarna för sig enligt över-
klassens alla regler. Den autentiska känslan för-
stärks av att verkliga personer och kriminella orga-
nisationer vävs in i berättelsen. Här figurerar Ban-
didos och Hells Angels tillsammans med jugge-
maffian och Jokso. Det märks att Jens Lapidus vet

vad han skriver om. Han jobbar på en advokatbyrå
vid sidan av sitt författarskap och hans kunskaper
om rättsprocesser och förbrytare ger berättelsen
tyngd. I centrum av historien står JW, Stureplan-
skillen som säljer kokain och gör vad som helst för
att platsa i gänget. Jorge är latinon som vet allt om
koks och som lyckas med en osannolik rymning
från Österåkeranstalten. Mrado sköter indrivningen
åt bossen Radovan. De tre förs samman och det blir
en kamp om liv och död – för snabba cash. Lättläst
och intressant sidvändare.

Magda Gad

QXQXQX
”Snabba cash” av Jens Lapidus (Månpocket)

”Utslag av oro” av Mark Haddon 

(Wahlström & Widstrand)

QXQXQX

Caroline af Ugglas, sångerska 

”men även för Jamie
som är homosexuell

och har svårt att 
prata om det”
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100 000 kompisar www.qruiser.com

QX



FOLKOPERAN, NORRLANDSOPERAN OCH RIKSTEATERN PRESENTERAR: 

Om kärleken och döden med 6 operasångare, 3 dansare och stor orkester. Musik av
bland andra Purcell, Puccini, Rossini, Mozart, Verdi och Monteverdi.

Sångare: Ulric Björklund (tenor), Ingela Brimberg (sopran), Lars Martinsson (basbaryton),
Olle Persson (baryton), Ulrika Tenstam (mezzosopran) och Miriam Treichl (sopran).
Dansare: Bernard Cauchard, Françoise Joyce och Elisabet Karlsson. 
Folkoperans 36-mannaorkester.
Biljetter: folkoperan.se, Ticnet 077-170 70 70

Mitt hjärta brister
Dansteateropera av Birgitta Egerbladh

URPREMIÄR PÅ FOLKOPERAN 3 MARS



ellan den 10 och den 18 maj anordnas den hittills största gayfilmfestiva-
len i Sverige. Festivalen äger rum i Lund och initiativtagare är Kicki
Fredriksson som kom på idén tillsammans med sin syster. 

– Det var inte alls svårt att förankra idén, berättar Kicki som arbetar på Folkets
bio till vardags. 

– Den tuffaste delen består i att skaffa sponsorer. Än så länge har man fått med
sig föreningen Storasöder och Lunds kommun som sponsorer.

Vad kan vi förvänta oss i filmväg?
– Det blir 10-11 filmer som får Sverigepremiär, bland annat ”Boy Culture” och

”Loving Annabelle” som fått mycket uppmärksam-
het i USA , men vi kör även klassiker som exempel-
vis ”Fucking Åmål”. Det mesta vi visar är Indepen-
dent, vi kommer ju exempelvis inte visa ”Next best
thing” med Madonna säger Kicki och skrattar.

Förutom 28 filmvisningar under tio dagar blir
det även föreläsningar om homosexualitet inom
film och trans gender-frågor och de tio dagarna av-
slutas med en stor fest.

För mer info om filmfestivalen i Lund besök
hemsidan www.lglff.se som kommer läggas upp i

början av mars månad.

Caroline Björling
Fastighetsmäklare
08-545 535 50

www.karlssonuddare.se | Norr Mälarstrand 62 - Lugnets Allé 42 - Primusgatan 77

Vad är viktigast 
för dig?

LANDET RUNT

M
Gayfilmfestival i Lund

en 17 februari öppnade Moder-
na Museet en utställning med
Robert Rauschenberg. An-

ders Karnell, känd från SVT:s konst-
program Arty, kommer att visa utställ-
ningen ur ett queerperspektiv. 

De flesta som har varit på Mo-
derna Museet har säkert lagt märke
till Rauschenbergs get. Färre kanske
vet något om den.Anders, kan du be-
rätta lite, vad finns det för tolkningar
av konstverket?

– I Sverige är det vanligt att låta ge-
ten stå för det lekfulla i konsten, det
ickeplanerade och spontana. Den är en
favorit hos museets barnvisningar för
den är lattjo. I USA ses den mer som ett
personligt statement av en homosexuell
jude med vänstersympatier från det
konservativa och kristna Texas. Ur det
perspektivet kan geten, med ett bildäck
runt sig, ses som en bild av en anal på-
sättning. Geten är ju faktiskt en bock!

Och vem är Rauschenberg?
– Det som gör Robert Rauschen-

berg så speciell är han att förde in nya
element i konsten. Han umgicks med
scenkonstnärer och kompositörer och
hämtade massor med inspiration
därifrån. Jag skulle säga att han var som
störst och viktigast under 50- och 60-ta-
len. Att arbeta med spontanitet som me-
tod och med vardagsföremål i sina
skulpturer blir liksom det som leder till

popkonst och performance. För att an-
vända en klyscha kan man säga att han
rev murar.

Du kommer att hålla två queer-
visningar av Rauschenbergutställ-
ningen.Vad är det som är queer med
honom och hans konst?

– Dels är det intressant att hans ho-
mosexuella läggning fortfarande tonas
ner. Det följer en gammal tradition om
uteslutande, alltså att man tänker att om
detta skulle vara känt kan man bara se
hans konst som ett uttryck för sexualite-
ten och då är den mindre värt än annars.
Sedan jobbar han mycket med idéer om
vad som är manligt och kvinnligt och
kopplar det till sexualitet. Jag tänker att
queervisningar egentligen handlar om
vår föreställning av heterosexualiteten.
Det är den som är problemet.

Magda Gad

Anders Karnell visar Rauschenber-
gutställningen ur queerperspektiv den
11 mars kl. 13 och den 20 mars kl. 18. 

D
Rauschenberg 
på Moderna

Christer Österberg
Chritser Hörbin

15 januari 07
Madeira

FÖRLOVADE
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Namn: Mattias
Ålder: 30
Bor: Örnsköldsvik
Civilstånd: Singel
Yrke: Processoperatör
Intressen: Aktier, gymträning,

löpning
Senast sedda film: Någon av Star

Trek-filmerna på TV, det var ett tag sen
jag var på bio.

Har i stereon just nu: Nån slags
house/trance-blandning som jag inte
vet namnet på.

Kom ut: Tre år sedan
Hur mottogs det: Jag berättade

först för mina kompisar och det gick
över förväntan, och emottogs bra. En
av mina vänner hade lite fördomsfulla
tendenser innan jag berättade men har
varit hur cool som helst efter. Min fa-
milj tog det också bra.

Hur är gaylivet i Ö-vik: Ja, det
finns inget helt enkelt. Det finns ingen
RFSL-förgrening och inga pubkvällar,
så vill man ha något slags gayliv så får
man åka till Sundsvall eller Umeå, 10-

15 mil härifrån. Det gjordes ett försök
till en HBT-vecka i somras men det var
mer föreläsningar och filmvisningar,
och inte så mycket festande.

Så dejtar jag: Den berömda saj-
ten med två bokstäver funkar alldeles
utmärkt (skrattar). 

Hur viktig är Qruiser i mindre

städer? Rätt viktigt såklart eftersom
man kan hålla kontakt med folk på rätt
stort avstånd. Men många som bor här
uppger inte att de bor i Ö-vik eftersom
det finns en viss rädsla att bli påkom-
men med att man har en sida här. 

Det bästa med att bo i
Örnsköldsvik: Det är så lugnt här och

så gillar jag att det är nära till naturen.
Men jag har funderat på att flytta
härifrån, men då måste man hitta jobb,
bostad och sånt där. Det är ju lite svårt
att hitta kärleken häruppe eftersom det
trots allt inte bor så många andra ho-
mos här. 

Hit går jag när jag går ut:
Stadshotellet, Narrys eller O´Learys.
Stadshotellet är det bästa stället efter-
som det är lite klassigare. 

Då är det bäst i Ö-vik: Under
sommaren blommar hela stan upp och
många som kommer härifrån kommer
tillbaka till stan. Då kan man tillskill-
nad från nu gå ut mitt i veckan och fes-
ta. Sen är det ju vackert eftersom stan
ligger vid vattnet.

Mest homo eller heterosexuella
kompisar: Mest heteros, men jag har
lärt känna ett par homos via Qruiser.
Inte bara här i Ö-vik utan i kommuner
runt om.

Heter på Qruiser: M01

”Jag dejtar inte av
hänsyn till min familj

eftersom det inte
gick som jag hade

trott när jag kom ut”

Mattias från Örnsköldsvik: ”Det är ju lite 
svårt att hitta kärleken häruppe ”
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RUNT 150 PERSONER samlades
sista helgen i februari för att
festa loss i den numera tv-
kända staden Köping. Det
dansades och dracks hela nat-
ten och snygga Carina med
sitt fina löshår och sin coola
hattvann pris som kvällens
bäst klädda. Andres Esteche
showade framför publiken
som kom från hela Sverige,
Stockholm, Västerås,, Uppsa-
la, Eskilstuna, Örebro,
Kungsör, Mariestad, och Ar-
boga. Den 31 mars är det par-
tydags igen...



Nätverket Asexuell
Nätverket Asexuell har träffar för alla som har funderingar 
kring asexualitet, personligen eller allmänt. 
Mer information finns på www.asexuellt.blogspot.com.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss 
på asexuell@gmail.com

Egalia
Trött på att vara det enda homot, transet, queret etc.
Kom till Egalia. Vi finns för att du som inte känner dig 
så hetero och/eller funderar på din könsidentitet ska 
få en paus i heterokaoset.  
Vi som ses är alla mellan 13 och 20 år och vi är en salig 
blandning av bin, homosar, trans, jag vill inte definiera 
mig, genderbenders, flator, vet inte riktigt, bögar, 
transgenderister- listan kan göras lång.  
Vi har ledare och två faddrar som kommer att 
välkomna och ta hand om dig första gången du 
kommer, det kommer alltid flera nya varje gång så 
kom du också.  
Vi ses varje måndag 17:00-21:00 och fredag kl.17:00-20:00 
på  Huset, RFSL:s lokaler på Sveavägen 59.  
Det är gratis och bara att dyka upp.

Läsecirkel
Kom och läs med oss!
Vi läser en bok och träffas en gång i månaden
då vi diskuterar boken under lättsamma former.
Tillsammans bestämmer vi vilka böcker vi ska
läsa, så du har all möjlighet att vara med och på-
verka innehållet.
Mer information hittar du på vår hemsida 
www.rfsl.se/stockholm

Lambda IF gympasektion
Öka muskelmassan och flåset och kom och träna med
Musclemarys på söndagar kl. 18. Vi kör gympa i olika
former a lá Friskis & Svettis. Efteråt går vi ut och äter, 
alltså träning för både kropp och själ. 
Några i gruppen brukar också ordna skidresor, bio-
kvällar m.m.

Hör av dig till oss på gympa.lambdaif@stockholm.rfsl.se
så berättar vi när och var vi kör igång till våren. 

Stolta föräldrar
Nätverket stolta föräldrar till homo- eller bisexuella
barn grundades maj 2006. Vi jobbar för att stödja 
föräldrar så att de i sin tur kan stödja sina barn i 
deras sexuella identitet. Vi har också olika aktivite-
ter, t. ex. temamöten, studiecirklar och deltagande 
i Stockholm Pride. Vi strävar efter att bli en stor och
stark grupp så att vi tillsammans kan förändra och 
påverka negativa attityder och fördomar i samhället.

Kontakt via mail stoltaforaldrar@stockholm.rfsl.se

Huset ligger på Sveavägen 59. 
Vår hemsida hittar du på www.rfsl.se/stock-
holm
Kuratorerna har 08-501 629 70. 
Kansliet har  08-501 629 51.

Bli medlem! 300:-/år. 
Pg 55 51 61-9, eller via hemsidan www.rfsl.se

RFSL Stockholm jobbar för bi- och homosexuella 
och transpersoner. 

Lässugen? - Här finns det böcker som
bara väntar på att bli lästa!
Biblioteket är öppet onsdagar kl 18.30 - 20.
Vi behöver hjälp! 
Är du boktokig eller vill du engagera dig -
hjärtligt välkommen.

Lambda IF:s volleybollträningar
Lambda IF:s volleybollträningar är öppna för alla,
killar, tjejer, gamla, unga, proffs och nybörjare. För
närvarande tränar vi på lördagar mellan 16 och 19.
Vi har också att lag som spelar i korpen och vi har 
deltagit i flera gayturneringar i Europa. Senast blev
det guld för ett av våra lag i Pan Cup i Köpenhamn.
Närmast på programmet står Raballder Cup i Oslo
och Eurogames i Antverpen.

Mer information hittar du på vår hemsida
www.rfsl.se/stockholm/volleyboll

På väg att komma ut?
Stargrupperna är till för dig som  är på väg att komma 
ut just nu och vill ha stöd i detta och till dig som vill
träffa  vänner i en miljö där man får utrymme att prata
om sådant som inte alltid får plats i skolan, på jobbet
och hemma.  Att delta i en stargrupp är gratis och två
ledare finns med på träffarna.
Startgrupp för dig under 25 startar kl18.30 den 14 mars
Startgrupp för dig över 25 startar kl 18.30 den 4 april
Vi träffas på RFSL Huset, Sveavägen 59 1 trappa upp.

Anmäl dig till startgrupp@stockholm.rfsl.se
Välkommen!

Är du förälder till någon som är homo- 
eller bisexuell?
I samarbete med Sensus studieförbund. Är du förälder
och vill lära dig mer om vad det kan betyda att ha ett 
barn som är homo/bi? Vill du träffa andra föräldrar och
få möjlighet att diskutera gemensamma frågor?
I gruppen pratar vi och lyssnar och lär av varandra.
Start i april. 
Samtalsledare är Maria Ahlsdotter och
Eva Hansson, kuratorer på RFSL Stockholm.
För exakt tid, pris och plats kontakta Sensus:
08- 615 57 00  eller stockholm-gotland@sensus.se

Biblioteket är öppet

Egalia
världens första fritids-

häng för HBTisar under 

20 år.

Vi träffas varje måndag kl

17:00-20:00 och fredag kl

17:00-20:00.

Kom du också!

Lila Salongen den 7 mars
ladda upp inför internationella kvinnodagen! 

Kom till RFSL Stockholm den 7 mars. 
Vi kommer att ha en gemensam uppladdning inför 
den internationella kvinnodagen den 8 mars. 
Du kommer att kunna måla ett plakat, 
göra en snygg feministknapp, köpa spännande böcker och
lyssna på bra musik.  

Vi drar igång kl 18:00 och håller på fram till 22:00. 

19:30 uppträder Annakarin Bunnel, Ulrika Skogby, Jenny Svennberg 
20:00 visas filmen Town Bloody Hall

Det är gratis och alla är välkomna! 

Mer information finns på www.rfsl.se/stockholm

Club Golden Ladies - 
Dans med knytis!
Fest på Huset lördagen den 3:e mars kl 18. på 
Sveavägen 59 (Obs! porten stängs 18.30)
Kostnad 50kr, mer information om anmälan på 
www.goldenladies.nu.
Du får en välkomstdrink, tilltugg/snacks och kaffe. 
Du tar själv med dig det övriga som du vill äta och dricka. 
Tallrikar, bestick osv finns.

Gayseniorerna 
Gayseniorerna är en förening för äldre homo-och 
bisexuella män. Vi samlas från kl. 14:30 varje onsdag 
på Hyllan i RFSL-Huset, Sveavägen 59, Stockholm 
T-bana Rådmansgatan - uppgång Rådmansgatan. 

Kaffe/te med bröd (10 kr) serveras kl. 15 
Olika aktiviteter såsom utflykter, studiebesök och 
liknande anordnas efter förslag från deltagarna.

Lila Salongen
Varje onsdag kl 18.00-20.00 slår vi upp dörrarna för 
Lila Salongen. Kom och se på film, spela spel, lyssna på 
föredrag och umgås på vårt nya häng för alla oavsett ålder. 
Det finns billigt fika, roliga spel och trevligt sällskap. 
Vi träffas i RFSLs lokaler på Sveavägen 59 
Välkommen! 
För program se vår hemsida: www.rfsl.se/stockholm
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www.copenhagen-rrainbow.dk
Tel. +45 33 14 10 20 · info@copenhagen-rrainbow.dk

Gay accommodation
Directly on Strøget

Only 2-55 minutes by foot
to all major gay bars and clubs

Gay accommodation
Directly on Strøget

Only 2-55 minutes by foot
to all major gay bars and clubs

STOCKHOLM. Vill du komma bort
från storstadsstressen? Kanske vila ut
med din partner eller bara vara med dig
själv? QX kan rekommendera en helg
på Seglarhotellet i Sandhamn. Här finns
möjlighet att koppla av ordentligt. Gå
promenader och titta på sommarhusen

som ”gått i ide” tills i vår, spendera någ-
ra timmar i hotellets relaxavdelning, ta
några spa-behandlingar, sitt i baren och
se hur snön blåser utanför fönstret. Hur
mysigt som helst. Har man dessutom
möjlighet att bo över mellan söndag och
måndag bör man göra det, då har man

nästan hotellet för sig själv.
Sandhamn må vara party-ön num-

mer ett i skärgården under sommaren,
men under den här årstiden är den en
perfekt ö för lugn och ro. Här bor endast
120 personer permanent.

Seglarhotellets 81 dubbelrum och
tre sviter brukar vara fullbokade på hel-
gerna - året om, så man bör vara ute i li-
te god tid. Färjan ”Sandhamn” avgår he-
la vinterhalvåret från Stavsnäs dit man
kan åka med buss från Slussen.

Smidigt och enkelt, så vad väntar
du på?

AÖ

En weekend på Seglarhotellet i
Sandhamn kostar 1695 kr per person, 

då inkluderas en 2-rätters middag
på fredagen och en 3-rätters 

på lördagen, samt frukostbuffé. 
Erbjudandet gäller fram till den 

24 april (läs mer på 
www.sandhamn.com).

En vinterweekend i Sandhamn?
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ANDREAS WILSON, MÅNS NATHANAELSON 
LINUS WAHLGREN, KIM SULOCKI

OLA FORSSMED & HANNU KIVIAHO

regi: RAFAEL Edholm  

musik: Rockgruppen FATBOY

K K K K
 Åsa Mattsson

Fräckt, snyggt och grabbigt!
”...kryddat med underbar musik av suveräna FATBOY
...extra plus för Sulockis rappa replik och Forssmeds kroppsspråk

...ett gäng heta unga skådisar...”
AB

Manskvoten fylld
”...fyndigt komponerad salongskomedi och absurd thriller
...Kim Sulockis piruetter, Ola Forssmeds hundimitation 
får applådåskor
...duktigt dunkande rockbandet FATBOY
Dramatens Macbeth rena kärringteatern i jämförelse.”

EXP Kultur

Roligt, lekfullt, bra musik, kul form 
- som en bröderna Cohen-rulle i teater-
format. Bra jobbat! 

Emma Gray Munthe, Filmkrönikan

ENDAST ETT FÅTAL FÖRESTÄLLNINGAR KVAR!
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Hivpositiv?

Behöver du prata med
någon i samma situation?

Anonymt & gratis

Stödlinjen

Flemingg. 95 wohnzimmer.se Tel 653 43 16

45x70x41cm 1995:-
Vitlackad metall, kromad fot
(svart best.vara)

TV-bänk

GAYGALAPARTY
Nästan 1500 personer intog Cirkus
under Gaygalakvällen. Förutom att
scenshowen var späckad med känt
folk hittade man även ett och annat
känt ansikte i publikvimlet, tillsam-
mans med helt vanliga okända ho-
mosar och straightisar.

Foto: Daniel Kristiansen

Arja, Mian, Marie och Unni

Finns Hotel Pension
Østre Strandvej 63 · DK-9990 Skagen, Danmark

Huset med atmosfære, hyggelige værelser og spændende mad.

Tlf. (+45) 98 45 01 55

www.finnshotelpension.dk · info@finnshotelpension.dk

Etableret 1992

Book nu

for sommeren

- gem annoncen

Åben fra

april til

ultimo oktober

Micael och 

RIckard

Lotta Bromé med kompis
Tre idoler och en vän. 

Erik, vän, Cissi och Danny

Marit Bergman 

var på plats

Äkta paret Mathias och Johan

Lars Wallin med Henrik



Wollmar Yxkullsg. 7 • T-Mariatorget
Öppet från 18.00 onsd-lörd • 08-641 16 88

www.sidetrack.nu

NNyy  MMeennyy!!  BBookkaa  bboorrdd

Scandinavian  Leather  Men
Medlemsförening med dresscode

Ons.  21-24    fred.  lörd.  22-02

BBDDSSMM NNIIGGHHTT
9  mars

UUNNIIFFOORRMM WWEEEEKKEENNDD
23  -  24  mars

Wollmar Yxkullsgatan 18 • T-Mariatorget

Välkommen till Centrum för sexuell hälsa i Malmö

– HIV-testning, provtagning och behandling 
av andra sexuellt överförda infektioner 

– Samtal och rådgivning kring säkrare sex 
och reproduktiv hälsa 

– Kuratorssamtal
Ring och boka tid! Besök och provtagning är kostnadsfria.

Centrum fö r sexuell hälsa i Malmö
Östra Kanalgatan 5.  

Tel: 040-33 17 47 – 33 17 37 
www.sexuellhalsa.umas.se

eter och Reine möttes för förs-
ta gången då Jonas Hedqvist
skulle spela  in videon till Pri-

delåten I am what I am sommaren 2001.
De hade så grymt kul att de slog sina
påsar ihop och bildade Diamond Dogs
med kompisen Nicklas, som sedermera
ville satsa på sin danskarriär och ersat-
tes av Mattias.

Trion är riktiga dunungar i drag-
branschen eftersom de bara hållit på i
fem år, men trots detta har de gjort sig
ett stort namn. Nyligen blev de utsedda
till Årets Drag vid QX Gaygala och nu
showar de på populära klubben Blue
Moon Bar varje torsdag.

Namnet Diamond Dogs kommer
från en David Bowie-platta, och även
om begreppet förekom i filmen ”Mou-
lin Rouge”, har namnvalet inget med
filmen att göra. När Diamond Dogs
startade använde de artistnamnen Miss
Rainee Dayz, Scary Miss Mary och
Miss Rozie Cheekz, men det blev för-
virrande för publiken så idag är det Rei-
ne, Mattias och Peter i Diamond Dogs
som gäller  och de klassiska drugnam-
nen är skrotade.

Det var intresset för glammiga
scenkläder som fick dem att satsa på
dragshow från början:

– Typiskt oss att börja med kläder-
na och sitta och sy i flera månader innan
vi ens hade ett nummer, skrattar Peter.

Första spelningarna blev på klassis-
ka gaystället TipTop eftersom bossen
Ulrich Bermsjö ville ha drugor som
showade och minglade. Ulrich kände
drugmamman Leo Berglund som kän-
de Peter och Reine, och snart stod trion
där vid midnatt och framförde en liten
show för partysugna bögar och flator på
Stockholms gayställe nummer ett:

– Ulrich tog modigt in oss utan att
ha sett oss, och vi satte ihop en show
som gick fredagar och lördagar under
ett år. Det var fruktansvärt första gång-
en, men viljan var så stark att vi strunta-
de i om folk tyckte att det var bra eller
inte, skrattar Reine.

Men är det inte svårt att komma
in och bryta festandet för att köra en
show?

– Det är så olika från gång till gång
och beroende på var och när man kör.
Ofta kan det höja stämningen, men
helst ska det vara korta set och inga
långa shower. Det går heller inte att kö-
ra låtarna i sin helhet för då tröttnar
folk, tycker Reine.

Lite av Diamond Dogs signum är
att de använder sig av kända männi-
skors röster i sina shower. Suzanne
Reuter, Sissela Kyle, Shirley Clamp,
Linda Bengtzing och Arja har alla lå-
nat ut sina röster till trion:

– Den första vi använde var Shirley
Clamp. Jag ringde och frågade och hon
tyckte det lät kul. Sen gav det fler kon-
takter, och samtidigt fick Reine fler
kontakter inom teatern. Det är ingen
som sagt nej faktiskt, och jag tror att de
tycker att det är ett kul sätt att driva med
bilden av sig själva. Shirleys egotripp

Att älska mig är en av mina favoriter,
säger Peter.

Diamond Dogs shower är baserade
på mim, men inleds och avslutas ofta
med en live-del som Peter håller i. Han
menar att han inte är en slipad stå-
uppartist som till exempel Babsan och
att det är lätt att ta till lite buskis om
man inte kan finna sig snabbt och vara
vass på att improvisera, men att han kla-
rar sig bättre och bättre.

Trion är bekanta ansikten för
Stockholms gaypublik och har gjort
massor av jobb på olika ställen. De kör-
de länge på Mandus och TipTop, sedan
blev det Rio och Lino. Däremellan kör-
de de två säsonger på Odenteatern med
en egen show. Lägg därtill många före-
tagsgig:

– Det är ju det vi lever på och sedan
vi togs upp av Artist & Eventbolaget,
som bokar våra spelningar, har det bli-
vit lättare ekonomiskt att jobba med det
här.

Just nu uppträder som sagt trion
med en schlagershow på Blue Moon
Bar i Stockholm varje torsdag och un-
der finalveckan i Globen kör man extra
både fredag och lördag. Runt trettio
kända schlagerartister avrättas och Ca-
rola är givetvis en:

– Jag älskar mitt Carola-nummer,
säger Reine och vid frågan om vem som
har spelat in Carolas röst till Diamond
Dogs ler både Peter och Reine och sä-
ger i munnen på varandra att det är
hemligt.

Men är det inte svårt att göra nå-
got bra av något så uttjatat som Me-
lodifestivalen?

– Det kan vara svårt att variera te-
mat, men vi gör ju om texterna och hit-
tar fyndiga formuleringar, och gör man
det med hjälp av artisterna själva så blir
det ju ännu mer skruvat. Det gäller bara
att se till att man inte går för långt, vil-
ket hände med en känd sångerska och
den storyn kommer i våra memoarer,
ler Peter hemlighetsfullt.

Vad är den största nackdelen
med att hålla på med det här?

– Att man blir ”den där transan”.
Att folk inte kan se förbi det och tror
att man är likadan i verkligheten som
man är på scenen. Jag är nog den mest

icke-fåfänga människa man kan tänka
sig och jag kan gå ut med håret på sned
och med en frukostflinga på kinden på
morgonen utan att märka det eftersom
jag aldrig tittar mig i spegeln. Och utan
glasögon är det inte en människa som
känner igen mig, berättar Peter.

– Ibland ser folk bara yrkesrollen,
och inte att det här är våra jobb. Jag blir
väl igenkänd desto mer, men jag är ute
mycket mer också, och ser rätt speciell
ut, ler Reine.

Vad är det tröttaste man kan gö-
ra på scenen som druga idag?

– Lena Philipssons Det gör ont
känns väl inte så kul? Alla har sett så
många drifter med texten, den rosa
klänningen och mickstativet. Man mås-
te hitta något nytt och eget om man ska
märkas, säger Peter och fortsätter:

– Men samtidigt är just festivalen
riktigt bra att hitta nya nummer i. 

I år är den där skolfröken bra att
göra något kul av…

– Och Anna Book längtar jag efter
att få sätta tänderna i. Jag skulle vilja
göra de där kläderna, säger Reine.

Peter tycker att gaypubliken är den
absolut bästa publiken eftersom det
finns en helt annan vakenhet och re-
spons där. Vi uppfattar varenda liten
gest och blinkning, både sceniskt och
textmässigt menar han:

– För den ovana straighta publiken
tar det ofta fem minuter innan de slutar
undra hur det kan vara så platt i trosor-
na. Så vi brukar inte lägga det bästa ma-
terialet i början av en show om man sä-
ger så, skrattar han.

Han berättar också att den unga he-
teropubliken ofta vill dansa med dem på
scenen, och hellre hör originallåtarna
och sjunger med medan de ser  Dia-
mond Dogs som kopior av artisterna.

– De är ofta inte intresserade av vit-
siga texter om artisterna, så vi kör kor-
tare versioner av de riktiga låtarna så att
dom får dansa av sig, säger Reine.

Peter jobbar idag heltid med Dia-
mond Dogs och skriver gruppens mate-
rial och planerar framtida projekt. Rei-
ne jobbar även som kostymansvarig på
Oscarsteatern (hans rum är fullt av
Singin in the rain-skjortor och Diamond
Dogs-plymer), och Mattias hittar man i
en badrumsbutik på Östermalm.

Hur länge kan man hålla på med
dragshow?

– Så länge man tycker att det är ro-
ligt antar jag. Men visst, jag kan känna
mig som en tant när jag ska göra Jessi-
ca Andersson i små korta shorts medan
Arja däremot känns naturligare. Hon är
ju lång och ståtlig och lite närmare mig
i ålder… det vill säga 29, skrattar Peter.

Ronny Larsson

Diamond Dogs syns varje 
torsdag på Blue Moon Bar, Kungs-

gatan 18 (under vecka 10 uppträder de
även fredag och 

lördag) För information gå till
www.diamonddogs.nu och

www.bluemoonbar.se.
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”Folk tror att 
man är likadan i

verkligheten som
man är på scenen”

Diamond Dogs firar priset på Gaygalan med ny show...
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BAR/RESTAURANG/KLUBB/CAFÉ
Gretas, Drottninggatan 35. Bar ons. 18-02, tor. 18-01, 

fre-lör. 18-04. 
Klubb Matahari fre-lör. 22-04.

Castro, Haket, Första Långgatan 32. Varje fredag 17-02. Castro Family
barkväll ons. 16-01. Extra fester då och då se qx.se/guide

Gossip, Parkgatan 13, gayvänlig partyklubb. Mån-tor 18-01. 
fre-lö. 18-03, sön 20-01.

SLM, Next, Karl Johansgatan 31. Bar och festkvällar.. 
För datum se slmgbg.nu eller qx.se/guide.

Zapphobar, Restaurang Trappan, Järntorget. 
För festdatum se zapphobar.com eller qx.se/guide.

Queer, Park Lane, Kungsportsavenyn 36. Fest sista fredagen i månaden. 
För aktuella teman se cum.se eller qx.se/guide

Café Habit, RFSL-huset, Stora Badhusgatan 6, sön 16-21. 
RFSL:s café. För eventuella teman se rfsl.se/goteborg eller qx.se/guide

GS2H, Respekt, Järntorget. Gay partyklubb. Fester en gång i månaden. 
Mer info om festdatum  gs2h.com eller qx.se/guide

GÖTEBORG GAY GUIDEGÖTEBORG GAY GUIDE
BAR/RESTAURANG

Mandus Bar & Kök, Österlångg. 7. Dagligen 13-24.
Side Track, Wollmar Yxkullsg 7, ons-lör från 18.00 

Gaybar och restaurang & DJ Davy Hakkala
Leijonbaren. Victory, Lilla Nygatan 5, ons-lör 17-00, restaurang och bar

Torget. Mälartorget 13, Gamla Stan. 16-01. Gaybar.
Roxy, Nytorget 6, 17-01. Bar och lounge i flatig regi

Posithiva Gruppen, Tjurbergsgatan 29, Bar mån-lör fr 18, 
hiv-pos män.

Bysis Matsal, Hornsg 82, alla dagar 11-22, fre 18-01 
gayvänlig bar och festvåning.

Spisa hos Helena, Scheeleg. 18, mån-tor 11-00, fre 11-01, l
lör 17-01, sön 12-23 

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.
Birger Jarlsg 37. mån-tis 17-24, ons-lör 17-01, sön 16-22.

Koloni Garden, Sickla Köpkvarter. Dagligen 10-22
Cattelin, Storkyrkobrinken 9, gaydriven restaurang och helgklubb. 

Mån-tor 11.00-23.00, fre 11.00-03.00, lör 12.00-03.00, sön 12.00-23.00
Riddarkällaren. Södra Riddarholmshamnen 19. Lunch mån-fre 09-14

KLUBBAR
Klubb Intern, Bysis, Hornsg 82, ons 20-01 + fre 20-03.

Club Connection, Cattelin, Storkyrkobrinken 9. Ons-Fre-Lör 21-03. 
Dansgolv och flera barer. Fre och lör 23 år, onsd 18 år.
SLM, Wollmar Yxkullsg 18, ons 21-24, fre-lör 22-02. 

Läderbar för killar. Medlemsklubb. 
Lino Club Sthlm, Södra Riddarholmshamnen 19, lör 22-03. Fyra barer,

tre dansgolv stor utebar.
Patricia, Stadsgårdskajen 152, söndagar 18-03.

Salvation, Nalen, Regeringsgatan 74. Månatlig Londonbaserad
klubbfest. 2 mars & 6 april. 22-03, Mer info via QX.se/guide

Clean, Göta Källare, 5 april, 22-03, 18 år, Medborgarplatsen, 22-03
Combustion, Debaser, Karl Johans Torg, Se QX.se/guide för mer info
Kinks & Queens, Container, Odengatan 87. Se QX.se för festdatum.

Garderoben, Restaurang Rosenhof, Rosenlundsg. 48d, lörd 15-01 “För
dig som inte vill komma ut”, fri entré. 

Caliente, Hot Company, Odengatan 60. Sista torsdagen i månaden 22-03

CAFÉ
Copacabana, Hornstullsstrand 3. Mån-tor 10-20, fre-sön 10-19

Chokladkoppen, Stortorget 18, alla dagar 09-23.
Hannas Café, Grevgatan 59, alla dagar 10-19.

Även antik och second hand.
Seniorcaféet, Sveav 57, ons från 15 (Hyllan). 

För gaymän i mogen ålder.
Anna på Kungsholmen, Drottningholmsv. 9. 

Vardagar 10-20, helger 11-20. 

BARA FÖR TJEJER
MouseClub, Kolingsborg Slussen, 17/3, 21-03. Förköp Connection.

LASH, Wollmar Yxkullsg 18, fest i SLM:s lokaler sista torsd i månaden.
Kvinnokafé Antippa, Kafé 44, Tjärhovsg. 44,  anarkafem. ons 19.00

Golden Ladies, Sveav 57, café tis 17-19 (Hyllan).
Club Sappho, olika festplatser. För kvinnor 30+, endast förköp

www.clubsappho.se. Festinfo via hemsidan och qx.se/guide

STOCKHOLM GAY GUIDESTOCKHOLM GAY GUIDE

BAR/RESTAURANG
KØBENHAVN

Amigo Night Bar, Schønbergsgade 4: dagligen 22-06. Mixad publik.
BOIZ, Magstræde 12-14. Gaybar/restaurant. Sön-tor 12-02, fre-lör 12-05.

Dunkel Bar, Vester Voldgade 10. Gay bar. Tis-lör 16- sent.
Café Intime, Allégade 25 på Frederiksberg. Pianobar med livemusik 
21-midnatt alla dagar utom måndag och tisdag. Mixat. Dagligen 18-02

Chaca, Studiestræde 39. Lesbisk bar/klubb i två våningar. Tor 18-22, fre-
lör 18-03

CanCan, Mikkels Bryggers Gade 11, Gaybar – mest bögar. 
Vardagar 14-02, fre-lör 14-05.

Centralhjørnet, Kattesundet 18. Stans äldsta gaybar.
livemusik torsdagar. Alla dagar 12-02.

Cosy Bar, Studiestræde 33, Nattbar med ett litet dansgolv. 
Här samlas alla efter att allt annat stängt. Sön-tor 22-06, fre-lör 22-08.

Jailhouse, Studiestræde 12, Restaurang & bar. Mån-tor 13-02, fre 13-05 
lör 16-05, sön 18-02. Restaurant tor-lör 18-24.

Masken Bar & café, Studiestræde 33. Liten bar, blandat bögar och
lesbiska.

Mån-tor 16-02, fre 16-05, lör 15-05, sön 15-02
Men’s Bar, Teglegårdsstræde 3. Läder och killbar. Alla dagar15-02
NeverMind, Nørre Voldgade 2, bar med dansgolv och glad attityd. 

Mixad publik. Alla dagar 22-06
Oscar Bar & Café, Rådhuspladsen 77. Modernt bar/café med 

lounge-avdelning. Dagligen 12-02, köket öppet 12-22.
VELA på Orient Bar, Viktoriagade 2 Orientalisk gaypärla.  

Ons-tor 20-00, fre-lör 18-05

KLUBBAR

MALMÖ
Indigo, Monbijougatan 15.  Fester då och då, se QX.se/guide

Wonk, Deep, Admiralg. 20: lör. 22-03
SLM Malmö, Ystadsg. 13. Läderklubb för medlemmar. Fre 22-01 

Temafester vissa lördagar och onsdagar. Se slmmalmo.webb.se eller
qx.se/guide.

Golden Ladies Södra. Indigo, Monbijougatan 15. 
TomBoyBar, Bodoni, Bergsgatan 20  queer club  20-01. 

För info om festdatum se tomboy.se eller qx.se/guide

KØBENHAVN
Pan Gay Club, Knabrostræde 3. fem våningar, två dansgolv/sex barer. 

Öppet tor-lör.
Homoklub Tease, Hausergade 34, Kultorvet. Lör. 23-05. Tjejklubb

första fredagen i månaden, killklubb andra fredagen i månaden.
SLM København, Läderklubb för medlemmar. Studiestræde 14a, över
gården. Fredagar och specialkvällar lördagar. Se www.slmcph.dk eller

qx.se/guide.
Bøssehuset, Christiania. Oregelbundna aktiviteter. Se qx.se/guide
Dunst. Queergrupp. Fester arrangeras då och då. Se dunst.dk eller

qx.se/guide.

CAFÉ

MALMÖ
Café Banjo, Falsterbogatan 22, HBT-café med aktiviteter tisdagar.
Café Zenit Kommendanthuset, Malmöhusvägen. HBT-vänligt café. 

Mån-ons 11.00-16.00, tor 11.00-21.00, fre 11.00-16.00

KØBENHAVN
LBL, Teglgårdsstræde 13. PAN Bögcafé mån-fre 17-19. Många aktiviteter

se lbl.dk
Kafé Knud, Skindergade 21, Ons-fre 14-22. Café för hivpositiva.
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Stockholm. Dags att putsa av kaptensu-
niformen. Eller byggarbetarkläderna.
Eller polisuniformen. Den 23-24 mars
är det ”Uniform weekend” i SLM
Stockholms lokaler.

Öppet till 02. Medlemskort krävs.

SLM har uniformskväll

Tjejfest 17 mars

SPELAR PÅ WONK
Lördag den 3 mars 

spelar Per QX på Wonk
i Malmö. Då är det 
Salvation Malmös 
1-års kalas. Även 

D’Johnny är på plats.

Stockholm. Den 17 mars är det dags
för vårens stora tjejfest då Connection
anordnar MouseClub. DJ Inca och DJ
Sanaz samt DJ Katja/Helena spelar.
Dessutom Sara Varga, Velvet, Dra-
gonkings och gogodansare.

Så boka in lördagen den 17 mars
redan nu.

Redo för SLM?

Stockholm. På RFSL Stockholm
kommer de att ha en gemensam upp-
laddning inför den internationella
kvinnodagen den 8 mars. Du kommer
att kunna måla ett plakat, göra en
snygg feministknapp, köpa spännande
böcker, lyssna på bra musik. De drar
igång kl 18.00 och håller på fram till
22.00. Under kvällen uppträder
Annakarin Bunnel, Ulrika Skogby
och Jenny Svennberg. Dessutom vi-
sar de filmen ”Town Bloody Hall”

Ladda upp inför inter-
nationella kvinnodagen
hos RFSL Stockholm! 



hagavideo.com
Open minded bar  •  Lekrum
Film non-stop  •  Darkroom

HAGAGATAN 56, STHLM
Öppet alla dagar

12:00 - 06:00 

Där alla träffas och trivs!

Vi bjuder på både
 gungor & karusell…

_hagavideo_45_56mm.indd    1 06-09-15    15:21:32

100 000
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EN GÅNG I TIDEN kunde jag få höra: ”Alltså, jag har lite svårt för bögar, men du
verkar ju schysst!”. Och så tog jag det som en komplimang istället för att inse vil-
ken idiotisk grej det var att säga. 

Fast nu är det inte längre någon som säger det. Det kan betyda två saker. An-
tingen är jag helt enkelt inte särskilt trevlig längre. Eller så har folk bara vant sig
vid bögar. Jag tror och hoppas på det sistnämnda alternativet. Tack vare teven har
alla ”lärt känna” hela regnbågsspektrat.

Engagerade personer som sitter hemma och kopierar flygblad i all ära. All ku-
dos för att ni orkar. Men lagar och politik spelar mindre roll när det gäller att för-
ändra folks verkliga åsikter. Det gäller att få ner det på en personlig nivå. Och nu
har vi en hel generation tevetittare som växt upp med bögar, flator och drugor i do-
kusåporna. Det är liksom ingen grej längre. 

I början var det förstås annorlunda. I Villa Medusa-eran var dokusåpor det-
samma som freakshow, och att vara gay var en freak-faktor i sig. Sålunda hade va-
renda dokusåpa en politiskt korrekt hbt-trofé som fick föra hela gayvärldens talan
- särskilt eftersom de alltid bodde ihop med minst ett par homofober. Och vi, som
var så svältfödda på förebilder i rutan, satt som klistrade. Vi kommer förmodligen
aldrig att glömma Robinson-Jerker, Robinson-Sophie eller Baren-Annie. Men
nu, när dokusåpan heter reality och blivit betydligt mer feelgood, finns så många
gayrepresentanter i rutan att de inte går att hålla reda på, ens medan serierna
sänds. Fjolliga hundägare i Top Dog, Miss Tyras böghov i Top Model, den stenhår-
da lesbiankocken i Top Chef. Och tusentals andra. Tredje säsongen av fantastiska
Project Runway var en enorm succé i USA. Där tävlade tre riktiga råbögar - en
som älskar Miss America-tävlingar, en med märkligt målade ögonbryn och en
som jobbat på Mattel med att designa klänningar åt Barbie - sida vid sida med en
cool svart hiphop-snubbe. Och inte en enda gång uppstår diskussion om homosex-
ualitet. Det behövs helt enkelt inte. Istället har något viktigt hänt: en flata får vara
en människa, inte bara ”seriens flata”. En
bög får ha andra personlighetsdrag än att
vara just bög. Kolla bara på Idol-Cissi, en
tuff och cool flata som faktiskt blev just en
idol för många, inte bara för tonårslesbia-
ner.

Jag tror vi en dag kommer se tillbaka
på genren som folkbildande. Hur bespotta-
de de tidiga dokusåporna än var på sin tid
så speglade de verkligheten, och hade möj-
ligheten att påverka den. När minnet av Big
Brother-löpsedlar och Robinson-kändisar
har bleknat, när det uttröttande maskineriet
runt omkring dem inte längre skymmer sikten,
tror jag att vi tydligare ser något positivt med do-
kusåporna. För människor som lever i avskilda
småstäder, i homogena och homofientliga delar av
landet, har plötsligt andra världar brutalt brutit sig
in i vardagsrummen och öppnat deras ögon. Först
chockat dem, sedan tröttat ut dem, sedan fått dem
att inse att det inte är så himla stor skillnad än-
då. 

Och du och jag slipper vara ambassa-
dörer. Att vara homo är föga spektakulärt,
vi är gårdagens nyheter för alla med fyr-
kantiga ögon. Tack för det, dokusåpor-
na!

Kommentera bloggen på 

Qruiser: mats strandberg

Läs bloggen:

matsstrandberg.blogg.se 

I HUVUDET PÅ MATS STRANDBERG

1 . Ännu en bög från *NSync?
Först Lance Bass. Och nu JC Cha-

sez? JC var på en fest under Fashion
Week och skickade, enligt New York
Daily News, fram sin assistent till en
snygg kille med meddelandet att JC vil-
le ha sällskap till en efterfest. Så synd
för JC att killen i fråga var bästa kompis
med en skvallerreporter... JC släpper
snart sin solodebut, med material skri-
vet av forna *NSync-kollegan Justin
Timberlake.

2. ”Det är nåt som inte stämmer”
Passande svensk titel på filmatiser-

ingen av homosexuella Augusten Bur-
roughs bästsäljande självbiografi ”Run-
ning With Scissors”. För familjen Au-
gusten blev fosterbarn hos känner sig
smutskastade av hans bok, som utmålar
dem som ett gäng hundmatsknaprande,
ohygieniska onanister med psykiska
problem. Men oavsett sanningshalten i
historien: succéfilmen, som har svensk
premiär i mars, är alldeles lysande.
Årets film på nästa Gaygala?

3. Det är nåt som inte stämmer -
här heller

Vare sig du gillar det eller inte är
Paris Hilton en kulturell ikon på inga
meriter alls. Och självklart är hon också
en gayikon. Hon går i Pride-parader, ser
ut som en drag queen och hånglar gärna
och ofta med flickor. Men nu har det
börjat cirkulera en film på nätet där en
packad Paris släpper loss några kväkan-
de homofoba och rasistiska grodor. Jag
kan inte påstå att jag är förvånad. Ame-

rikanska homoaktivisterna i GLAAD
rasar och kräver en offentlig ursäkt,
men sånt känns alltid lite hopplöst. Som
när föräldrar tvingar sina barn att be om
ursäkt, oavsett om de menar det eller in-
te. 

4. Queerbandet det skvallras om
The Gossip, ett band som frontas

av sköna flatan Beth Ditto - hon låter
som Juliette Lewis och ser ut som Ricki

Lake under ”Hairspray”-eran - är sjukt
hajpade i brittisk och amerikansk
gaypress. ”Queergospelpunk” är bara
ett av försöken att genrebestämma dem.
Finns på iTunes. Och i min iPod.

5. Ännu en teveprofil kommer ut
Eric Millegan säger i en intervju att

han varit öppen homosexuell under sin
tidigare karriär på Broadway, och aldrig
hade en tanke på att kliva in i gardero-
ben när han fick rollen som nördiga
Zack i ”Bones”: ”Being out was a non-
issue for me and I made a conscious de-
cision to keep it that way”. 

6. Robyn populär bland ameri-
kanska gaybloggare

Några amerikanska gaybloggare
har uppmärksammat Robyns låt “Koni-
chiwa Bitches”. Blivande gayikon i
USA?

7. Senaste om amerikanska ”Fot-
bollsfruar”

Nu är piloten för en amerikansk
version av härliga men ack så nedlagda
”Fotbollsfruar” äntligen på gång. Och
bakom den ligger självaste Bryan Sing-

er, småsnygga gaykillen som regisserat
”X-Men” och ”Superman Returns”.
Och flatfavoriten Lucy Lawless, känd
som Xena, har fått en av rollerna!

8. ”Lost”-Sawyer vill hångla med
Hurley

När Josh ”Sawyer” Holloway fick
frågan om vilken av motspelarna i
”Lost” han helst skulle vilja ligga med
svarade han Jorge ”Hurley” Garcia. Ett
ganska förvånande val, eftersom Josh är
hetero och Jorge är minst sagt… ehm,
fyllig. Men Josh förklarar: ”At least
he'd cuddle me good afterwards”. 

9. Belinda Carlisle sjunger ut…
typ

I en intervju med planetout.com
antyder gamla ”Heaven Is A Place On
Earth”-ylaren att hon och de andra tje-
jerna i bandet Go-Gos ”been there and
done that”, både med varandra och med
lesbiska groupies. Och om du tyckte det
här var totalt ointressant, så är det inget
jämfört med Belindas nya platta. 

10. Mitt fula misstag om Ugly
Betty

Skrev i förra krönikan om Ugly
Bettys lillebror. Självklart är han hen-
nes systerson. Jag kan inte skylla på nå-
got bättre än ett totalt hjärnsläpp. 

Vi kan tacka
dokusåporna för

mycket
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”Tack vare 
teven har alla
‘lärt känna’ 
hela regn-

bågsspektrat”

"I'd love to have a girlfriend - if 
I weren't gay. That's right, I'm gay! 
I'm gayer than Liberace in 1972.

månadens citat

Jeremy Pivens, skönast på teve just nu med rollen som 
agenten Ari Gold i Entourage. Tyvärr tror jag att han skämtar i 

intervjun med Playboy (särskilt som han sägs vara ihop med n
ya Top Model-bitchen Melrose).

Beth Ditto

Lite homo 
i bokhyllan...
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Lance i mitten, JC är näst längst till höger

Bryan 

Singer

www.qx.se/shop



Snö må falla, men i hjärtat är det alltid varmt. Upplev vinterns
gränslösa kärlek tillsammans med KLM. Möt den i Miami, fi nn
den på Aruba, ta med den till Manila, sök den i Hong Kong.
Vi tar dig dit ditt hjärta längtar!
Bokning, biljett och boarding card direkt på WWW.KLM.SE

KLM – tar dig dit
hjärtat längtar

WWW.KLM.SE



Hur vill du ha det?
www.apollo.se   0771- 37 37 37

Vi vet var det hettar till i sommar.
Ta med kärleken eller vännen till solen och värmen. I sommar kan du välja mellan 107 resmål i 18 länder. Vart vill du åka?

Till det exklusiva, till det enkla. Till SPA-hotell med all inclusive eller bara flygbiljetten för cruising på egen hand.  

Sommaren är het, alla dagar, hos Apollo. 

Kultur

Jogga

Äta gott

Party

Läsa

Bada

Mallorca,Pil-Lari

fr  3 748:-Pris/pers vid bokning av minst 

2 pers i lägenhet 1v,med avresa från 

Arlanda 19/5. Resan bokas 
på apollo.se. Begränsat antal platser.


