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Varje jul åker jag och min pojkvän på
turné.

Det brukar bli ett par olika stopp un-
der julhelgen.

I år är inget undantag.
Småland, Örebro och Flen står på

turnéschemat.
Sedan väntar ett långt tvåveckors-

stopp i Thailand.
I Småland firar vi med underbara

svärmor samt min pojkväns alla bröder
och brorsbarn och kusiner.

Alla är där.
Utom en.
En kvinna som borde vara där. Och

som alltid varit där tidigare. 
Tills min pojkvän kom ut.
Då var det tack och hej.
Och så slutade hon prata med ho-

nom. De få gånger de har setts behand-
lar hon honom som luft.

”Oj, hon måste vara en gammal
tant”, tänker ni.

Nej, hon är 30-nånting.
”Oj, hon måste vara väldigt

religiös”, tänker ni.
Nej, inte mer än vad alla andra på

den småländska landsbygden verkar va-
ra.

Hon tycker bara att det är fel att va-
ra homo.

Och hon måste tro att det smittar för
hennes barn får inte heller träffa oss.

Sedan min pojkvän kom ut för snart
sju år sedan har hela släkten med
respektive inte varit samlad en
enda gång.

God jul liksom.

För två år sedan hade hon
via en annan släkting sagt att
min pojkvän kunde få komma
hem till dem på lunch med övri-
ga släkten på julafton innan vi
skulle åka vidare till Örebro.

Men inte jag.

Det gick inte för sig. 
För då skulle vi ”sitta där och hålla

på”.
Suck.
Hålla på?
Vad gör man när man ”håller på”?
Tar man i varandra då? Hånglar?

Har sex?
Hur stor lust har man egentligen att

”hålla på” när man befinner sig på en
släktträff?

Och vem känner för att ”hålla på”
mitt i en jullunch, bland köttbullar och
prinskorvar?

Inte vi i alla fall.
Min pojkvän tackade vänligt men

bestämt nej till jullunchen med orden
”Antingen kommer vi båda två eller ing-
en alls” och jag slapp sitta som en hund i
bilen och vänta på att de skulle äta fär-
digt.

Alla behöver olika lång tid på sig
för att acceptera och förstå att någon kan
vara homo eller bi. En del behöver bara
några minuter, andra behöver år. 

Och den enda ”förloraren” i det här
är ju hon själv. För vi andra som träffas
hemma hos svärmor i Småland har det
supermysigt och äter, dricker, ser på TV,
skvallrar och leker med barnen. De vän-
tar ivrigt på att tomten ska knacka på.
Själv är jag mest nyfiken på om hon ska
dyka upp. Vi får väl se hur det blir i år.
”Plötsligt händer det” sägs det ju...

I det här numret är det många som
får en extra fin julklapp. QX läsare har
nominerat sina favoriter till Gaygalans
18 kategorier. Och ett finare betyg på att
man gjort något bra kan man väl knap-
past få. Grattis alla nominerade! Hoppas
att vi ses måndagen den 2 februari på
Cirkus. 

Passa nu på att köpa biljetter till ga-
lan. Eller varför inte ge bort en biljett i
julklapp? Årets julklapp ska ju vara en
upplevelse, och en bättre och roligare
upplevelse än Gaygalan kan jag inte tän-
ka mig.

Och du vet väl att du även i år kom-
mer att kunna käka middag på Cirkus
under Gaygala-kvällen. 

Men hörrni, om ni gör det så behö-
ver ni väl inte sitta där och hålla på...

Ha en kul jul, glöm inte bort att tit-
ta på Stjärnorna på Slottet på TV
och ha ett Gott Nytt År!

Anders Öhrman

chefredaktör
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Ronny Larsson
Redaktör

– Japp. Jag vet att Seattle står näst på tur 
på min amerikanska odyssé. Men jag 

hoppas på  en massa andra platser också...

Magda Gad
Redaktör

– Jag kommer börja 2009 med en
skidresa till Åre. Något annat är inte

planerat, men jag drömmer om att åka
till Indien och att paddla till Åland.

Ulrika Lahne
Marknad

– Blått hav, vita stränder och en och
annan vajande palm i feb-mars är en 

skön plan som kanske går i lås.

Tomas Gunnarsson
Annons

– Ja, jag ska till Las Vegas i vår.
Där ska jag gå och se Cher. Och så
ska jag väl rycka i en annan bandit.

Idol-Kevin blev Årets Idol och kan även vinna kategorin Årets Ge-

nombrott på Gaygalan. Ronny Larsson har pratat med honom.

Älskad och hatad. Maria Abrahamsson är ledarskribent på

Svenska Dagbladet och har ändrat åsikt...

Vår omslagsflicka Petra Mede är ny konferencier för Gaygalan

2009. Vad kan vi vänta av oss av henne?

Kitty, Kim, Sanna och Bonde-Peter är alla nominerade till 

Gaygalan. Men hur var deras 2008, vi har samlat dem.

6
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20

26

Andreas Samuelson

Månadens Frilansare

Månadens fråga: Har du några resor inplanerade 2009?

”I Småland firar vi med
underbara svärmor

samt min pojkväns alla
bröder och brorsbarn

och kusiner.
Alla är där.
Utom en.”

Andreas har tidigare skrivit
filmrecensioner för diversefilmsidor på nätet men skriver nuenbart för QX. Förutom olikaströjobb så spenderar han tiden

med filmmanuskursen
Manuspiloterna ute i Alby.
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VENTIL

Vad stod det i 
QX för 10 år
sedan?

pännande främlingen Drake gör entré bland ett gäng bögar i trettioårsåldern i New York och snart uppstår en massa drama-
tiska förvecklingar. Drake är nämnligen knappast killen som gillar monogami och gärna förför utan att ta konsekvenser...

Den här färska gayrullen behandlar ämnen som förhållande, monogami, svartsjuka och vänskap på ett kul och överraskande
sätt och har tävlat på flera olika amerikanska filmfestivaler. Bakom Whirlwind står regissören Richard Le May som tidigare gjort
gayfilmen 200 American och han har anlitat några av NY:s hetaste teaterskådisar till den här filmen. Flera sajter drar paralleller
till Sex & The City när det gäller temat med vänner och sexsnackande. Och som ni ser på bilderna här ovan så blir det dessutom
en del naket också...

januari 1999 presenterade QX
för första gången en lista på de i
vårt tycke sexigaste killarna.

Vinnare och omslagskille blev Peter
Svensson från The Cardigans. Vi
frågade om han hade manliga grou-
pies och svaret blev ”Nej, men Bengt
vår trummis har en massa killar ef-
ter sig, så jag blev lite paff att ni val-
de mig.” Fredrik Ljungberg och
prins Carl-Philip plockade de övri-
ga pallplatserna. Vi gav Leila K-do-
kumentären högt betyg och vi gilla-
de även Tarkans debutalbum (han
med pusslåten ni vet). Dansaren och
koreografen Per Jonsson avled den
2 december 1998 bara 42 år gam-
mal. Men hans konst har för alltid
satt sitt avtryck i Danssverige.

I

Främlingen Drake drar som en Whirlwind genom kompisgänget...

S

an var kanske inte den mest tro-
liga vinnaren av Idol 2008 när
allt började i höstas, men de se-

naste veckorna har Idol bara handlat om
Kevin Borg från Malta/Arvidsjaur. I
fredags vann han över Alice i Globen
och nu väntar debutplattan i februari.
Men innan dess ska debutsingeln With
Every Bit of Me eka från Ystad till Ar-
vidsjaur.

– Jag var inte direkt negativ när Idol
började men jag tyckte att alla var så bra
och jag trodde aldrig att jag skulle vinna
alltihop! berättar Kevin för QX. 

Finns det nåt du ångrar?
– Haha, kanske “moonwalken” jag

gjorde i ett nummer. Jag hade inte direkt
rätt skor på mig för det, och jag kan
skratta åt det när jag ser inspelningen. 

Har du varit medveten om hur
populär du är?

– Jag har kollat på nätet ibland, men
det spelar ingen roll när det väl är dags
för omröstning. Jag är lika nervös varje
gång och var jätterädd när Jihde öppna-
de kuvertet med Globenfinalisterna.

Vilken typ av musik vill du göra? 
– Nåt annorlunda. Alla vill bli nästa

Justin Timberlake och jag tycker det
känns trist. Han är en superduktig artist,
men man måste kunna hitta andra uttryck
också. Daniel Bedingfield och Chris
Brown gillar jag väldigt mycket. Så en
kombination av pop, RnB och rock. Ha-
ha…nu låter jag ändå som alla andra.

Om du fick ta med en låt av de du
sjungit under Idol-tiden på din platta,
vilken skulle det bli?

– All I Wanna do is Make Love to You
var jag jättenöjd med. Juryn gillade inte
det framträdandet, men jag sjöng otroligt
bra och hade rätt känsla den dagen.

Vem vill du helst sjunga duett
med?

– Justin Timberlake eller Westlife.
Varför valde du just Lyssna till

ditt hjärta under Schlagerveckan?

- Jag kom ihåg den från Eurovision
då jag satt hemma på Malta och kollade,
och gillar den. Jag hade tänkt att sjunga
Charlottes Tusen och en natt först, men
den innehöll för många svåra ord! (skrat-
tar)

Du flyttade från Malta till Arvid-
sjaur. Hur kul är det där egentligen?

– Åh, men jag trivs så bra. Min fa-
milj finns där nu och det är det viktigaste.
Sen kan man ju vara ute i snön, åka sko-
ter och en massa annat. Och alla är så
trevliga däruppe. Jag älskar Arvidsjaur
och om vi tvingas flytta därifrån hoppas
jag kunna ha ett sommarställe där.

Slutligen, är du helt säker på att
du inte är det minsta gay?

- Haha! Jag är ledsen att göra dig be-
sviken, men jag är ju inte det. Men jag
gillar alla mina fans som är gay.

Ronny Larsson

”Jag hade tänkt att
sjunga Charlottes 
Tusen och en natt

först, men den 
innehöll alldeles för
många svåra ord!”

Idolvinnaren Kevin är INTE gay
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H roblem att komma på en julklapp till, i första hand, poj-

kvännen? Har du mycket pengar? Vill du lägga 3500 kr på

en scarf? Då har vi julklappen för dig. Konstnären Gerhard

Blum har designat dessa scarfs som är i silke. För 3500 får du

en scarf som är handbroderad och som endast har en upplaga

på 20 st. Den billigare varianten kostar 1500 kr och finns i en

upplaga av 100. På scarfsen hittar du bl.a konstnärens privata

bilder, hans prinsar och prinsessor, samt sexuellt klotter och

porrbilder. God jul!  Finns i qx-shop www.qx.se/shop

Det är inte en scarf, det är konst
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Romantiker & Analytiker.
Hitta den partner som passar just dig.

Ingen människa är den andre lik, hur vet man att man passar ihop? 
Vår vetenskapliga metod, PARSHIP-testet, analyserar 30 väsentliga 
personlighetsdrag och föreslår de partners som kompletterar din 
personlighet, dina vanor och dina intressen på ett optimalt sätt.  
Hos PARSHIP träffas människor som seriöst letar efter en partner 
som de passar ihop med. 

Nyfiken på vem som passar just dig?

Kostnadsfritt medlemskap direkt på  
www.gay-PARSHIP.se

Den ledande matchmakingstjänsten
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Nästa år hittar du Serieteket i

Läsesalongen på våning 2.

24 jan nyinviger vi med teparty!

SERIETEKET ÄR STÄNGT 14 DEC–23 JAN (långlån 4 nov–27 jan)

LÄSESALONGEN ÄR STÄNGD 7 JAN–23 JAN (långlån 2 dec–27 jan)

åns Herngrens nya film ”Allt
flyter”, som har premiär på
juldagen, är den smått osanno-

lika historien om ett gäng grabbiga hete-
rokillar som ger sig i kast med konstsim.
Vägen dit går via en blöt möhippa, en
konstsimmande dotter och en tävlingsbe-
satt pappa.

Att det är en bra grund för en komedi
är väl uppenbart? Och att det blir en del
bögskämt i det närmaste självklart. Exem-
pelvis delar det manliga konstsimlaget i
en filmsekvens bassäng med några öv-
ningsdykare, och en av dykarna skriker:
”Bögjävlar!”. Då får han till svar: ”Det är
inte vi som simmar omkring i svart gum-
mi!”

– Även jag har tyckt att konstsim är
en otroligt fånig idrottsgren, men det gör
jag inte nu längre, när jag har förstått hur
jävla svårt det är, berättar Måns Herngren
när QX träffar honom för att få reda på
bakgrunden till denna udda, men roliga,
filmsatsning.

– Konstsim var extremt manligt från
början, och utfördes ofta av sjömän i flot-
tan som uppvisningsgrej. Men istället för
blomformationer gjorde man ”fyrmasten”
och ”ankaret”. Först på 1930-talet kom
kvinnorna in i bilden, vilket ju är ganska
intressant med tanke på att vi i dag upp-
fattar konstsim som väldigt omanligt.

Visst är det diskriminerande att
män inte får tävla i konstsim i exempel-
vis OS?

– Absolut! I filmen gör Jonas Inde
en karaktär som är en manisk tävlings-
människa, och som får livsluft av liknan-
de orättfärdigheter. Jag tycker det är bra
att sådana människor finns. Min bror Fe-
lix är exempelvis upprörd över att det he-
ter ”mödravårdscentral”, och min kompis
Wille Crafoord över att barnbidraget per
automatik alltid går till mamman.

Hur bra är konstsimlaget i filmen,
på riktigt alltså?

– De blev bra till slut, men var tvung-
na att träna i sex månader för att kunna
göra konstsimrutinerna i filmen. Även jag
själv, som fick vara stand in ibland. Men
de har ju långt kvar till nivån världens
bästa kvinnor, ryskorna, håller. I senaste
OS fick de 99,9 poäng av 100 möjliga, så
nära perfektion man kan komma. Det är
nästan overkligt, kolla in dem på Youtube!

I filmen spelar Peter Gardiner en
ganska homofobisk kille…

– Ja, han är orolig att folk ska tro att

laget är gay. Det blir inte bättre av att de
veckan innan de ska tävla i konstsims-
VM blir erbjudna att uppföra program-
met inför publik på Pride-festivalen. De-
ras husbil hamnar sedan av misstag mitt i
Pride-tåget.

– Husbilen väckte rätt stor uppmärk-
samhet även i verkligheten när vi spelade
in scenen i somras. I DN stod det något
om en förvirrad turistfamilj… När vi åkte
där i paraden hörde jag en kille i publiken
säga till sin kompis: ”Vad är det där för
bögar? Det måste vara husvagnsbögar!”.
Då svarar kompisen: ”Ja, det finns verkli-

gen alla sorter!”
Så småningom dyker det även upp en

homosexuell karaktär i filmen som spelas
av Ossi Niskala.

– Ja, laget hittar honom snokandes
utanför träningslokalen, vilket gör dem
misstänksamma. Han presenterar sig med
orden: ”Så länge jag kan minnas har jag
varit intresserad av synkronsim”. Han vi-
sar sig vara jätteduktig och får vara med i
laget, men Peter Gardiners karaktär för-
manar honom ”men inget smajlande som
brudarna, vi håller inte på med det”.

Har du någon aning om hur vanligt

det är att manliga
konstsimmare är
homosexuella i
verkligheten?

– När jag förra
året såg världens bästa manliga konst-
simlag i Mens Cup på Forsgrenska fick
jag uppfattningen att det är väldigt olika
från lag till lag. Det holländska laget tror
jag är ett gaygäng rakt av, men inte
svenskarna, eller de tjeckiska ganska
tjocka gubbarna.

På tal om det svenska laget –
Stockholm konstsim herr – så har ju

dess grundare och tränare Jane Mag-
nusson skrivit filmmanuset med dig.

– Ja, det var hon som kom till mig
med hela idén för tre år sedan, och jag
tyckte direkt att det lät som en kanon-
grej. Filmen handlar inte alls om Stock-
holm konstsim herr, utan är bara inspire-
rad av dem.

Pär Jonasson

Måns Herngren har gjort en
film om konstsim...

M

Från filmen ”Allt flyter”





VEM BLIR ÅRETS HOMO?
HUR FÖRVÅNAD BLIR ÅRETS HETERO?
VILKET ÄR ÅRETS GAYSTÄLLE?

QX
GAYGALA

MÅNDAG DEN 2 FEBRUARI 2009
MINGEL 18 GALA 21 PARTY 23-03

2 0 0 9VAR MED OCH RÖSTA PÅ 

DIN FAVORIT - WWW.QX.SE

LÄS OM GALAN PÅ QX.SE • BILJETTER VIA TICNET.SE
CIRKUS, DJURGÅRDEN
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Vi önskar alla en krisfri och God Helg
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Streep i Doubt
(Oscarshopp)

Efter puliksuccéerna
Djävulen bär Prada och
Mamma Mia! är Meryl
Streep hetare än någon-
sin. I januari har hennes
nya film Doubt premiär,
där hon spelar en nunna
som misstänker en präst
för olämpligheter med en
pojke. Meryl har såklart
Oscarsbuzz om sig och
filmen är januaris mest
givna biostund.

The gift of Glass (sms)
Dealen? Genom några knapp-

tryckningar på mobilen skapar du
världens godaste sms och snart kan
mottagaren frossa i glass. Nu kan du
nämligen skicka en digital glas-
scheck och mottagaren kan sedan
bege sig till närmaste butik för att
hämta ut en bytta Häagen-Dazs.
Världens godaste sms kostar 75 kro-
nor och glasschecken funkar hos Vi,
Coop Extra, Coop Forum, Citygross
och 7-eleven. Tjänsten fungerar för
Telia, Tele 2, Halebop och Comviq
abonnemang, men går att skicka till
alla mobilnummer, oavsett operatör.

Out (tidning)
Varje år korar amerikanska

gayblaskan Out årets 100 viktigaste
personer och några ser ni på omslaget
här ovan: Katy Perry, musikalartisten
Cheyenne Jackson, Milk-regissören
Gus van Sant och artisten Sam Spar-
ro. Men intressantaste är att svenske
Casper Andreas, framgångsrik gayre-
gissör inkluderats. Coolt.

Victoria Silvstedt
(tv-star)

Under åtta halvtimmar får
vi följa Sveriges största blondin
i en amerikansk serie. Glam!        

TV4 20 jan 22.40

Zara Home(webbsida)

Nu kan du äntligen shoppa med

svenska kronor på klädjättens hemin-

redningssajt. Genomsnyggt, och inte

alls dyrt. Klicka in dig på zara.com.

Mjölkskum (livsmedel)
Jaha, du har inte heller råd

med en lyxig kaffemaskin? Då
kan vi rekommendera detta tyska
fuskmjölkskum som garanterat
livar upp en trist kopp kaffe och
gör den till en fluffig cappucino
på två sekunder. Med 0% fett
och inget tillsatt socker är det här
ett fynd för 20 kronor.

Finns i dagligvaruhandeln

2

4

3

5

6

7

7 saker vi älskar den här månaden

...och 1 vi dissar!

TALANGS ÅTERKOMST I TV.
Hur kan detta menlösa program
återvända? Vill vi verkligen se fler
creepy barnstjärnor, taffliga jong-
lörer och buktalarbrudar? Obe-
gripligt att TV4 vevar denna Bert
Karlsson-hajpade smörja igen.
Varför inte satsa på en egen ver-
sion av X Factor i stället? Den

brittiska Idol-varianten är mega i Storbritannien och med fyra skö-
na jurymedlemmar som får coacha varsin grupp av deltagare (so-
lotjejer, solokillar, artister över 25 och grupper). Det är så här man
får fram stjärnor, inte genom att uppmuntra bleka varitéartister.

Månadens Nej, tack!
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“Run” (magiskt framträdande)

Leona Lewis återvänder till scenen där allt började,tv-

showen “X- Factor “. Och som hon återvänder! Vi har turats

om att titta och gråta över  detta fantastiska uppträdande

av balladen “Run”.  Släng er i väggen ”Idoler”, så här ser

en vinnare ut. 
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Medium dry
white wine in 
black bottle
Black Tower Rivaner, Varu nr: 6045, 8,5% VOL.75 cl, pris: 57 kr, Box 300 cl, pris: 179 kr

”Prisvärt”
Allt om vin
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ntligen sitter de där framför
mig i hotellsviten: Helena
Bergström, Alexandra Rapa-

port och Ingela Olsson. Vi ska prata
om filmen Selma som Svt visar i mel-
landagarna, den om Selma Lagerlöf
och hennes kvinnor. Jag kan inte sluta
tänka på scenen i Notting Hill där Hugh
Grant av misstag får tio minuters inter-
vjutid med Julia Roberts, också det på
ett hotell. ”Är det några hundar eller
hästar med i filmen?”

Helena Bergström spelar Selma
Lagerlöf. Alexandra Rapaport gör Sop-
hie Elkan, Selmas första förälskelse.
Ingela Olsson, som många känner igen
från Kaj Pollaks film Så som i himme-
len, spelar Valborg Olander som så
småningom blir Selmas livskamrat. Fil-
men handlar till stor del om det tri-
angeldrama som utspelar sig kvinnorna
emellan men även om det motstånd Sel-
ma möter i takt med hennes framgångar
växer.

– För mig handlar det om att försö-
ka komma innanför människan, bortom
myten Selma Lagerlöf, säger Helena
Bergström. Vad har vi för bild av Selma
Lagerlöf egentligen? Är det hon på tju-
golappen? Bilden av Selma hos mina
barn eller i vår generation är väldigt dif-
fus. 

– Hon hade så svårt att få killar för
att hon haltade, flikar Ingela Olsson iro-
niskt in. Hon fick inte dansa och därför
blev hon inte gift. 

Ja det är med viss förvåning som
jag inser att jag inte vet så mycket om
vår sagotant från Värmland. Hon trängs
där uppe på piedestalen tillsammans
med Strindberg, Carl Larsson och
Zorn. Om dem och deras kvinnor vet vi
mycket men vår världsberömda no-
belpristagare är något av en doldis. 

Filmen Selma är uppdelad i två 60-
minutersavsnitt. Det första utspelar sig i
turistorten Taormina på Sicilien. En
lekplats för Europas kulturelit under
förra sekelskiftet, en plats för den som
ville leva annorlunda, testa gränser och
sin sexualitet, något som Selma och
Sophie gör i filmens första del. Eller
vad är det nu som pågår mellan dem?
Visst finns en laddning och många kär-
leksfulla ord men jag blir frustrerad, får
de någonsin till det?

– Det vet man inte, berättar Alex-
andra, men i breven skriver Sophie till
Selma: ”Du får älska mig hur mycket
du vill och jag älskar dig tillbaka, men
hands off!”

Filmen bygger till stor del på Sel-
mas och Sophies brevväxling som gavs
ut i bokform 50 år efter Selmas död. Jag
som varken läst brev eller bok trodde
det var avklarat, Selma och Sophie var
ett kärlekspar, men inte då. Helena
Bergström instämmer: 

– Jag tolkar av breven att Sophie
var en stor kärlek för Selma men att
Sophie inte var lesbisk helt enkelt, hon
kunde inte gå hela vägen.

– Eller möjligen bisexuell eller
asexuell, fortsätter Alexandra. Det har

det spekulerats i, att Sophie inte tyckte
om närhet över huvud taget.

Det här börjar låta som typisk ge-
staltning av lesbisk kärlek, asexuell. 

– Hur berättar vi det här då, undrar
Alexandra? Svt Drama kan göra L
Word men jag tycker att vi skildrar det
som faktiskt hände.

– Från QX sida vill man nog ha lite
”pang på”, ”kom igen nu då”, säger He-
lena. 

Okej, det var ett känsligt ämne.
Men vilka var då dessa eventuella äls-
karinnor? Idag minns väl knappt någon
Valborg eller Sophie.

– Sophie skulle få riktig ångest om
hon hörde det skrattar Alexandra som
spelar den vackra änkan. När Selma och
Sophie möts är Sophie den etablerade
författarinnan, den som introducerar
Selma i de litterära kretsarna, tar ut
henne på resor. Så småningom tippar
vågskålen över, Selma blir mer fram-
gångsrik och Sophie hamnar i kölvatt-
net, något som smärtar henne. I hennes
brev står ”Å jag unnar dig framgång
men skäms, jag är så avundsjuk”. Hon

är en mycket dramatisk person som
skriver djupt gripande brev, fortsätter
Alexandra. Hon hade ett tragiskt lev-
nadsöde, miste man och barn och jag
tror att det är därför hon tar till sig den
här relationen och kärleken så starkt. 

– På Mårbacka finns ett Sophie El-
kan-rum. I det rummet dog Selma, be-
rättar Helena som besökt Mårbacka och
Ingela fortsätter.

– Och Valborg var där vid Selmas
dödsbädd. 

Ja, vilket triangeldrama, fyllt av

uppbrott, utbrott och
som sträckte sig över
decennier. Valborg var
ändå den som blev Sel-
mas livspartner, som
drog det längsta strået
även om hon fick jobba
för det och försaka en
hel del.

– Det kom ut en bok
för två år sedan som

heter Författarhustrun som handlar om
Valborg, berättar Ingela Olsson som
spelar den hårt arbetande Olander. Hon
hade inga egna konstnärliga ambitioner
men hon var otroligt intellektuell, poli-
tiskt medveten och tog på sig en massa
praktiska saker för Selmas skull. Mel-
lan dem växte en otrolig kärlek fram
men hela tiden fanns ju Sophie Elkan
kvar.

Nog om triangeldramat - filmen
handlar inte bara om Selmas kärleksliv.
Det som är nytt för mig är det förakt

och motstånd som möter Selma, till och
med under triumfens ögonblick när hon
som första kvinna får ta emot Nobelpri-
set i litteratur.

– Först måste man tänka på att
kvinnan i Sverige fick rösträtt först
1918, berättar Helena. Det här utspelar
sig 1909. Hon fick nobelpriset, blev in-
vald i akademien…

– Ja det var egentligen otänkbart att
en kvinna skulle få ett sånt pris, säger
Ingela. När jag hör hur hon drabbas av
männens hat, kallas hermafrodit, det
föraktfulla sätt man försöker reducera
henne på så kan jag inte låta bli att tän-
ka på höstens debatt, om man ska få gif-
ta sig i kyrkan. Alla röster med darr på
stämbanden som jag hört ringa in till
debattprogrammet Ring P1. Då tänker
jag att det låter likadant fast det är 2008. 

– Vi bjussar Selma på självklarhe-
ten att vara en hel människa, säger He-
lena. Självklarhet att hon hade en sexu-
alitet. Men framför allt att en kvinna på

den tiden kunde ta plats och vilka mot-
stånd det gav henne. Det är det som kan
hjälpa oss framåt. Det är ju ganska
ointressant och nästan lite skrämmande
att man gör hennes kärleksliv till en
sensation 2008 och framförallt att dölja
hur hon levde ”Nej men hon levde pla-
toniskt”. Men läs hennes brev, läs hen-
nes verk, annars blundar man ju för nå-
got som är uppenbart. 

Ja det är 2008 men vad kommer
folk i stugorna, bänkade framför TV:n,
säga när Svt serverar lesbisk sex, som
kvällstidningarna uttrycker det, mitt un-
der bästa sändningstid på annandagen.
Kommer vi höra ”Herregud ska vi be-
höva se det här”? Alla är rörande över-
ens.

– Självklart, säger Helena.
– Framför Alladin-asken, fyller In-

gela i.
– De kommer sätta gräddnougaten

i halsen, skrattar Alexandra.
Gunilla Danielsson

”Mellan dem växte 
en otrolig kärlek fram
men hela tiden fanns
ju Sophie Elkan kvar”
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”Jag tolkar av breven att
Sophie var en stor kärlek
för Selma men att Sophie 

inte var lesbisk helt enkelt”

Selmas triangel-
drama på SVT i jul F
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”Jag tolkar av breven att
Sophie var en stor kärlek
för Selma men att Sophie 

inte var lesbisk helt enkelt”
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et här borde inte komma i öp-
pen dager. Men sanningen är
den att jag ofta inför en sån här

krönika ringer upp QX:s redaktion för
att kolla vilket tema kommande num-
mer har. Förhoppningsvis ger det mig
vägledning i skrivandet. Som förra
numret som handlade om sex och na-
kenhet, vilket väl får betraktas som mi-
na favoritämnen. Det var en enkel text
att få ur sig trots att jag missat deadline
med ett dygn. Jag anar att läsarna inte
alls fattade varför jag plötsligt berättade
om mina nudistupplevelser från Myko-
nos 1984, med tanke på att november-
numret inte precis nämnvärt skiljde sig
från tidigare utgivningar.

”Ah, shit, har du sett senaste num-
ret av QX? Det är killar i bara kalling-
arna”.

”Nä, LÄGG AV!”.
Hela gaycomunitet var i chock!
Anders Öhrman försöker hjälpa

mig. Det gör han alltid fast jag hör ge-
nom ledningen att han vill strypa mig
för att jag ömkligt och krävande ber ho-
nom om inspiration till vad jag är be-
tald att själv komma på. Och detta alltid
mitt i pressläggning.

För att göra mig lite trevlig frågar
jag plötsligt hur det är med pojkvännen,
och hur länge de har varit ihop.

”Fem år”, svarar Anders trött och
verkar tro att samtalet aldrig ska avbry-
tas. ”Ja, vad säger du? Det blir väl un-
gefär trettio i heteroår”.

Jag gapskrattar. Och då svarar An-
ders ännu tröttare: ”Så roligt var det väl
inte”.

Det är inte alla läsare som vet hur
kul tidningens chefredaktör är. Nu vet
ni.

”Gud, vad har du tagit idag”, fort-
sätter jag flabba. ”Jag kommer att citera
dig”.

Det vet han ju att jag aldrig skulle
göra. För vi skvallrar om homovärlden
också. Det är konfidentiellt. Man måste
skydda sin källa.

”Skriv en årskrönika, vad har hänt
i Mian Lodalens liv”, försöker han.

Han är inte bara rolig. Han är ytlig
också, är FÖR det personliga.

”Jag kanske ska skriva om att jag
är stalkad?”

”Ja, det gillar folk. Men det är tyd-
ligen inte bra, det kan bli ännu värre då.
Gör inte det”.

”Nä, men allvarligt. Skriv en
årskrönika om håbeteåret”.

”Ja, men har det hänt nåt då?”.
”Snälla du, det har väl hänt mas-

sor… låt mig tänka lite. På filmfronten
fick vi Patrik 1,5 som blev en succé och
nu kommer Selma Lagerlöfs triangeld-
rama på SVT. Flatlivet var tydligen det-
samma då som nu”, konstaterar chefre-
daktören lakoniskt.

Jag antecknar förstrött.
”Och Stadsteatern måste ha slagit

rekord i antal pjäser på homo-queerte-
ma. Allt om min mamma, Petra von
Kantz bittra tårar, Hedwig and the an-
gry inch, Cabaret med bland annat Ri-
kard Wolff i en av rollerna… Såg du
dem?”

Jag svarar inte. Skäms bara. An-
ders fortsätter.

”Det här får man väl säga toppades
av bland annat Sissela Kyles show med
Calle Norléns manus”.

Mmm. Krafs, krafs i antecknings-
blocket.

”Ja, sen var det ju osedvanligt
många som kom ut i år. På olika vis”,
fortsätter han energiskt.

”Var det?”, undrar jag lamt.
Tung suck i andra änden. Hur svagt

minne kan man ha?
”Magnus Betnér, Viktoria

Svensson, Andreas Lundstedt kom ut
som hiv-positiv och så var det ytterliga-
re en fotbollspelare som kom ut…. Vad
heter hon? Jessica Landström...”

Ah. Henne kommer jag plötsligt
ihåg. Född 1984. Förbannat snygg. Det
är sånt en gammal pederast lägger på
minnet. Vilket jag säger, vilket Anders
inte alls tycker är roligt.

”Och Peter Gustafson i Bonde sö-
ker fru! Såpan är inte helt betydelselös
med sina upp emot en och en halv mil-
jon tittare…”.

Bonde söker fru? Är inte det ett he-
teroprogram som typ vänder sig till
barn? Amen okej, jag VET att det är en
bög med. Det är bara det att jag aldrig
sett det för jag har inte har råd att köpa
en ny teve.

Anders håller på att ge upp.
”Jag kanske ska ta upp den där kil-

len som inte fick bli lucia på sin skola?
Genus. Lite queert. Det lackar ju ändå
mot jul, typ?”, försöker jag, glad att
äntligen kläcka en idé åt mig själv.

Suck.
”Men Mian, numret ska ligga ute

till 25:e januari.”
”Jamen vad ska jag skriva om?

Den stundande massarbetslösheten, ka-
pitalismens sammanbrott, den ekono-
miska krisen? Känner jag inte av efter-
som jag ständigt befunnit mig vid den
ekonomiska ruinens brant. Att hatbrot-
ten ökar eller att vi inte heller i år fick
se det första samkönade paret på kyrk-
backen? Känns inte särskilt upplyftan-
de när nu 2009 står för dörren”, stönar
jag.

Sen kommer vi på det nästan sam-
tidigt: Obama.

Visst fylldes man av framtidshopp.
Visst kändes världen med ens lite ljusa-
re, lite tryggare. Och tänk (här pratar vi
i mun på varandra) att man skulle få hö-
ra en amerikansk president säga: “Den
här segern tillhör er… till er som rösta-
de för första gången för att ni tyckte att
den här gången behövdes förändring.
Gamla och unga, fattiga och rika, vita
och svarta, gay och straighta…”

Time for change. Yes, we can.
Talar vi om den här simpla kröni-

kan är väl ordet ”vi” och ”samarbete”
inte relevant. Yes, i could not. Men jag
tackar Anders för hjälpen. Och övervä-
ger att inte skicka någon faktura.

D
”Bonde söker fru? Är inte det ett heteroprogram?”

Mian Lodalen
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e bort i julklapp eller fynda till
dig själv. Här kommer 12 godbi-
tar från året som gick kryddade

med en modern klassiker i en hög där det
förhoppningsvis finns något för alla.

1) Annorlunda kärlekshistoria:
”Kicki & Lasse” av Peter Kihlgård,
uppläsare Philip Zandén (Bonnier Au-
dio) Kicki byter jobb vartannat år. Lasse
tillverkar och säljer jeans. De är barnlösa
och har fått avslag på sin ansökan om ad-
option. De kan inte leva med varandra.
De kan inte leva utan varandra. 

2) Knarksmuggling, fängelse,
spänning: ”El Choco” skriven och upp-
läst av Marcus Lutteman (Norstedts Au-
dio) Berättelsen om Jonas Andersson
som åker till Sydamerika, blir dömd för
narkotikabrott och låses in i Bolivias
mest ökända fängelse. 

3) Antologi om manlighet:
”Pittstim” av Inti Chavez Perez och Za-
nyar Adami (red.) (Wahlström & Wid-
strand) 15 män med 15 olika svar på frå-
gan: Vad är en man? Det handlar om ho-
mofobi, otrohet, våld, grupptryck, kvin-
nosyn, kåthet och att älska män. 

4) Faktabok om maten på din tall-
rik: ”Den hemlige kocken” av Mats-Eric
Nilsson (Ordfront) Det här är ingen kok-
bok eller dietbok, men det är den kanske
viktigaste boken du kan läsa om kost.
Mellan pärmarna avslöjas vad som hän-

G
13 jullovsböcker

der med livsmedlen, innan du äter dem. 
5) Ett måste i bokhyllan: ”Laser-

mannen – En berättelse om Sverige” av
Gellert Tamas (Ordfront) Modern klas-
siker om Lasermannan, Ny demokrati,

rasism och om Sverige och det samhälle
vi lever i. Otroligt spännande, lättläst
och givande verklighetsdrama. 

6) Gripande och spektakulärt liv-
söde i Bombay: ”Shantaram” av Grego-

ry David Roberts (Brombergs) 938 sidor
tegelsten som man aldrig vill ska ta slut.
Självbiografisk berättelse om en man
som flyr från ett säkerhetsfängelse i Au-
stralien och skapar ett nytt liv i Bombay,
där han gör allt från att starta läkarpraktik
i slummen till att arbeta för maffian. 

7) Tänkvärd flat/trans-historia:
”Flicka möter pojke” av Ali Smith (Bon-
niers) Bygger på myten om Iphis – flick-
an som uppfostrades till pojke för att
överleva och blev kär i en annan kvinna –
omskriven till en kärlekshistoria i vår tid. 

8) Historiskt självmordsdrama
med oväntat bögtema: ”Nio nätter” av
Bernardo Carvalho (Atlas) Året är
1939. En ung amerikansk antropolog är
på väg tillbaka till civilisationen från en
indianby i Brasilien när han plötsligt och
våldsamt tar sitt eget liv. Drygt sextio år
senare frågar sig en författare: Varför?

9) Ungdomsbok om att ha två
mammor: ”Gabriela stjärna och fienden”
av Anna Charlotta Gunnarson (Rabén
& Sjögren) Gabriela kommer på att nya
klasskamraten William är en lögnare. För
ena dagen säger han att mamma är jour-
nalist. Och andra dagen säger han att
mamma är polis. 

10) Spänningsroman med psykolo-
giskt djup: ”Till dess din vrede upphör”
av Åsa Larsson (Bonniers) Två ungdo-
mar, Wilma och Simon, dyker på ett vrak
under isen i Vittangijärvi. En dörr läggs
över vaken och någon tvingar ner Wilma
i djupet när hon panikslagen försöker slå
sig upp. Vad är det för människor som
kan göra något sånt?

11) Om yta och psykopati i mode-
världen: ”Pause/Play” av Yesim Bilgic
(Modernista) Mac är modefotograf och
ett riktigt asshole som är älskad av alla,
utom av sig själv. ”American Psycho”
förflyttad till Stureplan. Lättläst sidvän-
dare som får en att både garva och rysa. 

12) Poesi: ”Svart som silver” av
Bruno K. Öijer (Wahlström & Wid-
strand) En bok att ha liggandes och
bläddra i när andan faller på. För den som
vill läsa några rader och tänka istället för
att sträckläsa och serveras färdiga san-
ningar. 

13) Barnbok om kvinnor som äls-
kar kvinnor: ”Prinsessan Kristalla” av
Anette Skåhlberg och Katarina
Dahlqvist (Sagolikt Bokförlag) Befrian-
de barnbok om en prinsessa som inte vill
gifta sig med prinsen eftersom hon blir
kär i en tjej. 

Magda Gad

lla flygstewards favoritsteward,
Pam Ann, kommer på besök till
Stockholm i vår och gästar

Södra Teatern under två kvällar i mars
(söndag den 22 mars och måndag 23
mars). Räkna med snabb åtgång på bil-
jetterna när de väl släpps. 

Pam Ann: ”So, gays, girls & fri-
ends, welcome aboard, fasten your seat
belts, stow your designer luggage and
prepare for the flight of your life!”

Pam Ann till 
Stockholm
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Staffan Götestam Prod., Stage Magic, China Teatern och SJ presenterar

Book by MEL BROOKS and THOMAS MEEHAN Music and Lyrics by MEL BROOKS

www.theproducers.nu
C H I N A T E A T E R N
www.theproducers.nu
C H I N A T E A T E R N

Vi spelar under jul & nyår, 
vårens föreställningar börjar 23 jan.

Biljetter, Meny- & hotellpaket på Berns: 08-566 323 50, SJ 0771–75 75 75, 
www.sj.se / upplevelser och SJ Resebutik, www.ticnet.se, 077-170 70 70

Biljetter, Meny- & hotellpaket på Berns: 08-566 323 50, SJ 0771–75 75 75, 
www.sj.se / upplevelser och SJ Resebutik, www.ticnet.se, 077-170 70 70

And by special arrangement with StudioCanal Presented by arrangement with Josef Weinberger Limited on behalf of Music Theatre International of New York

”Lyckas ta Broadway 
till Sverige”

AB
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DANNY SLÄPPER SIN ANDRA SOLO-
PLATTA PÅ JULAFTON efter att ha haft ett
framgångsrikt år med trion EMD,
Matthias Andréasson och Erik Se-
gerstedt. Vi haffade honom under de sis-
ta inspelningsdagarna.  

Varför släpper du din platta på
just julafton?

– Jag ville att plattan skulle komma
ut på en speciell dag och då kändes ju-
lafton klockren. Många släpper skivor
innan jul för att vara med i julhandeln
och sen dör skivan efter det. Jag ville att
min platta skulle börja få liv där och se-
dan hålla hela året.

Vem har du jobbat med den här
gången?

– Andreas Carlsson och jag har
skrivit lite ihop, och så har jag jobbat
med The Attic och Michel Zitron, som

skrev Jennie Let me Love You och If On-
ly You, samt Lazee som även gästar på
plattan.

På vilket sätt skiljer sig den här
plattan från din debut?

– Den här är hårdare, med ännu
mer klubbkänsla. Jag är jävligt nöjd och
tycker att hela plattan kan släppas som
singlar. Dessutom har jag varit mer in-
volverad låtskrivarmässigt än på den
förra.

Vilken låt är din favorit?
– Samarbetet med Lazee, Just like

that, är en jävligt bra och cool låt. Den
känns som ett fräscht samarbete som
funkar bra som singel.

Vad händer med EMD nu när du
kör solo?

– Vi fortsätter parallellt med att
dubba en tecknad film som kommer i ja-

nuari, Discodaggarna och så skriver vi
lite material till en kommande platta.
Först var det bara tänbkt att vi skulle kö-
ra i ett år men det gick så bra och vi
tycker verkligen att det är kul så vi vill

fortsätta ihop. 
Hur skulle du vilja sammafatta

2008?
– Som Dannys bästa år någonsin. If

only You blev utsedd till den mest spela-
de låten i radio, EMD toppade singellis-
tan tre gånger, och albumet sålde plati-
na. Dessutom  Grammisnominerades
och Rockbjörnnominerades EMD, och
jag slog solo i Ryssland och Polen. Jag
kommer att sakna det här året när det tar
slut!

Vad har du inte hunnit med som
du hoppades att hinna detta år?

– Att fiska mer! 
Finns det nåt du ångrar?
– Kanske att jag inte har varit så bra

på att ta för mig. Jag vill våga mer, fast
på ett ödmjukt sätt.

Vilken låt är 2008 för dig?

Född: 25 februari 1986.

Civilstånd: Sambo.

Bor: Södermalm i Stockholm.

Genombrott: I Idol 2006. Slutade

där på en sjätte plats.

Musikkarriär: Som soloartist och

med trion EMD. 

Aktuell med: Albumet ”Set Your

Body Free” och som joker i Melo-

difestivalen 2009 ihop med

EMD.

DANNY SAUCEDO

19 FRÅGOR TILL DANNY

– Jason Mraz I´m Yours känns väl-
digt mycket som det här året. Men även
EMD:s Jennie Let me Love You har jag
hört typ överallt, och det är låten som
kidsen sjunger efter mig på gatan när jag
är ute.

Vilken är den konstigaste spel-
ning du gjort?

– Det är väl nåt av alla de företags-
gig man gör. Företaget tycker att jag
passar som en artist, och så sjunger man
några låtar medan tanterna på första ra-
den håller för öronen och vill att man
ska sluta föra oväsen. Det är inte så kul.

Vilken av dina låtar är du mest
trött på?

– Ingen egentligen. Men Play it for
the Girls var jag aldrig speciellt förtjust
i när den kom. Men jag har lärt mig att
gilla den (skrattar).

Har du kollat på Idol i år och vem
har du röstat på?

– Jag har absolut kollat och röstat
på Alice från början. Jag tycker hon är

grym och har en väldigt bra röst. Jag
tippade faktiskt redan i höstas Alice och
Kevin som slutfinalister. Jag hoppas
dock att Kevin ska vinna, det är bättre
för Alice om hon blir tvåa. Jag har för-
söker faktiskt skriva lite till henne just
nu, lite pop med attityd.

Skriver du även till andra artis-
ter?

– Ja, jag har skrivit två låtar till Al-
cazar. Den ena är en poplåt som heter
From Brazil with Love och den har dom
redan spelat in. Sen jobbar jag även lite
med Kicken från The Poodles.

Vad ser du helst på teve?
– Just nu hinner jag inte se så

mycket, men Scrubs gillar jag, och det
börjar ju en ny säsong snart.

Vem är det kändaste namnet i din
telefonbok?

- Hmm. Andreas Carlsson? Annars
skulle jag säga Chris Willis, han som
sjunger i David Guettas Love is Gone.

När kysste du en kille senast?
– Det kan jag ju inte svara på, min

flickvän sitter ju med mig (skrattar). 
När var du senast naken inför

Matthias och Erik?
– Haha, det måste ha varit i duschen

i somras.
Skulle du kunna tänka dig att

ställa upp solo i Melodifestivalen?
– Ja, absolut. Om några år hoppas

jag att jag får vara med som soloartist.
Det vore jäkligt kul.

Vad ser du mest fram emot 2009?
– Att fortsätta jobba i Polen och

Ryssland och bli ännu större där. Sen
vill jag jobba mer med EMD och vara
med och producera mer, både eget och
andras material.

Ronny Larsson

”J

”Jag kommer 
att sakna det 
här året när 
det tar slut!”
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QRUISERKILLEN

Namn: Toffic

Ålder: 28 år

Qruisernick: toffic

Civilstånd: singel
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en här historien tar sin början
långt innan jag träffar Maria för
den här intervjun. Den börjar

för några år sedan när jag ser Maria på
Nyhetsmorgon. Jag minns inte vad som
diskuterades, jag minns bara att jag blev
nyfiken. Jag ville veta mera om den här
kvinnan med det bakåtslickade håret
och det självsäkra resonemanget som
tog så mycket plats och som var så aty-
piskt kvinnlig. Var hon möjligtvis flata,
eller åtminstone lite queer?

Nope, inte en chans, fick jag veta
när jag hörde mig för. Gift med en man
och motståndare till att homosar skaffar
barn och gifter sig. Antifeminist, också.
Jahopp, vad synd, tänker jag, på en så-
dan färgstark människa. Jag har ju en
fallenhet för att gilla människor som
sticker ut, och man vill ju inte gärna se
upp till en homofob. 

Nästa anhalt i den här historien in-
träffar för några månader sedan, när jag
sitter och bläddrar i Petra Östergrens
F-ordet, en antologi med underrubriken
”Mot en ny feminism”. Bland kända
hbt- och feministdebattörer som Pri-
deordförande Jonah Nylund, ho-
moprästen Lars Gårdfeldt, Pittstims
Inti Chavez Perez och Macho-redaktö-
ren Anna Svensson dyker plötsligt Ma-
ria Abrahamssons namn upp. I en bok
om feminism? Vad är nu detta? tänker
jag, och kastar mig över hennes text.

Ännu mer förvånad blir jag när jag
läser den. Ämnet är systemet med
nämndemän, en kvarleva från forntiden
som enligt Maria borde avskaffats för
länge sen, då nämndemannainstitutet
bland annat missgynnar kvinnor. Och
hbt-personer! En märklig slutsats för att
komma från en homofob och antifemi-
nist. Jag slår igen boken och bestämmer
mig: Jag måste träffa Maria Abrahams-
son och ta reda på vad hon egentligen
tycker.

Mitt första intryck när vi träffas på
café Rival är att det här är en nyfiken,
lättpratad och genomtänkt människa.
”Varför finns det en schism mellan
bögar och flator”, vill hon veta, och jag
förklarar att man många gånger intresse-
rat sig för olika frågor och att man inte
behöver ha något gemensamt bara för
att man är homosexuell, precis som att
alla heterosexuella inte kommer överens
bara för att de delar en sexuell läggning.
Det krävs fler beröringspunkter än så,
säger jag, medan Maria nickar instäm-
mande. 

Du har fått läsa ett par utdrag
från ett par bloggar där ett par flator
skrivit att de gillar dig men tycker att
det är synd att du inte är på deras si-
da.Vad tänker du när du läser sånt?

– Just det, det stod något om att det
är synd att jag inte är sosse, feminist och
flata. Det är väl smickrande på något
sätt. Trevligare än om folk skriver att jag
borde gå och dö. 

Hur är det att vara en person som
så många har så många åsikter om?

– Som opinionsbildare är det bra att
folk har en åsikt om en. Det vore mycket
värre om folk inte tyckte någonting, då
har man inte påverkat någon. 

Många ser på dig som en stark
och orubblig kvinna, stämmer det
med din bild av dig själv?

– Jag kan känna mig överens med
den bilden, jag vet vad jag tycker och
jag är en rätt stark människa. Det hänger
också ihop med min profession, men det
har föregåtts av ett grundligt bearbetan-
de från min sida. Jag bestämmer mig in-
te blixtsnabbt. Med åren följer också en
öppning för att man ska kunna ändra
sig, jag är inte lika tvärsäker som när jag
var 20 och även om jag framstår som
tydlig och bestämd finns det andra sidor
som kanske inte alltid är synliga.

Hur kommer du fram till dina
åsikter?

– Jag går för mig själv och kommer
fram till vad jag tycker. Jag är ganska
enstörig på så sätt och kan nog upplevas
som avtrubbad. Det är klart att jag har
vänner och jag diskuterar mycket med
min man, men jag har inte behovet av att
älta.

Vad är det som driver dig?
– Att jobba för det jag tror på. Jag

vill till exempel att alla ska kunna ha
hemnära tjänster om de vill!

Har du det?
– Ja, och det är så himla skönt att

slippa lägga en ledig lördag på att städa.
Jag gillar tjänstesamhället och tycker att
alla som jobbar med att sälja tjänster ska
ha full respekt för det arbete de gör. 

Vad tycker du om prostitution,
det är ju en tjänst som man säljer?

– När kvinnor, eller män, säljer sina
kroppar för att de måste få in pengar för
att finansiera ett missbruk, då är det ing-
en kul grej. Men varför ha den synen på
alla? Ser man till Petras bok (Porr, horor
och feminister, red.anm.) finns det up-
penbarligen människor som tycker att
det här är ett schyst sätt att tjäna pengar
på. Jag har öppnat mig för nya saker,
som att homosexuella vill gifta sig och
skaffa barn, jag respekterar det, och om

det finns män och kvinnor som verkli-
gen vill sälja sex, då säger jag ja, då får
de göra det. Jag vill vara tillåtande och
tolerant. 

Du är alltså för att homosexuella
får gifta sig och skaffa barn?

– Jag har inte haft helt lätt med det,
men någonstans hamnar man i läget att
nu sker detta. Ska det då uppmuntras el-
ler vad ska man göra? Erbjuder inte vi
detta kommer andra länder att göra det,
och då måste även jag konstatera att sta-
ten inte ska sätta käppar i hjulen. 

Men varför skulle inte homosexu-
ella få bilda familj?

– Det är förmätet, det håller jag
med om. Men måste man inte få tänka
igenom det? Det jag har funderat på är:
Är vi verkligen redo för det här? Jag har
tänkt att det kan hända trista grejer med
barnen eller med familjen, och jag har
haft uppfattningen att vi inte är redo ef-
tersom det händer så mycket skit. Men
jag har ändrat mig och det avspeglar sig
också i min syn på könsneutrala äkten-
skap; det är inte längre meningsfullt att

kämpa emot, det behövs istället en tole-
rans för den utveckling som sker. 

Det här att det kan drabba bar-
nen, tänker du på mobbing då?

– Ja, mobbing, utfrysning och hat-
brott. 

Men gäller inte den risken även
för andra barn? Barn med handikap-
pade föräldrar, barn till missbrukare,
barn till invandrare, barn som är röd-
håriga…

– (funderar) Jo, så är det ju. En bra
invändning, det förekommer i alla fall.
Jag håller med. 

Hur många känner du som inte
är heterosexuella?

– Ganska många. Men jag tänker
inte sitta här och säga att jag förstår hur
hemskt det är att vara bög på grund av
det. Jag har en förståelse för människor
som har svårigheter i samhället och jag
inser att det jag lider av själv inte är nå-
got i jämförelse, även om jag har egna
svårigheter och på ett privat plan kan
uppleva orättvisor. Jag har ett handi-
kapp, jag har diabetes och jag har inte
kunnat få barn. Men ska man åstadkom-
ma något måste man se till mer än till si-
na egna frågor och släppa jag-fixering-
en. 

Precis när vi pratar om detta ursäk-
tar sig Maria och går ifrån för att köpa

en coca-cola. När hon kommer tillbaka
är hon svag och svettas ymnigt. 

– Jag börjar svettas så här när blod-
sockret sjunker och kroppen kompense-
rar med att producera adrenalin, förkla-
rar Maria, och plockar upp en pap-
persnäsduk från väskan.

När Maria har hämtat sig fortsätter
vi intervjun.

Du säger att du har en förståelse
för att det kan vara svårt att vara ho-
mosexuell, hur reagerar du om någon
i din omgivning säger något nedlåtan-
de om hbt-personer?

– Jag gillar inte att höra när männi-
skor kränker andra. Jag reagerar, jag
tycker det är trist. Kanske ställer jag en
fråga; Tycker du det är rätt att säga så?
Om jag tror att det är lönt att reagera så
gör jag det. Men vissa människor är inte
intresserade av att byta uppfattning. 

Har du varit på Pride?
– Ja faktiskt. Jag har gått i paraden,

jag har en kompis som är bög och han
tyckte att jag skulle testa. Och i år var
jag på Pride med min man. Det var kul.
Det kom fram en massa människor och
ville prata med mig om saker som jag
inte hade räknat med, som en kille som
ville prata om FRA-lagen. 

Låt oss byta ämne. Du säger dig
vara för jämlikhet men du kallar dig
inte feminist, varför?

– Jag eftersträvar jämlikhet, inte
jämställdhet. Jämlikhet behöver inte
förutsätta jämställdhet, människor är
värda precis lika mycket oavsett vilka
val de gör och en kvinna kan välja att
vara hemma. Sedan handlar inte jämlik-

Alla tycker någonting om Maria Abrahamsson. 
Men vad tycker hon egentligen om oss?

Av Magda Gad

D

ÄlskadehatadeMaria

F
O

T
O

: 
A

N
D

R
E

A
S

 L
Ö

N
N

G
R

E
N

 &
 J

O
N

A
S

 H
U

S
B

O
M

Maria Abrahamsson
Ålder: 45
Bor: Södermalm, Stockholm
Yrke: Ledarskribent på SvD
Utbildning: Juristexamen
Civilstånd: Gift
Senast sedda film: Mamma

Mia, ”Den var underbar!”
Senast lästa bok: Kullen-

bergs bok om Marianne Höök
Senaste låt som jag nynnade

till: Sarah av Mauro Scocco efter
att ha tittat på Dansbandskampen

Gillar att göra på fritiden:
Ta det lugnt, träna och åka till hu-
set i Värmland

Sak jag gjort som skulle
förvåna många: Körde upp på
sobril och fick tjata om att bli god-
känd, lånade sedan mammas bil
och krockade med en parkerad bil
vars dörr blev helt intryckt – och
smet. 

”Jag tänker inte på min läggning 
överhuvudtaget. Och jag behöver 

varken känna mig som kvinna eller man.”



het bara om kön utan också om sexuell
läggning, etnisk bakgrund, religionsupp-
fattning, handikapp eller om man helt
enkelt väljer ett liv som kanske betraktas
som annorlunda. 

Men varför retar du dig på dem
som vill arbeta just med jämlikhet
mellan könen?

– Kvinnorörelsen har med all rätt
velat ha mer rättigheter, det är inget fel
med det. Felet ligger i att man exklude-
rar, att dagens feminister inte vill veta av
oss kvinnor som inte tycker som dem.
Det visar inte minst reaktionerna på F-
ordet vars synpunkter man inte vill veta
av. Det är inte rättvisa och respekt! 

Skulle feminismen kunna ändras
på något sätt så att den blev tilltalan-
de för dig?

– Jag skulle tilltalas av en mer själv-
kritisk feminism som omprövade sina
teorier och spelade på jämlikhetssträng-
en. En feminism som utgick från ”du är
inte som jag, men du är värd lika mycket
som jag” istället för som nu när feminis-
terna säger som Bush: ”Är ni inte för

mig så är ni emot mig.” Om man vill att
människor ska bli mer toleranta är det
fel ingång. 

Har du alltid varit säker på din
läggning? 

– Ja, det tror jag, jag har inte funde-
rat så mycket på den, troligen för att den
har känts naturlig. Jag tänker inte på min
läggning överhuvudtaget, lika lite som
jag tänker på andras. Och jag behöver
varken känna mig som kvinna eller man,
jag kan snarare känna mig som ett stort
neutrum. Kanske hade jag känt mig mer
kvinnlig om jag hade haft barn. 

Känner du dig kvinnlig?
– Nej. Eller; jag tycker det yttre är

viktigt, jag sminkar mig och jag vill inte
väga för mycket, men vad har det med
kvinnlighet att göra?

Jag håller med, vi packar ihop och
jag tänker att jag nog hade lite rätt där i
början i alla fall när jag satt framför te-
ven och tänkte att den här Maria Abra-
hamsson, hon känns allt lite queer. För
är det inte det som det till slut handlar
om, att våga ifrågasätta normer och stå
utanför det stereotypa?

”Jag har öppnat 
mig för nya saker,
som att homosex-
uella vill gifta sig 

och skaffa barn, jag
respekterar det”
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n magisk dimma vilar över Cir-
kus. Spänd förväntan. Ett
enormt, skimrande snäckskal

glider ljudlöst fram över scenen. Där,
på en bädd av siden ligger Petra Mede.
Hon glittrar vackert i vitt, som Whitney
Houston i Bodyguard. Hon blickar ut
över publikens 1600 ansikten. Kvinnor,
män och mittemellan. Hon sträcker ut
sina armar mot dem, som Madonna i
Evita. Så öppnar hon munnen i silverk-
lar sång: ”And I will always looove
you”. Publiken står hänförd. En 40-årig
stjärna är född.

Så börjar Gaygalan 2009.
I alla fall i Petra Medes huvud. 
– Fast jag kan ju inte sjunga alls, så

jag får hitta på något annat, säger hon.
Jag är bara så otroligt glad att jag får
göra det här. Gayvärlden, om man kan
kalla den så, är en stor del av mig. Jag
har varit på en drös Pride och gick ofta
på Bacchus när jag bodde i Göteborg.
Scenen på Cirkus kommer att kännas
som hemmaplan. 

Jag frågar om det inte är lite kaxigt
att säga att en stor gala på Cirkus känns
som hemmaplan. 

Petra Mede gapskrattar i femton se-
kunder.

– Haha, jo det är väl det. Men jag
är inte rädd att göra bort mig. Jag har
inget att förlora. 

Hur kan du vara så lugn?

– Efter att jag var med på Stock-
holm live med Anna Granath var det
någon på Internet som ville ha våra hu-
vuden på fat. Man blir härdad som ko-
miker. Jag kan bara ge allt, och går det
inte så tackar jag för att jag fick möjlig-
heten.

Hon rätar på ryggen. Flätar sam-
man fingrarna. 

– Nu blir jag en klyschig gammal
dam, men det känns verkligen som jag
fått en andra chans i livet. 

Petra berättar att hon som barn sat-
sade allt på balett. Hon tränade i timmar
och ritade välvda vrister på fritiden. 

En ryggskada satte stopp för det. I
14 år var hon sjukskriven.

2005 ställde hon upp i en stand-up-
tävling på skoj. Nu är hon rolig på hel-
tid, bland annat i Svt:s humorprogram
Morgonsoffan. 

– Jag har berättat skämt och larvat

mig hela livet. Jag växte ju upp i Partil-
le utanför Göteborg. Kurt Olsson var
min idol, förklarar Petra Mede.

En annan av hennes förebilder är
Sissela Kyle, levande legend i gaygale-

sammanhang. I år sitter den femfaldiga
värdinnan  i publiken.

Hur känns det att uppträda för
sin idol?

– Stort! Sissela är fantastisk, det
finns ingen annan som hon. Hon är ju
också från Partille, så jag går väl lite i
hennes fotspår nu. Fast jag kan inte leda
galan som hon gjort, utan får hitta ett
eget sätt. 

Hur kommer du att vara som
konferencier?

– Jag kommer att prata mycket med
publiken. Alla ska vara med! Jag kom-
mer inte att försöka vara cool, eftersom
jag inte kan, men jag kommer absolut
att driva med många och mycket.

Vad finns det att driva med?
– Det finns något komiskt med alla

som väljer att definiera sig själva eller
klumpa ihop sig i en grupp, även fast de
är helt olika som personer.

Petra berättar hur hon själv gjort
just det, i en intressegrupp för långtids-
sjukskrivna kvinnor. 

– Vi tog oss själva på väldigt stort
allvar och tyckte att världen skulle an-
passa sig efter oss. ”Vi är de sjukskriv-
na!”

Petra hytter upprört med näven. 
– Men vi var ju så olika. På ett mö-

te diskuterade vi handikappvänliga ban-
komater. Jag med min trasiga rygg ville
ha en som satt högt upp, de rullstolsbur-
na en som satt långt ner, de synskadade
en med blindskrift, någon läste bättre
med vit text på svart bakgrund, någon
annan vice versa... det blev absurt tills-
lut.

Din kompis Magnus Betnér, som
är nominerad till årets homo/bi på Gay-
galan, resonerade likadant i QX sep-
tember...

– Ja, jag läste det. 
Han sade också att alla föds bi-

sexuella, vad tror du om det?
– Jag kan själv bli kär i en männi-

ska oavsett kön, men jag kan bara tala
för mig själv. Jag har väldigt lätt att fäs-
ta mig vid människor. Men jag tycker
det är obehagligt att placera folk i fack,
och säga att du är si och du är så. Fast
jag gör ju också det. Det finns väl ingen
människa i världen som är fördomsfri.

Vad ser du mest fram emot med
att leda Gaygalan 2009?

– Jag har bara sett galan på TV
förut, så jag ser fram emot att få upple-
va en riktig... gala-gala. En gränslös ga-
la där anything goes. Som på Pride.
Folk tar inte sig själva på så stort allvar.
Det mest spännande blir att se vilka
som får pris. 

Vilket pris skulle du själv helst
vinna?

– Äsch, varför ska jag få något
pris? Eller... om det finns ett pris till fö-
redetta sjukskrivna dansare som lyckats
ta sig upp i den kraftigt heterosexuella
komikervärlden och varje dag får stå ut
med mansförtryck... då vill jag gärna ha
det.

Gaygalan hålls på Cirkus måndag
den 2 februari. Den kommer inte 

att sändas på TV detta år.

Petra Mede 
Ålder: 38
Yrke: Komiker
Bor: Bromma, Stockholm
Familj: Mamma, pappa, syster
Civilstånd: Singel
Känd från: Tv-programmet Mor-

gonsoffan och boken Mer självkänsla
än du kan hantera

Aktuell som: Värdinna för Gayga-
lan 2009

Vad är roligt? Serien The Office
Vad är gala? Gränslöst! Allt, här

och nu!

Hon är ballerinan som gick sönder och blev komiker av en slump. 
Nu är hon värd för nästa års QX Gaygala. Mats Bax har träffat Petra Mede.

Petra Mede leder Gaygalan 2009
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”Jag kan själv bli
kär i en människa

oavsett kön”

”Jag kommer inte 
att försöka vara cool,

eftersom jag inte 
kan, men jag kommer 
absolut att driva med
många och mycket”
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ÅRETS GAYSTÄLLE

ANDREAS LUNDSTEDT
När Andreas kom ut som hiv-positiv i en
stor intervju i QX skapade det rubriker
långt utanför Sveriges gränser. Han hyl-
lades för sitt mod i varenda tidning, på
varenda sajt, i varenda blogg. Det
Andreas gjorde betydde oerhört mycket
för de som i tysthet levt med sjukdomen
och aldrig vågat berätta. Helt plötsligt
fick de en offentlig person att identifiera
sig med. Och hivfrågan hamnade välbe-
hövligt åter i rampljuset. Tack Andreas!

VICTORIA SVENSSON
Sveriges bästa fotbollsspelare, Victoria
Svensson, tog bladet från munnen och
berättade i somras i QX att hon är gift
med en kvinna. Äntligen fick Sveriges
fotbollsflator en offentlig förebild. Vic-
toria förklarade själv varför det tog lite
tid innan hon berättade något: ”Tidigare
har jag velat vara känd som fotbollsspe-
laren Vickan, inte Vickan som är ihop
med en tjej”. Kanske dags för Victoria
att bli känd som Årets Homo/bi 2008?

PETER GUSTAFSSON
En och en halv miljon svenskar ser var-
je vecka Peters jakt på kärleken i TV4:s
Bonde söker fru. Peter är en trevlig, vet-
tig och charmig kille som visar Sverige
ytterligare ett exempel på hur en bög
kan vara. Hans dejtande och rummel på
höskullen skiljer sig inte från de andra
bönderna och det är lätt att känna för
honom. Peter ligger konstant i topp i
popularitetsundersökningar och är så-
klart en given favorit här också. 

TONY IRVING
Han är van att döma andra i Let´s Dan-
ce, men under hösten har han själv låtit
sig bedömas av en hård jury i Stjärnor
på is. Med värdighet, jävlaranamma
och en stor portion humor visade han
att man kan lyckas med det mesta bara
man vill och är beredd att satsa. Tony är
en ödmjuk homo och vi är så glada att
hans första nominering blev i galans ab-
solut tyngsta kategori. Blir det höga
poäng här också?

MAGNUS BETNÈR
QX september pryddes av Magnus Bet-
nér som berättade att han är bisexuell.
På sin egen blogg kommenterar Magnus
uppståndelsen som följde: ”Ja, jag är
bisexuell. Nej, jag har inte testat. Jag är
inte modig, jag är inte stark, jag har inte
kommit ut. Jag har bara konstaterat att
jag lika gärna skulle kunnat ligga med
killar och att jag anser att vi alla är bi
och så låter de flesta av oss bli att utöva
det av praktiska skäl”. Heja Magnus!

ÅRETS HOMO/BI

ÅRETS HETERO
KITTY JUTBRING
Hon är relationsrådgivare  i
radions Christer, leder vetti-
ga samtal i egna tv-pro-
grammet Hasses brorsas låt-
sasyrras kompis, skriver
kloka krönikor och jobbar in
ämnen för hetero, homo och
bisexuella i allt hon gör.
Kitty är ett hetero som helt
klart står på vår sida. Hon är en jäkligt bra förebild för unga tjejer (och
killar), och vi älskar hennes coola uppenbarelse enormt mycket.

GUSTAF SKARSGÅRD
I samband med Patrik 1,5:s
premiär dök Gustaf upp
överallt. Och hur imbecilla
frågor intervjuarna än hade
så svarade Gustaf alltid
klokt på dom. “Nej, det är
inget konstigt att kyssa en
annan kille”, “Nej, det är in-
te svårt att relatera till att va-
ra kär i, eller kåt på, en människa även om det är en kille”.Varenda
bög ville flytta in i radhuset med honom efter att ha sett filmen.

FREDRIK REINFELDT
Ska Fredrik Reinfeldt bli
den första statsministern nå-
gonsin som blir utnämnd till
Årets hetero? Chansen är
stor. Fredrik har sedan han
tog över rodret förnyat Mo-
deraterna och gjort det till
ett populärt parti för HBT-
are. Han har invigningstalat
på Pride, intervjuats i QX och alltid haft en tydlig linje i HBT-frågor
som i år lett till att vi snart får ett könsneutralt äktenskap i Sverige.

ÅRETS KÄMPE
JAN WISÉN
Jan Wisén är brandchef på
Stockholms brandförsvar
och drivande i det mångfald-
sprojekt som dragits igång
inom Brandförsvaret och
som förhoppningsvis ska le-
da till att Brandförsvaret i
framtiden inte enbart ska be-
stå av vita, heterosexuella
män. Jan såg till att Brandförsvaret fanns med i PridePark, deltog i pa-
raden och i PrideHouse undre årets EuroPride. Heja Janne! 

EGALIA
För snart två år sedan öpp-
nade ”världens första fri-
tidshäng för hbt-ungdomar”
i RFSL’s lokaler på Sveavä-
gen i Stockholm. Egalia hål-
ler öppet ett par kvällar i
veckan för HBT-ungdomar
mellan 13-20 år. Det är ett
3-års projekt och de kämpar
nu för att kunna stå på egna ben ekonomiskt när dessa tre år är över.
500 ungdomar har besökt Egalia sedan det öppnade. Egalia behövs!

RIKSDAGENS 
HBT-GRUPP
Totalt deltar ett 60-tal perso-
ner i riksdagens HBT-grupp
som är ett tvärpolitiskt nät-
verk som diskuterar och
utarbetar förslag till riks-
dagsbeslut kring lagstiftning
som berör HBT-personer.
Det är tack vare deras frivil-
liga arbete med HBT-frågor som det könsneutrala äkstenskapet står för
dörren. Börje Vestlund är ordförande.

NomineradetillGaygalan2009
Här presenterar vi de som fått flest röster av QX läsare och som nu nominerats till QX Gaygala 2009. Vem av alla dessa tyckte du var bäst? 

Den 2 februari intar QX Cirkus i Stockholm för att presentera vinnarna. Var med och rösta på din favorit på www.qx.se eller kryssa i här och skicka till QX.

(Fjolårets vinnare: Tomas Tobé)

(Fjolårets vinnare: Mona Sahlin)

(Fjolårets vinnare: Elisabeth Ohlson-Wallin)

(Fjolårets vinnare: Gossip)

CONNECTION
Vilken comeback! Majsan och gänget
fixar festen varje fredag i Gallerian, en
av de snyggaste lokalerna gaystock-
holm sett på bra länge. Redan på pre-
miärfredagen var det fullt hus. Lovely!
Det här var ett underbart återseende
för alla partysugna HBT:are i Stock-
holm.

GOSSIP
Ombyggnaden gjorde göteborgarnas fa-
vorit ännu mer poppis. Oavsett om du är
sugen på att tokfesta, är ute på en mysig
dejt eller bara vill barhänga, så är Gos-
sip ett givet val och ett måste en party-
helg i Göteborg. Förra året vann dom
denna kategori, och frågan är om dom
inte blir lika farliga i år...

LINO
Lino ligger inte på latsidan direkt. Det
flyttas om, tas in ny skön personal och
ordnas happenings som open mic och
artistupträdanden. Med ett bubblande
hett housegolv och ett schlagergolv där
alla får höra sina schlagerfavoriter kan
man ju inte misslyckas. En veteran vi
aldrig tröttnar på!

FICKS
Ulrich, Kornél och Makode grejade
årets roligaste partynykomling då de
startade fantastiska Ficks i somras. Med
fruktstunder, loppmarknader, gångkur-
ser med Nalle Knutson och utnämnan-
det av “Årets Bögäckel” bröt Ficks helt
klart av från gängse klubbnorm, vilket
fler än vi verkar uppskatta. 

SIDE TRACK
År efter år fylls Sidetrack till bredden av
homos som vill äta god mat, ta en öl,
och framförallt slänga käft med perso-
nalen. Sidetrack är en trygg och jäkligt
rolig punkt i en föränderligt gaystock-
holm. I år har stammisarna bestämt sig
för att stället bör belönas på nåt sätt och
en nominering var därmed spikad.

AMANDA JENSEN
Vilket år för Miss Jensen!
Kanonplatta, hyllad turné
och ett gäng Grammisnomi-
neringar. Vi älskar när nya
stjärnor tänds och älskar den
här stjärnan i synnerhet. Vi
visste att Amanda var “the
next big thing” redan under
hennes Idol-audition...

KLEERUP
Den här killen vet hur man le-
vererar hits och 2008 bjöd han
in Titiyo på en fantastisk låt
som var nära att bli QX-nomi-
nerad, och med Favorit-Marit
uträttade han storverk i 3:AM.
Hans solodebut är fylld av bra
moderns electropop och Klee-
rup är given i denna kategori.

AGNES
Brottarhiten On and on bana-
de väg för en riktigt bra platta
(som lär gå varm på mången
förfest). Agnes har helt klart
visat att hon är en av Sveriges
bästa sångerskor. Och snart
väntar Melodifestivalen och
ännu mer framgångar för
denna unga stjärna.

(Fjolårets vinnare: Måns Zelmerlöw)ÅRETS ARTIST
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CHARLOTTE 
PERRELLI “HERO”
Årets vinnare var en skön
comeback för Charlotte. He-
ro har ju allt! Maffig refräng,
cool tonartshöjning och en
gayfavvis vid micken. Dess-
utom, hur många gånger har
vi inte sett “piskdansen” på
landets gayklubbar? 

SANNA NIELSEN 
”EMPTY ROOM”
Tvåan i Globen blev en vin-
nare på många andra sätt.
Rekord på Svensktoppen,
guldskiva, ett magiskt fram-
trädande under Schlagerpri-
de, och framförallt en klas-
sisk ballad som för alltid
skrivit in sig i våra hjärtan.

AGNES “ON AND ON”
Er kärlek goes tydligen on &
on för denna geniala popdis-
cokaramell. Agnes stilbyte
gav en jättehit och har under
hösten festat runt på varenda
tänkbar lista i Sverige. Och
nu får hon kärlek av gay-
publiken som anser detta var
en av årets starkaste hits.

KATY PERRY 
”I KISSED A GIRL”
Varje år kommer det en låt
som alla bara älskar. Där här
är årets. Med rockigt driv och
en cool brud vid micken blev
det här årets allsångsdanshit.
Att sedan texten handlar om
att en heterobrud försöker im-
pa på sin kille, det skiter vi i. 

DUFFY ”MERCY”
Brittiska blondinen Duffy
blev namnet på allas läppar
då hon släppte årets skönaste
retropop. Denna hit osar sen-
sualitet och har ett sjukt
skönt sväng som Timbaland
inte ens skulle kunna återska-
pa om han så använde alla
Justins och Nellys i världen.

LEONA LEWIS 
”BLEEDING LOVE”
Den brittiska soulstjärnan
slog i år igenom utanför sitt
hemland med Bleeding love.
Den är årets mest sålda låt
2008 över hela världen och
vi misstänker att ni likt oss
gråtit en skvätt över den un-
derbart sorgliga texten.

BJÖRN GUSTAFSSON
Inte sedan Carolas glansda-
gar har Sverige sett ett sånt
här genombrott. Det började
med lite eurodiscodans, och
när Björn lovsjöng Carina
Berg så var succén ett fak-
tum. Har humor någonsin
paketerats sötare? Årets
Björn är helt klart en twink.

KEVIN BORG
Det var ju egentligen inget
snack om saken. Årets Idol-
vinnare satte snabbt tonen
för hur en Idol 2008 ska lå-
ta. Den unge maltesen med
det stora leendet blåste liv i
varenda uttjatad popdänga
han tog sig an och snart ha-
de han Globen i sin famn. 

EMD
Erik, Matthias & Danny vi-
sade att Sverige visst behö-
ver ett pojkband. Med hits
som All for one, Jennie let
me love you och Alone fick
dom listettor och tonårsbru-
darna och bögarna knuffa-
des vid kravallstaketen. Och
nu väntar schlagern...

MAMMA MIA!
Denna sprakande glada och
allsångsvänliga överföring
från scen till film roade oss
hela sommaren. Mamma
Mia! blev filmen ALLA såg
2008. Och Meryls hjärtskä-
rande versionen av The Win-
ner Takes it all är redan en
klassiker.  

PATRIK 1,5
En av de största biosuccéer-
na i år var denna bögkomedi
med dramatiska undertoner.
Ella Lemhagen kryssade
snyggt förbi fördomar och
billiga poänger och gav oss
tillsammans med de här tre
killarna äntligen en svensk
homofilm att vara stolt över.

SEX & THE CITY
Serien vi kan se om och om
igen blev äntligen (en riktigt
bra) film. Carrie och brudar-
na gav oss 145 minuter
skratt, designeroutfits, min-
nen, sexsnack och rela-
tionsdrama. Det var nästan
precis så här vi hoppades att
det gått för vår kvartett.

ÅRETS DUO
GYNNING & BERG
För andra året i rad är denna
supertvåa nominerad i den
här kategorin. Carina och Ca-
rolina kompletterar varandra
löjligt bra och har under hös-
ten lett Stjärnor på is med bå-
de skärpa och humor. Dessa
två i kombo krossar verkligen
vilken man som helst i rutan.

TORKEL & GUSTAF
Utan minsta spår av mode-
riktighet, storstadkarriärism
och gymmani formade dessa
två skådisar ett bögpar som
ville leva radhusliv med en
adopterad son. Skarsgård
och Petterson ÄR Sven och
Göran och deras kemi går
inte att ta miste på.

SIMON & TOMAS
Inredarna som är ett par både
professionellt och privat lock-
ar varje vecka tittare till in-
spirerande Design: Simon &
Tomas. Vi älskar deras kär-
leksfulla gnabbande samti-
digt som de utför storverk i
slott och koja, och denna duo
är “a match made in heaven”.

ÅRETS BLOGG
GAYBLOGGEN 
Amir Akrouti är den nya ge-
nerationens bögkompis. För
47 000 läsare i veckan skri-
ver han om sin vardag med
shopping, plugg, kom-
pishäng och fest. Hans raka
stil engagerar många unga
läsare, kolla bara in alla som
kommenterar inläggen.

LIVSVINST
Joanna Hagströms blogg på
livsvinst.se läses flitigt av al-
la som vill påminnas om hur
man når mål i livet. Joanna
har gått ner 80 kg under ett
par år och här kan man följa
hennes reflektioner om mat,
motion, hälsa och livet. 
En riktig inspirationskälla!

PER-ROBINS 
GAYBLOGGEN
Hos en av Sveriges vassaste
kanaler bloggar Per-Robin
om sitt liv i Gaystockholm.
Det är befriande att läsa hans
frispråkiga historier om sex,
festande och flirtar, alltid
med glimten i ögat. Dessu-
tom har killen en skön stil.

ÅRETS SCEN
PETRA VON KANTS
BITTRA TÅRAR
Pia Johansson och  Helena
af Sandeberg har hånglat,
älskat, dominerat, underkas-
tat sig och fått sammanbrott
i det kanske snyggaste och
mest gripande lesbiska dra-
ma som utspelat sig på en
svensk teaterscen.

SISSELA KYLE 
“DINA DAGAR ÄR RÄK-
NADE” 
Äntligen fick Sissela en egen
show. Och vilken succé det
blev. Biljettrusning, extra
speldatum och hyllad överallt.
Många av hennes nummer
kommer att bli klassiker, inte
minst Fjollan Carl-Magnus...

HEDWIG & THE 
ANGRY INCH
Stadsteaterns coola sats-
ning på en rockmusikal
med transtema blev sen-
sommarens kultursnackis.
Johannes Bah Kühnke i hu-
vudrollen uträttade stor-
verk i en gripande roll i
Farnaz Arbabis uppättning.

ÅRETS SVENSKA LÅT

ÅRETS UTLÄNDSKA LÅT

ÅRETS FILM

ÅRETS GENOMBROTT

Fjolårets vinnare: Jonas Gardell “Tillfällig gäst i ditt liv”)

(Flolårets vinnare: Måns Zelmerlöw “Cara Mia”)

(Fjolårets vinnare: Mika “Grace Kelly”)

(Fjolårets vinnare: Ny kategori!)

(Fjolårets vinnare: The Queen)

(Fjolårets vinnare: Mia & Klara)

(ny kategori) 
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ÅRETS TV-STJÄRNA
CARINA BERG
Vi fattar att Björn Gustafsson
skrev en sång till henne. Hon
var ju underbart personlig i
Berg flyttar in, skärpt i Stjär-
nor på is, och alltså huvudper-
sonen i det mest populära yoo-
tube-klippet från årets Melodi-
festival. “Denna nominering
är för dig, Carina Beeeerg...”

BJÖRN GUSTAFSSON
Under sex veckor blev han he-
la svenska folkets favorit ge-
nom europopdansande, Carina
Berg-sången, fyllespelande
och taffliga trolleritricks. Har
en mellanaktsunderhållning i
Melodifestivalen någonsin va-
rit så efterlängtad? 2008 var
Björnens år.

KRISTIAN LUUK
MF-ciceronen gjorde åter
succé i Sveriges mest sedda
program. Såklart. Men vi vill
gärna se att hans briljanta Vi-
deokväll hos Luuk har lika
mycket med nomineringen
att göra. Oavsett schlagrig
segeryra eller mysiga video-
kvällar, valet är alltid Luuk. 

MICHEL WITKOWSKI
”LUBIEWO”
Den starka polska bögroma-
nen gav en förbannat rak bild
av den gamla fjollkulturen i
Östra Europa. Genom ett par
parkfjollors ögon fick vi en
välskriven, men skitigt rå
bild av ett åttiotal som var
allt annat än rosaskimrande. 

MIAN LODALEN
”DÅRENS DOTTER”
Mians delvis självbiografiska
berättelse om Connie, om
hennes dåre till far och om
hur det var att växa upp med
kompisen Kalle som vapen-
broder i en värld full av ga-
lenskap. En bok som fått oss
att både skratta och gråta.

KIM KÄRNFALK ”MAM-
MA, MORMOR & JAG”
Kim Kärnfalks självbiografi
om uppväxt, bisexualitet och
artistliv. En gripande historia
om panikångest,  småstadsliv,
Nina, Bert, Melodifestivalen
och Friends. Och om att för-
lora sin mormor. Och vi har
läst och berörts.

CABARET MOULIN
Skånebruttorna i Cabaret
Moulin fortsätter att frälsa
malmöiterna med sina grym-
ma dragshower. Babuschka,
Elecktra och Fröken de Soleil
vet hur man får publiken att
trollbindas och en ny nomi-
nering i denna klass talar sitt
tydliga språk. Succétrio!

FASHION PACK
Dragshowgruppen från Öre-
bro är mer aktuella än någon-
sin. Drygt 30 gig under hös-
ten och julshow på Frimis i
Örebro gör Fashion Pack till
en av Sveriges hetaste drag-
showgrupper. Har varit nomi-
nerade förut, är det Fashion
Packs tur att vinna i år?

JONAS HELLMAN DRI-
ESSEN SOM AGRADO
En anledning att se Allt om
min mamma är Jonas Hellman
Driessens rollkaraktör Agra-
do. Jonas lyckas göra filmens
Agrado till sin egen svenska
Agrado och bevara charmen
och känslan. Publiken tar
Agrado till sitt hjärta!

GOSSIP
Lika givet som tomten på
julafton återfinns denna
GBG-pärla i kategorin. Fast
ärligt, vem skulle kunna
motstå bra musik, skön
stämning och goda drinkar
samt populära frontfiguren
Markus Gisslen, som säkert
rattar skutan? Typ ingen.

QUEER
Har ni sett köerna de fredagar
som Queer ordnar fester? Här
snackar vi poppis så in i
bängen och Henkan & Fia
lockar alltid coolt partyfolk .
Här blandas HBT med hetero
och det fullkomligt bubblar av
glädje på hela Avenyn i slutet
av varje månad.

HBT-FESTIVALEN I 
GÖTEBORG
Sveriges första kulturfestival,
organiserad av och för HBT-
personer och andra kul-
turintresserade, återupprepa-
de och utvecklade succén
från i fjol med ett matigt och
späckat kulturprogram som
lockade tusentals HBT:are.

ÖRESUNDSPRISET
WONK @A2
Flytten till Adelsgatan gjor-
de bara denna Malmöfavvis
ännu bättre. Varje lördag är
det sjukt bra drag med stans
bästa dj:s. Och vi älskar att
duon J&J fortsätter att ta dit
artisterna vi älskar. Alla
minns ju årets Charlotte-gig.
Magi!

JOY SANCHEZ
Hon är Miss Gay, leder po-
pulärt radioprogram på Din
Gata 100,6, skriver krönikor,
och bloggar. Joy Sanchez har
snabbt blivit Malmös mest
omtalade flata och nu undrar
vi vad som kommer härnäst?
Egen tv-kanal? En staty?
The sky is the limit för Joy.

COPENHAGEN GAY &
LESBIAN FILM 
FESTIVAL 
Nordens absolut största och
mest prestigefyllda gayfilm-
festival var i år en succé.
Över 40 dokumentär-, kort-
eller spelfilmer visades un-
der festivalen som arrange-
ras av 15 frivilliga eldsjälar!

ÅRETS TV-PROGRAM
BONDE SÖKER FRU
Peters dejtande bland häst-
hagar och höskullar inklude-
rade heta poolpartyn, snyf-
tande avsked och en del
skitsnack. Vi satt bänkade
hela hösten och fick på kö-
pet en självgod sexbonde, en
snyftig bonnbrud och en
tystlåten gammelfarnare.

BROTHERS & SISTERS
Serien om klanen Walker
fortsätter att engagera. Rätt
självklart, eftersom det är
den enda stora serien med
en intressant homokaraktär i
en matig roll. Bröllopet i år
var en tårdrypare och vi
hoppas får följa Kevin och
Scotty i många år framöver.

KÖRSLAGET
Oj, vad kul det kan vara att
se en artist leda en amatör-
kör! Gry Forsell samlade
Sveriges artistelit och ska-
pade ett osedvanligt skönt
sväng då ett gäng slitna
poplåtar fick nytt liv i
amatörstrupar från norr till
söder.

GÖTEBORGSPRISET

ÅRETS DRAG

(Fjolårets vinnare: Melodifestivalen)

(Ny kategori)

(Fjolårets vinnare: ”Luftslottet som sprängdes” av Stieg Larsson)

(Fjolårets vinnare: Diamond Dogs)

(Fjolårets vinnare: Gossip)

(Fjolårets vinnare: Cabaret Moulin)

ÅRETS BOK

ROBERT FUX
Oförutsägbara skådespela-
ren och performanceartisten
Robert Fux tänker ständigt i
nya banor och berikar och
förnyar bl.a HBT-världen
med sin alternativa och hals-
brytande nattvarieté ”Salong
Giraff ”.

SPRINGPRIDE
SpringPride i Eskilstuna blev
återigen en succé. Schlagertrav
med bl.a. Babsan, Queermäs-
sa, vernissager, debatter, film-
visningar, fester, regnbågsjym-
pa, regnbågsmässa och parad.
SpringPride har satt Eskilstuna
på gaykartan.

VOLONTÄRERNA 
PÅ STOCKHOLM 
PRIDE
När kramade du en Pridevo-
lontär senast? Aldrig har väl
så många haft så många att
tacka för så mycket. Utan
volontärer inget Pride, så är
det. Tänk på det!

ÅRETS KEEP-UP-THE-GOOD-WORK (Fjolårets vinnare: KAK-killarna)
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BRAKSUCCÉN
FÖRLÄNGS & DRAR
VIDARE SÖDERUT!

PARODI-REVY-MONOLOG
Introducerar: SAMI AL FAKIR  Manus: CALLE NORLÉN/SISSELA KYLE  Regi: TOMAS ALFREDSON  Producent: MIKAEL JERNBERG.

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

 ”Hon får oss att dra efter andan” AB

                   ”Smartast och roligast i höst” EXPRESSEN

           ”Med sin vassa humor står Kyle stadigt” SvD

”Imponerande soloprestation. En show med pondus, energi och eftertanke” UNT

”Alla älskar helt enkelt Sissela! Kasta er på biljettbokningen” QX

”Den lyser nu upp höstmörkret i huvudstaden som ett stort värmande vitaminpiller” ESKILSTUNA-KURIREN

”Om ett gott skratt förlänger livet kan du räkna på en hel del dagar genom att se Sissela Kyle” NUMMER.SE

”Missa inte Sissela Kyle!” SMÅLÄNNINGEN

”I ett närmast grymt tempo för hon oss från den ena skrattparoxysmen till den andra” TIDINGEN KULTUREN

Efter 45 föreställningar under

hösten 2008 på Rival i Stockholm

blir det nu ett antal extra-

föreställningar i januari

och februari.

Sen drar Kyle söderut -

Göteborg och Lund i

februari och mars!

Rival Stockholm
29, 30 & 31 januari. 5, 6 & 7 februari.

Lorensbergsteatern Göteborg
19 feb t o m 7 mars.

STATSTEATERN
Lund 26 & 27 mars.

Biljettbyrån 046-13 14 15.

VANFÖRESTÄLLNINGAR AB PRESENTERAR
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itty Jutbring har chans att bli
Årets Hetero, Kim Kärnfalk
är nominerad för att ha skrivit

Årets Bok, Sanna Nielsen kanske lig-
ger bakom Årets Svenska Låt och tv-
bonden Peter Gustafsson är dubbelt
nominerad i kategorierna Årets
Homo/bi och Årets TV-program för just
Bonde söker Fru. Vi träffade kvartetten
för att prata om året som gått och deras
nomineringar.

Sanna, Kitty och Peter har aldrig
varit gaygalanominerade förut, men
Kim har nominerats två gånger, en som
Årets Homo/bi 2005 och en för årets låt
2002 för Årets Låt (Lyssna till ditt hjär-
ta med Friends, som dom vann).

Har ni varit på Gaygalan förut?
Kim: Ja, jag har varit på Gaygalan

okristligt många gånger. Det jag minns
har varit skitkul! (skrattar).

Peter: Jag har varit där två gånger,
både på Tyrol och på Cirkus. Jag hade
såklart jättekul!

Sanna: Nej, men jag har hört att
det ska vara väldigt bra stämning…

Kitty: Nåt år träffade jag några
som skulle gå, och så tänkte jag: ”Var-
för får inte jag gå?”

Hur känns det att vara nomine-
rade?

Sanna: Jättestolt! Det känns ma-
giskt. Jag uppträdde ju på Pride i som-
ras och det var helt enormt. Jag kände
bara: ”Jösses vilket gensvar!” Jag fick
gåshud, och det känns som den största
saken jag gjorde i somras. 

Peter: Att vara nominerad är ett be-
vis på att man gjort något för gaycom-
munityt, och det känns som en väldigt
stor ära att ha gjort något som betyder
nåt för andra.

Kitty: Jag har blivit nominerad till
olika saker i mitt liv men det här är det
största. Verkligen. I relationsrådet i
Christer och i mitt tv-program har vi
verkligen ansträngt oss för att försöka
att inte utgå från heteronormen. Just att
ha med mejl och samtal från HBT-per-
soner utan att göra en grej av det. Det
verkar vi ha lyckats bra med.

Har ni några andra priser hem-
ma?

Kim: Ett par Guldklavar från dans-
bandsvärlden, Gaygalepriset för Årets
Låt och en utmärkelse för kast med li-
ten boll från fjärde klass (skrattar).

Sanna: Baddaren! Och räknas Pla-
tina och Guldskivor? Sen har jag en del
diplom. Ulla Billqvist- och Birgit Nils-
son-stipendium.

Kitty: Mitt program blev nomine-
rat till något jämställdhetspris men vi
vann inte, och så kunde man rösta på
mig till Kristallen men då blev Anne
Lundberg nominerad.

Peter: En del hästtävlingspriser har
jag faktiskt hemma.

Bonde Söker Fru är ju nomine-
rat till Årets TV-program. Har ni
andra sett det?

Sanna: Hela min familj tittar så jag

har såklart också sett det.
Kim: Jag har sett vartenda pro-

gram! Nu hoppas jag  att det ska vara en
kvinna som söker en kvinna nästa år. Ju
mer utrymme HBT-communityt får i
Svenssonfamljernas soffor desto mer
tror jag att man förebygger fördomar.
Jag var i min hemkommun Uddevalla
och föreläste för kommunanställda, och
det var tre personer av 400 som kände
någon som var öppet gay. Och dom kol-
lar säkert på Bonde..., så jag är överty-
gad om att programmet gjort nytta.

Peter: Jag får faktiskt väldigt
mycket respons från tittare. Från killar
och tjejer där familjerna aldrig diskute-
rat homosexualitet och där Bonde…
öppnat upp. Jag har några sms som jag
fortfarande tar fram och läser.

Kitty: Jag känner igen Peter och
har sett ett program. Och jag har påpe-
kat att jag tycker att det är bra att de har
med en gaybonde. Och jag hoppas ock-
så att en kvinnlig bonde får vara med
och söka fru nästa gång.

Kim: Det är viktigt att visa upp
”vanliga” homosexuella i olika samma-
hang, och inte bara när vi är färgglada
och skriker “Pride” halvnakna varje

sommar. Visa att det finns folk som le-
ver och verkar i hela Sverige  och där
homosexualiteten bara är en del av de-
ras person. Jag tror att folk som inte vet
så mycket ser sexualiteten i första hand
och personen i andra hand. Det kan den
här typen av program ändra på.

Såg ni Sanna i Melodifestivalen?
Kim: Självklart! Sanna och jag

tävlade i Melodifestivalen 2001 i Mal-
mö och hennes röst gjorde sådant in-
tryck på mig att jag skriver om henne i
min bok. Jag är glad över att ha fått föl-
ja hennes utveckling och att det finns
råtalang som det verkligen går bra för.

Peter: När Sanna kom in på scenen
i sin deltävling var det fantastiskt. Emp-
ty Room bröt av mot allt annat, och jag
tror att den vunnit stort internationellt. 

Kitty: Melodifestivalen är inte rik-
tigt min grej, men visst har jag kollat. 

Kim, du är nominerad som för-
fattare, hur känns det?

Kim: Känn på den du! (skrattar)
Det känns fantastiskt såklart. Från bör-
jan skrev jag Mamma, mormor & jag
mest för min egen skull. Det var så
mycket som hade hänt och jag var
tvungen att göra ett slags avslut. Och
det behövs förebilder för bisexuella
kvinnor, framförallt från småstäder. Jag
har fått jättemycket respons både från

män och kvinnor som känner igen sig i
det jag skriver om. Boken används fak-
tiskt som skollitteratur i tre eller fyra
skolor i Norrland. De har den som obli-
gatorisk läsning, eftersom den innehål-
ler queertänk och tar upp det här med
att leva med missbrukande föräldrar.
Den öppnar för diskussion helt enkelt.

Vad minns ni bäst från 2008?
Kim: Jag tycker det var starkt när

Andreas Lundstedt kom ut som hivpo-
sitiv. För det måste ha krävts en del. Det
var väldigt modigt.

Sanna: Personligen så vill jag inte
att 2008 ska sluta. Jag har i mitt inre hit-
tat vad jag vill göra och utan Empty
Room hade jag inte varit där jag är idag,
och jag vill inte att den ”bara ska bli en
låt” utan den ska kännas speciell varje
gång jag sjunger den.

Peter: Hela Bonde-grejen har varit
enormt stor. Jag minns speciellt första
samtalet när Meter Television ringde
och sa att dom ville ha med mig. Det
var lite som när man var liten och skick-
ade in till en Kalle Anka-tävling, men

man trodde aldrig att man skulle vinna.
Nu vann jag.

Kitty: Vi gjorde ett onaniprogram
som jag är väldigt stolt över. Vi sköt
länge på det eftersom vi var lite rädda
för att göra det, då det är så tabu bland
tjejer och ingen pratar om onani. Men
det blev riktigt bra. Annars har det varit
ett sjukt snurrigt år, jag vet knappt var
jag har vaknat upp. Och förresten, mitt
kärleksliv har gått jättebra (skrattar).

Vad har ni skjutit upp?
Sanna: Att rensa i garderoben! Det

Fyra nominerad
2008 var ett rätt bra år för personerna 
på bilden här intill. Och ni har valt att
skänka Kitty, Kim, Sanna och Peter 

ännu mer glädje i form av 
Gaygalanomineringar...

K

”Man har alltid planer som
spricker. Som att man ska
träna tre gånger istället för

två, och så blir det en gång. ”

”jag hoppas att en
kvinnlig bonde får vara

med och söka fru 
nästa gång”
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får jag göra 2009.
Kitty: Man har alltid planer som

spricker. Som att man ska träna tre
gånger istället för två, och så blir det en
gång. 

Peter: Jag sa till mig själv att 2008
skulle bli ett vanligt år, men…
(skrattar)

Ger ni nyårslöften?
Sanna: Nej, men i år måste jag bli

bättre på att hålla ordning.
Kim: Jag gav ett ganska stort löfte

för tre år sedan då jag gifte mig. Det är

det största och enda jag gett, det är ett
löfte som räcker för tio år framöver.

Kitty: Jag och en kompis kom på
att vi kan hitta på nyårslöften åt varand-
ra. Det är ju lite roligare om det kom-
mer från någon annan.

Vilken låt eller artist har ni lyss-
nat mycket på i år?

Peter: Hela våren är ju schlager.
Det är ju bara så! (skrattar)

Kim: Jag har fått en revival  på Ti-
na Turner. Min första platta var en Ti-
na-skiva och jag har fastnat lite där…

Sanna: Jag med! Och Joni Mit-
chell och Eva Cassidy. Och sen har jag
faktiskt lyssnat mycket på min senaste
skiva...(skrattar).

Kitty: Glasvegas såklart. Jag för-
sökte stå emot hajpen men alla jag har
bra förtroende för sa att dom var jävligt
bra. Och sen lyssnade jag och tyckte att
dom var skitbra. 

Vad har ni för planer 2009?
Kim: Jag fortsätter att plugga och

ska förhoppningsvis skriva färdigt nästa
bok, som ska handla om musikbran-

schen. I en roman kan man ju berätta
fritt och bara byta ut lite namn och så.

Kitty: Jag vill ha en plan och inte
bara ramla runt. Jag kanske borde skaf-
fa en agent? Och så vill jag skaffa fler
Hello Kitty-tatueringar. Och så vill jag
flytta till en större lägenhet där jag kan
hänga upp alla mina accessoarer så jag
får överblick över vad jag har.

Sanna: Jag ska sätta igång med
mitt nästa album, och skriva lite själv.
Jag har precis varit i Norge och promo-
tat plattan. Och så ska jag heja på Shir-

ley i Melodifestivalen!
Peter: Det känns helt sjukt att säga

men jag ska också jobba med min plat-
ta. Jag åker ner till Halmstad i mellan-
dagarna med MP från Gyllene Tider
och spelar in lite nya låtar. Men det är
ett hobbyprojekt och något jag gör för
att det är kul. Man ångrar sällan saker
man gör, bara det man inte gjorde.

Ronny Larsson

de om 2009

”När Sanna kom in på scenen 
i sin deltävling var det 

fantastiskt. Empty Room  
bröt av mot allt annat”
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För HBT-personer om hatbrott, hot och partnervåld

 BROTTSOFFERJOUREN 



För den som blir misshandlad, hotad och kon-

trollerad av en partner smyger sig problemen ofta 

in i förhållandet, lite i taget. Pojkvännen kanske är 

omväxlande omtänksam och elak och ber om ursäkt 

och är ledsen efter att han slagit din vän som förlåter 

honom. Du kanske har en kompis vars flickvän el-

ler fru är svartsjuk på dig och hennes andra vänner, 

ringer dig för att kontrollera om ni verkligen träffats 

när hon sagt att ni skulle träffas och läser hennes sms 

och mejl. Det är inte ovanligt att partnern skyller 

kontrollen och våldet på att hon/han/hen älskar och 

bryr sig om din vän.

Om man älskar den som gör en illa är det lätt att 

man tar på sig hela eller delar av skulden för det som 

händer och till och med tror att det som händer är 

helt normalt. De flesta tror inte att de kan hamna 

i en sådan situation och vill inte gärna inse när har 

hänt. Som vän kan du tala om vad du ser och hur 

det känns för dig, ställa frågor, visa att du bryr dig 

och påminna om att ingen ska behöva ha det så. Du 

kan också själv kontakta Brottsofferjouren för att 

få råd.

Psykisk misshandel, hot och sexuellt tvång kan 

vara särskilt svår för den som blir utsatt att prata om. 

Ibland förekommer hot om att berätta för partnerns 

familj att hon/han/hen är exempelvis transperson 

eller hiv-positiv. Andra som psykiskt förtrycker sin 

partner kan hota med att ta sitt eget liv eller skada 

husdjur, barn eller ägodelar om din vän gör slut. Då 

är det extra viktigt att säga och visa att det inte är 

din väns fel eller ansvar. Du kan också tala om att 

vännens barn och djur far illa och berätta vad du 

vill hjälpa till med och berätta om Brottsofferjouren.

Känn efter hur mycket du orkar vara ett stöd. Det 

kan hända att din vän återvänder till sitt destruktiva 

förhållande, blir arg på dig när du försöker hjälpa, 

tjatar och ältar eller förnekar att hon/han/hen far illa 

eller mår dåligt över huvud taget, även om ni kan-

ske pratat om det tidigare. Tveka inte att själv söka 

stöd. Du kan kontakta RFSLs brottsofferjour ano-

nymt och om du orkar fortsätta vara ett stöd åt din 

vän, trots att det kan vara tungt och kan ta tid är det 

värdefullt och kan göra hela skillnaden för din vän.

Hatbrott är ofta lättare att känna igen, oav-

sett om gärningsmannen är en förälder, ett syskon, 

en släkting, någon i skolan eller en främling. Men 

många som råkar ut för hatbrott tycker ändå att det 

är jobbigt att behöva prata om det, oroar sig för hur 

polisen eller andra ska reagera och vill kanske helst 

bara glömma det som hänt. Det är sällan en bra idé. 

Som vän kan du vara ett stöd, följa med till polisen 

och göra en anmälan eller hjälpa till att kontakta 

RFSLs brottsofferjour.

RFSL startar skyddat boende
I början av 2009 öppnar RFSLs Brottsofferjour 

ett skyddat boende särskilt för HBT-personer. Det 

skyddade boendet blir det första i sitt slag i Sverige 

och kommer att hjälpa HBT-personer från hela lan-

det. Anneli Svensson arbetar på RFSLs brottsoffer-

jour och är en av initiativtagarna.

- Anneli, vad är ett skyddat boende och hur 
fungerar det?
- Skyddat boende är en tillfällig lösning för männis-

kor i kris som inte kan vistas i sitt hem och inte har 

några andra möjligheter till boende.

- Varför behövs det ett särskilt skyddat boende för 
homosexuella, bisexuella och transpersoner?
- Idag finns det i Sverige inga skyddade boenden för 

män över huvud taget, transkvinnor är inte välkom-

na på kvinnojoursboenden och kvinnor som blivit 

misshandlade och hotade av en 

partner som också är en kvinna 

känner sig inte alltid välkomna 

till vanliga kvinnojourer.

- Vilka kan komma till det 
skyddade boendet?
- Brottsoffer i kris, oavsett 

könsidentitet, sexuell läggning 

och ålder är välkomna. Det skyd-

dade boendet kommer att ligga i Stockholm men vi 

kommer att hjälpa människor från hela landet.

- Vad ska man göra om man själv eller någon man 
känner behöver komma till det skyddade boendet?
- Kontakta RFSLs brottsofferjour så snabbt som 

möjligt!

Du har troligen en eller flera vänner som råkat ut för våld, hot, hatbrott eller samkönat partnervåld. 
Kanske har du det själv också. Det är vanligare än många tror och vi som är homo, bi och/eller 

transpersoner är inte immuna. Hot, psykisk kontroll, våld och hatbrott kan se ut på många olika sätt och 
många är rädda för att anmäla eller tar på sig skulden för det som hänt. Som vän kan du göra mycket 
för att hjälpa och stödja den som far illa.

Anneli Svensson
Foto: Sofia Wikman

Det gäller dina vänner

Bli medlem på www.rfsl.se/blimedlem
eller sätt in ett bidrag på BG 377-2969

Du kan skänka 50 kr genom att skicka ett 
SMS med texten ”hbt stöd” till 72550.

Ge ditt bidrag Du kan stödja RFSLs arbete på olika sätt. 

Om RFSLs 
Brottsofferjour
Genom RFSLs brottsofferjour kan du få stöd 

och hjälp med det våld du varit med om. Du 

kan prata med oss om hur du har det på tele-

fon eller via mejl, eller så kan du komma till vår 

besöksadress i Stockholm. Du behöver inte vara 

medlem i RFSL för att få hjälp. Vi har tystnads-

plikt och du får vara anonym.

Vi kan följa med dig till polisen om du vill 

anmäla brottet, vara ett stöd i din kontakt med 

sjukvården eller med socialtjänsten, hjälpa dig 

att hitta en bra advokat och målsägandebiträde, 

och självklart följa med på en eventuell rätte-

gång.

Om du varit våldsam mot en tidigare partner 

och vill förstå dina handlingar är du välkommen 

till oss. Det kan kännas skrämmande när man 

inte förstår sig själv och varför man gör illa den 

man lever med. Ett första steg till självförståelse 

kan vara att i samtal med någon annan bena i 

din förståelse av olika situationer och hur du 

agerat.

www.rfsl.se/brottsoffer

Telefon: 020-34 13 16 (Det kostar bara 

en markering att ringa och syns inte på telefonräk-

ningen)

E-post: boj@rfsl.se

Anneli Svensson

E-post: anneli.svensson@rfsl.se

Telefon: 08-501 62 934

Mobil: 0707-55 02 40  

Carin Holmberg

E-post: carin.holmberg@rfsl.se

Telefon: 08-501 62 935

Mobil: 0736-603 241

 BROTTSOFFERJOUREN 
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KLIPP UT OCH SPARA ELLER GE 
TILL NÅGON DU BRYR DIG OM
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Årets roligaste: Schlagerveckorna.
Kan omöjligt tänka mig sex roligare
veckor än dessa med en av mina absolut
bästa polare.

Årets tristaste: Uppbrott är aldrig
kul. Men efter regn kommer solsken...

I år gjorde jag slut med: Heroes
och dåligt självförtroende

Mest överskattad: Klassiska Rock-
björnen har blivit ett skämtpris.

Mest underskattad: Fattar ni hur
bra Gossip Girl är? Josh Schwartz är ett
geni.

Årets upptäckt: Lotta Bromé i P4
Extra. Numera omistligt. 

Årets person: Äh, människor är
överskattade. Jag ger titeln till Årets
hund istället: Min dvärgschnauzer Alice.

Årets läsning: Bloggen Oswalds

popcorn är fortfarande ett måste för alla
som vill veta allt om popkultur just nu.

Årets hit (s): Smiling in love, On & on,

Fuck You och Up. Tjejpop är alltid en vinna-
re.

Årets hetaste: Robert Pattison i Twi-
light. Bite me.

Årets Hallelujamoment: Lena, Lili &

Sussie och Sanna Nielsen på schagerpride.
Tack Edward!

Årets chock: Chock känns så...2007.
Årets ord: Död. Alla sköna dog 2008

(Mona Seilitz, Heath Ledger, Lennart
Swahn, Paul Newman och Pantertanten
Estelle Getty).

Okej, lite pinsamt men: Det dröjde till
2008 innan jag fattade snacket om sushi.

Ser mest fram emot 2009: Samma sak
som alla år. Och en hel del kärlek.

Årets roligaste: Augustiveckan när
jag paddlade i Stockholms skärgård och
hade kajaken som mitt hem i sju dagar.
Känslan av att paddla ut till en öde kob-
be längst ute i havsbandet en sen kväll
när havet är spegelblankt och sälarna le-
ker runt kajaken, för att slå upp tält och
sova där mitt ute i det blå… är oslagbar
och obeskrivbar.

Årets tristaste: Euro-
prideparaden. Åh hejsan
här kommer en lucka och
sen kommer Folktandvår-
den… och alla är med…
och oj vad tråkigt allt blev.
Vart tog spontaniteten och
glädjen vägen?

I år gjorde jag slut
med: Partyliv. Det är bara att inse att jag
har mina vilda år bakom mig och upps-
kattar lugna middagar mer än the dance-
floor… Efter ett par år då jag låtit mig
övertygas har jag nu gett upp och om-
famnar pensionärslivet fullt ut med ull-
tofflor, sängdags klockan tio och tidiga
morgnar med kaffe och morgontidning.

Mest överskattad: Det får bli mitt
standardsvar: alla dokusåpor. Däremot
har jag sett varenda avsnitt av Entourage
and I fuckin´ love it!

Mest underskattad: Den hemlige
kocken av Mats-Eric Nilsson. Boken
som borde fått lika mycket uppmärksam-
het som alla kokböcker, diettips och
kvällstidningsrubriker om hur man ska
äta för bättre hälsa – tillsammans. 

Årets upptäckt: Det är roligt att
blogga!

Årets person: Barack Obama. 
Årets läsning: Shantaram av Gre-

gory David Roberts. Trots att den är
över 900 sidor blev jag ledsen när den

tog slut. Tänkvärt och fan-
tastiskt människoöde som
kommer att filmatiseras
med Johnny Depp i hu-
vudrollen, den filmen ser
jag fram emot!
Årets hit: Streaklöpning.
Det vill säga att springa
varje dag. Bra för både

psyke och kropp, tankarna får flyga fritt
och kroppen blir piggare. Och det behö-
ver inte ta tid, en kvart om dagen räcker!

Årets hetaste: Woody Allens Vicky
Cristina Barcelona. Scarlett Johans-
son, Rebecca Hall, Javier Bardem och
Penélope Cruz i en salig blandning.
Mums!

Årets Hallelujamoment:  Att kliva
in i ringen och känna att man har koll.
Nervositeten innan, närvarokänslan un-
der tiden, endorfinpåslaget efteråt som

bara skriker om att få göra om det, igen
och igen och igen. Fight Club har fått en
ny innebörd och fighting har blivit en del
av min livsstil. 

Årets chock: Mitt möte med sexar-
betaren och författaren Liw Enqvist.
Mina fördomar om prostitution sattes ur
spel och mina tankar snurrar fortfaran-
de… Det behövs helt klart en mer nyan-
serad debatt i ämnet. Heja Petra Österg-
ren som tar avsteg från den snäva tänket.

Årets ord: Könsneutralt äktenskap.
Låt det bli verklighet nästa år, please, vi
lever inte på 1800-talet längre.

Okej, lite pinsamt men: Jag såg
varken delfinalerna eller finalen i år hel-
ler. Av Melodifestivalen alltså. Och Eu-
rovisionfinalen upptäckte jag först gått
av stapeln dagen efter när jag såg rubri-
ken i DN… Förlåt Ronny. 

Ser mest fram emot 2009: Män
som hatar kvinnor, the movie. Gängkrig
145 av Jens Lapidus, uppföljaren till
Snabba Cash och Aldrig fucka upp. Mitt
sista år som tävlingsboxare. Fortsatt ba-
lans mellan jobb, träning och chillande.
Möten med intressanta intervjuobjekt
som ständigt ger nya perspektiv på tillva-
ron. Djupa samtal, ständigt pågående
självutveckling och nya utmaningar på
alla plan. Att ha mina vänner nära. Och
att paddla till Åland i sommar!

Bäst och sämst 2008,
redaktionen listar

Årets roligaste: Julklappsresan till Bryssel, 48 timmar
med Magnus i Peking, maskeraden på Melodifestivalsfinalen
(ses den 14 mars igen...), att bli lantställeägare och att få fira 5
års jubileum med den finaste jag vet.

Årets tristaste: Dansbandskampens obegripliga upp-
lägg, Paolo Robertos avhopp i QX, fyra dagars regn i Barce-
lona, att de högt ställda förväntningarna på
Stadsteaterns uppsättning av Allt om min mam-
ma inte var i närheten av att infrias, årets säsong
av Idol - ja, det har verkligen varit ett jobbigt
år...

I år gjorde jag slut med: Min PT. ”Her-
nan, det är inte dig det är fel på, det är mig”.

Mest överskattad: Frukost på sängen.
Man sitter obekvämt, det blir smulor i sängen
och oj så råkade man doppa täcket i yogurten.
Tanken är söt. Men tanken på att äta frukost vid bordet är
bättre.

Mest underskattad: Hotellounger. Snygga, bra med ut-
rymme, skön ljudnivå och man får samma känsla som man
får på en flygplats, folk är på väg. Den du pratar med idag kan
vara i Hong Kong imorgon. Och ja, jag vet att det är ett ålder-
tecken att gilla hotellounger...

Årets upptäckt: Jag blir bakis av tre glas vin...
Årets person: Nora Walker (från serien Brothers and

Sisters spelad av Sally Field).
Årets läsning: Flyga drake av Khaled Hosseini.
Årets hit: Frida Hyvönen Dirty Dancing.
Årets hetaste: Ara Abrahamian. Så arg. Så het.

Årets Hallelujamoment: På Gaygalan när strip-
pan Ursula Martinez trollade bort näsdukarna i
takt med att hennes kläder åkte av. Alla kläder.
ALLA.
Årets chock: När jag såg mig själv i spegeln ut-
klädd till Upp-och-hoppa-Frida på vår MF-
maskerad, orden ”galen massmördare” dök
plötsligt upp i huvudet.
Årets ord: Obamas...
Okej, lite pinsamt men: ...jag fällde en tår i av-

slutningsprogrammet av Ensam mamma söker.
Ser mest fram emot 2009: Att ”bli ihop” med min PT

igen. Att bygga trädäck. Att få båtplats. Att få åka tillbaka till
Sydafrika. Att få sitta barnvakt till Leo och så är jag grymt
nyfiken på Moodysson-filmen Mammut och på hur filmati-
seringen av Stieg Larssons Män som hatar kvinnor blir. 

magda

ronny

anders

”Mina för-
domar om

prostitution
sattes ur

spel”

”Det dröjde 
till 2008 innan 

jag fattade 
snacket om sushi”

”Det är inte
dig det är
fel på, det

är mig”



pel Insignia har valts till
Årets Bil av en jury bestå-
ende av 59 europeiska mo-

torjournalister.  
Insignia ersätter tidigare Vectra

och kommer i flera olika karossut-
föranden. Kombimodellen blir för-
modligen storsäljaren i Sverige.
Jämfört med Vectra har den nya bi-
len blivit större på alla ledder. Prislistan börjar
på strax över 200 000 kronor för halvkombimo-
dellen utrustad med bensinmotor på 140 häst-

krafter. Opel själva tror att det populäraste mo-
toralternativet blir en 1,6 liters bensinmotor på
180 hk. 
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MOTOR

u är det hög tid att sammanfatta
bilåret 2008. Ett märkligt år
som inleddes med rekordför-

säljning och slutade i finanskris. Här är
de viktigaste hållpunkterna!

Årets bögbil: Fiat 500
Vad annat kan man kalla bilen som

charmar brallorna av de flesta, satsar
hårt på ett bedårande vackert yttre, gärna
ställer upp på lite bus men ändå inte
tummar en centimeter på säkerheten?
Lilla 500 blev först med sju krockkuddar
i småbilsklassen och har blivit en storsäl-
jare i Europa.   

Årets uppryckning: Volvo V70
2,5 FT

Många som första gången körde
Volvo V70 2,0 F med etanolmotor
chockades av hur trött den var. En ny bil
för nästan 300 000 kr som man måste
växla ned inför varje motlut? Men Volvo
tystade kritiken brutalt när man lät börja
mata sin 2,5 liters turbofemma med sprit
och lanserade modellen V70 2,5 FT.
Plötsligt blev det liv i lucka! Vi säger ba-
ra Vrooooooom! 

Årets fräcka franska: Citroën C5
När Citroën moderniserade sin stora

mellanklassare C5 fick man verkligen
till det. Bilen är snygg, bekväm och har
överraskande hög kvalitetskänsla på in-
redningen. Nu ber vi bara om att prylar-
na håller ihop också. 

Årets fula franska: Renault Lagu-
na

Även Renaults mellanklassbil Lagu-
na ersattes av en ny modell under året.
De tidigare kvalitetsproblemen ska nu
vara åtgärdade och nya Laguna mark-
nadsförs under ledorden ”respons, stabi-

litet och precision”.  Men snälla Renault,
vad hände med designen?  

Årets fulla franska: Peugeot 308
SW Bioflex

308 SW har två stora fördelar; möj-
ligheten att montera två extra stolar
längst bak så bilen blir sjusitsig och det
gigantiska glastaket som gör kupén fan-
tastiskt luftig. Utrustad med etanolmotor
klassas hela kalaset dessutom som miljö-
bil. Det är inte konstigt att Peugeot 308
SW blev årets familjebil i Sverige 2008. 

Årets säljsuccé: Toyota Aygo
Det brukar sägas att vi svenskar inte

gillar små bilar men minibilen Toyota
Aygo verkar ha ändrat på detta. Under
2008 blev Aygo populärast av de riktigt
små bilarna och såldes i nästan 4 500 ex-
emplar.  

Årets feltajmning: Volvo XC 60

Just när den amerikanska bolånekri-
sen utvecklades till världsomspännande
finanskris, lanserar Volvo sin största
satsning på åratal! Den nya, dyra,
stadsjeepen Volvo XC60 skulle med
flärd och säkerhet locka horder av välbe-
ställda och köpstarka kunder. Tyvärr har
dessa horder smält bort i samma takt
som nordpolens glaciärer. Av den för-
väntade kundstocken återstår nu bara en
liten rännil. Vojne, vojne, hur ska det gå
för Volvo?

Årets mest efterlängtade bil som
kommer först 2009: Honda Insight .

Hondas lågprishybrid Insight kom-
binerar en bensinmotor med en elmotor
och ett batteri. Till skillnad mot konkur-
renten Toyota Prius, går inte Insight att
köra enbart på el. Bensinmotorn används
hela tiden som komplement. Däremot
blir priset minst 50 000 kr lägre än Prius.
Insight ska säljas från ca 190 000 kr.  

ki-Doo GTX SE 1200

4-TEC är snöskoter-

världens svar på Honda

Goldwing. Stor, lyxig och

sällsynt bekväm med sin

luftfjädring klarar Ski-Doon

att transportera två perso-

ner även på långa resor.

Pris: 132 900 kr. I standard-

utrustningen ingår bland

annat backväxel, elstart,

tumvärmare och handtag-

svärmare.

TOURING 
I SNÖ

N
S

en elektriska scootern

Vectrix Maxi Scooter,

är ett ekonomiskt och be-

kvämt pendlarfordon. Ener-

gin kostar 37 öre per mil och

det enda ljud som hörs när

man kör är däckens vinande

mot asfalten. Batterierna är

av typen nickelmetallhydrid.

Två timmars laddning ger

80% kapacitet och räcker för

en resa mellan 50 och 70

km/h i ungefär elva mil. 

Pris 89 900 kronor.

KÖR EL-SCOOTER
FÖR 37 ÖRE/MIL

D

Och priset för
Årets bögbil
går till...

– Nu kör jag en Volvo
XC90 V8 och en BMW Z4. Vi
har en Scania lastbil som vi kör
hästarna på men den får inte jag
köra själv för jag har faktiskt
bara B-körkort! 

Hur vill du beskriva ditt
bilintresse?

– Jag tittar ganska mycket
på design. Sedan ska bilarna
också vara snabba. Jag vill att
det ska gå fort när man kör om!

I ”Bonde söker fru” har

du sagt att det inte är så vik-
tigt att din blivande man gillar
hästar men hur viktigt är det
att han gillar bilar?

– Nej, det är verkligen inte
viktigt! Men jag tycker det är
viktigt att man har sina egna in-
tressen i en relation. Att man in-
te bara kommer hem och lagar
mat tillsammans varje kväll
utan att man också kan göra eg-
na saker. 

Vilken är din drömbil?

– Jag tycker BMW har
lyckats väldigt bra med sin X6!
Den har fräck och snygg desig-
nen. Åsså har den stark motor!
Det gillar jag!

O

risen tycks inte påverka
marknaden för de allra
mest exklusiva bilarna.

Audi lanserar en ny värstingsvari-
ant av sportbilen R8 med 10 cy-
lindrig V-motor på 528 hästkraf-
ter hämtad från supersportbilen
Lamborghini Gallardo. 0-100 km
i timmen tar 3,9 sekunder och
toppfarten är 316 km/tim. Priset
för Audi R8 V10 blir från ca 1
400 000 kronor.  

AUDI R8 V10

K

cala Rider är ett headset
med blutetooth för motor-
cykel eller snöskoterhjäl-

mar. Systemet finns i en rad utfö-
randen med priser från 1 395 kr.
Med ett blåtandsheadset kan föra-
ren få FM-radio, röststyrd mobil-
telefon samt GPS-instruktioner di-
rekt in i hjälmen. Scala Rider kan
också fungera som intercom mel-
lan förare och passagerare. Läs
mer på www.duells.se

RÖSTER I
HUVUDET

S

MED TOMMY WAHLSTRÖM
CHEFREDAKTÖR ALLT OM MILJÖBILAR

VAD KÖR DU FÖR BIL, PETER?

Peter Gustafsson

ÅRETS BIL HETER OPEL INSIGNIA
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Tommy Wahlström listar Årets bilar...
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TRAGE IND

�

�

�

26-31 DEC  KL 19.30
2-6 JAN KL 19.30

«Ljuvligt Monty Pytonskt-skruvad» 
«Skönt när teater 

överraskar»
DNGå 2 för 1!

Boka före 23 dec och gå två 

till priset av en. Klipp ut och

 ta med annonsen!

«Gå och se!»
TeaterStockholm.se

…imponerar med själfull 

värme och skärpa. 

Hemskt roligt…Teknisk och 

komisk briljans blandas 

med en mer allvarlig och 

poetisk dimension.

DEFA BILVÄRME
Bra för miljön, bra för bilen, bra för dig!

Oberoende tester visar att en varm motor släpper
ut upp till 80 procent mindre koloxid och kolväten
de första kilometerna. Även utsläpp av skadliga
partiklar minskar väsentligt.

Med DEFA bilvärme sätter du dig dessutom i en
varm, lättstartad bil utan is och snö på rutorna.

En bra start på dagen
och för en bättre miljö!

www.defa.com
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EGO

ÄNTLIGEN DAGS IGEN.
Om du älskar att ge och få julklappar. Om du vill 

hitta den perfekta presenten. Om du tycker att julen

handlar om omtanke och generositet. Då har du 

kommit rätt. Årets julklappar finns på NK. 

Tomten likaså. Välkommen.

NK_QX_Jultomte_245x116.indd    1 08-11-18    13.50.37

Upprullade byxben verkar hålla i sig även
det här året. Se till att du har strumpor som stick-
er ut. Vi har absolut tröttnat på svarta, svensson-
tråkiga strumpor och vill hellre se lite färg i var-
dagen. De här strumporna kommer från Falke.

Pris: 129 kr

Månadens lyx för foten

NEJ NEJ NEJ...

äshår! Kallt om nosen? Du kanske tycker att det är
praktiskt med lite hår i näsan så att du slipper frysa
nu när det är vinter – men nej. Det är inte charmigt

med istappar i snoken eller rimfrost i kranen. Klipp, ryck el-
ler gör vad du vill – men näshåret ska bort.

N

Månadens doft. Apothia är ett amerikanskt doftmär-
ke som äntligen finns på NK. Vi gillar aromer som hämtat
inspiration av dry martini och grapefrukt. Vill du inte ha
en parfym så satsa på ett doftljus som vunnit ”Interior
Fragrance of the Year”. Pris: 398 kr

Månadens kudde. Vårt stora
svenska modeföretag H&M ger sig in i
inredningsbranschen och lanserar texti-
lier för hemmet. Allt säljs på nätet från
februari och kommer i fyra kategorier;
grafiskt, klassiskt, romantiskt och ung-
domligt. En av favoriterna är så klart
Liselotte Watkins fina kudde.

Pris: 49,90 – 149 kr

Månadens smörj. Kyla, blåst och stora temperaturskiftningar
stör hudens naturliga fukt-och lipidbalans, vilket gör det extra vik-
tigt att ta hand om huden just på vintern. Se till att smörja in krop-
pen ordentligt, till exempel med Vichys Aqualia Thermal Balm som
snabbt tränger in i huden. Pris: 220 kr

Månadens hel och ren. Enligt en undersökning av
Gillette är svenskar ganska dåliga på att raka sig i ansik-
tet. Däremot är vi tydligen mycket bättre på att raka oss
mellan benen. Vet inte hur det kommer sig. Gillette släp-
per till nya året en fembladig rakhyvel med tillhörande
rengöringsset. Ren och fräsch igen! Pris: 70-90 kr styck

Månadens bad. 2009 kommer att bli skönhetens år.
Vårt intresse för slät hy, lyster och rätt mängd hår i ansiktet
har aldrig varit större. För en bra start på året, lägg in dig på
Sturebadet för en 90 minuters ansiktsbehandling med ört-
bad som inkluderar en skön hand- och fotmassage. Härligt. 

Pris: 1 300 kr

Månadens mun. 
Du har kanske inte råd

med en ny Ferrari i år. Pepsodent
har lösningen för det! De bjöd in
Ferraris designer att göra tuffa
tandborstar till ditt über-designa-
de badrum. Vrooom, vrooom –
rakt in i munnen. Pris: 35 kr

MED STEFAN NILSSON
STEFAN@QX.SE



Travel is more than just A to B.

Travel should make you feel “ fabulous”.

Uppgradera din vistelse i Stockholm med en bit av det goda livet.
Det kostar mindre än du tror.

På Hilton Stockholm Slussen har du närhet till shopping och nattliv på såväl 
Söder som i Gamla Stan och där emellan. Varför inte njuta av några fria drinkar om 

du väljer att bo på vår Executive Floor. Missa inte heller Sveriges bästa hotellfrukost 
med french toast, american pancakes och färskpressad apelsinjuice.
Se banners på QX.se för specialerbjudande i december och januari.

Guldgränd 8, Box 15270

SE 104 65 Stockholm, Sweden

Tel +46 (8) 517 353 10, Fax +46 (8) 517 353 66

e-mail: reservation.slussen@hilton.com

www.stockholm-slussen.hilton.com

www.robertes-choklad.com
Telefon: 08-650 45 23

Visste du till exempel att kakaobönan
innehåller nästan 300 olika smaker och
400 separata dofter? Vilken annan god-
sak kan skryta med det? Chokladens
historia är lika imponerande den. I över
2500 år har människan njutit av kakao-
trädets frukter. Och lär göra det ett bra
tag till. Jag heter Robert Eriksson och är
chokladmakare. Redan som sjuttonårig
bagarlärling visste jag att det var choklad
jag ville arbeta med. Och att jag ville ha
ett tydligt miljötänk i mitt arbete. Det har
alltid varit självklart för mig att välja natur-
liga och ekologiska råvaror med hög
kvalitet. Tillsatser, konserveringsmedel
och annat fett än kakaosmör är bannlys-
ta i mina produkter. Du ska kunna njuta
med gott samvete när du väljer choklad
från Robert E’s Choklad. Många av
råvarorna har jag hämtat själv från mitt
sörmländska torp. Pinfärska päron,
äpplen, svarta vinbär och örter som
jag själv odlat. Honung från egna bin.
Helsvenskt och helt naturligt. Jag tycker
om att låta svenska fräscha smaker
möta exotiska smaker från hela världen
– tonkaböna, vaniljstång, kardemumma,
kanel, anchochili. Spännande möten
som får gommen att jubla. Det bästa

som finns är att experimentera och hitta
nya spännande smaker! Det är så jag
har skapat hela mitt sortiment – genom
att experimentera, testa nya smaker,
prova ovanliga kombinationer som blir
ovanligt goda. På våra chokladkurser
och provningar försöker jag och mina
medarbetare puffa för att man ska gå
hem med sina nyvunna kunskaper och
släppa fantasin fri. Något annat vi vill för-
medla är att ge sig själv tillåtelse och tid
att njuta. De senaste åren har det talats
mycket om chokladens hälsobringande
effekter. Och ja, visst är det så att chok-
laden har goda effekter på hälsan. Mörk
choklad innehåller antioxidanter, minera-
ler och har en stämningshöjande effekt.
Superbra, eller hur? Ingenting aktiverar
alla sinnen som choklad. Att äta choklad
är ett suveränt sätt att uppleva med alla
sinnen, att landa i verkligheten, att vara
här och nu. Att njuta till hundra procent.
En minimeditiation om du så vill. Ta
en paus i dina julbestyr. Välj ut några
frestande praliner. Lägg upp dem på ett
vackert fat. Beundra det glansiga bruna
chokladhöljet och den läckra formen.
Slut ögonen. Dofta. Smaka.
Upplev och njut!

Jag och mina medarbetare på Robert E’s Choklad
önskar Dig en riktigt njutningsfull jul.

Bästa julklappen i år är en chokladupplevelse! Presentkort på våra chokladkurser

och provningar köper du i vår chokladlounge & butik på Odengatan 72.

Missa inte heller vår chokladshop på Åhléns City, T-baneplanet. Välkomna in!

Chokladlounge & Butik
Odengatan 72, 113 22 Stockholm. 

Öppettider: tis-fre 11-18.30, 
lör 11-17, stängt sön+mån

Chokladshopen
Åhléns City, entrén vid T-baneplan. 
Öppettider: mån-fre 10.00-20.00 

lör 10-19 sön 11-18

Choklad är fantastiskt
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Kimberly avslö-
jar att hon bär
peruk
Efter Michael
och Kimberlys
bilolycka i sä-
song ett medde-

lades det via Kimberlys mor att hon dött
på ett sjukhus i Ohio. Men det var ju
fel...  Kim levde och kom tillbaka knasi-
gare än någonsin. I detta historiska avs-
nittsavslut tar hon av sig peruken och
blottar ett otäckt ärr. 

RONNYS TELEVISION

Kimberly
spränger hela
rasket
Seriens bästa
säsongsavslut-
ning kom under
säsong tre då

Kimberly sprängde lägenhetskomplexet i
bitar. Explosionen var massiv men
payoffen mesig. Det enda som hände var
att Alison blev tillfälligt blind och bara
bifiguren MacKenzie (Janes kärleksri-
val) dog. Men vilken explosion!

Kimberly och
Sydney försö-
ker döda Mi-
chael
Till slut slog sig
dödsfienderna
ihop för att ta kål

på mannen de båda en gång älskat men
nu avskydde. Synd bara att Michaels
första fru Jane råkade titta förbi med sin
pojkvän, och tillsammans släpade ut ho-
nom ur det avgasfyllda garaget. Michael
tog givetvis hämd på rödhättorna senare.

Tv-trissen: Tre ögonblick med Melrose Place-Kimberly : Någon kanal 
måste köpa in:

Beautiful People (BBC) Denna helskru-
vade komedi där Macys skyltningsansva-
rige tänker tillbaka på sin tid som Kylie-
älskande tonårshomo i 90-talets Man-
chester är den bögigaste britcom TV sett
sedan Ab Fab. Tänk en familjekomedi typ
Malcolm in the Middle (fast där alla är
som Justin i Ugly Betty) och sedan sockra
det med ett soundtrack fullt av Spice Gir-
ls & Kylie, så förstår ni säkert varför nå-
gon borde köpa in denna framtida
gayklassiker omedelbart!    Ken Olausson

Knight Rider
Alla minns väl Baywatch-stjär-
nans  David Hasselhoffs ge-
nombrottsroll i den amerikans-
ka åttiotalsserien. Nu är rema-
ken här och med en betydligt
hetare person som rattar
K.I.T.T. Huvudrollsinnehavaren
Justin Bruening, som spelar
Hasselhoffs son, är en ex-mo-
dell som haft roller i daytimeså-
porna All My Children och One
Life to Live (ingen av dessa har
visats i Sverige), och han har
synts i Britney Spears video
Boys. Nya Knight Rider är mer
tekniskt avancerad och har mer
action än förlagan. Bilens röst
görs denna gång av filmskådi-
sen Val Kilmer.

TV6, 28 jan, 20.00.

Körslaget
Robert Wells Falkenberg,
Erik Segerstedts Uddevalla
och Nannes Stockholm tävlar
mot Magnus Carlssons
Borås, Hanna Hedlunds
Bollnäs, Timo Räisänens Gö-
teborg och LaGaylias Sund-
svall. Let the games begin!

TV4, 26 dec, 20.00

Samantha
Samantha (Christina Appel-
gate) vaknar upp från koma
efter en olycka omgiven av
sina närmaste. Problemet är
att hon inte minns vilka de är.
Eller vem hon själv är. Ny
succékomedi från USA.       

TV4, 16 jan 22.40 

ipstick Jungle benämndes av många som en ny Sex & the City när den hade premiär förra hösten. Baserad på SATC-för-
fattaren Candace Bushnells roman om kvinnor i karriären i New York skulle serien fylla det tablåhål som gapat tomt se-
dan succéserien lades ned. Men den lyckades inte nå samma status trots att den faktiskt är rätt bra. I huvudrollerna syns

Brooke Shields, Lindsay Price och Kim “24” Raver. Men det som fått amerikanska bögar att buzza om serien är Robert Buck-
ley som Kim Ravers unge älskare Kirby. Kirby syns till  skillnad från de andra i serien  sällan med kläder på.      TV3, 12 jan 21.00 

erie jag följer: Prison Break. Se-
rie jag vill se i repris: Brittiska
Livet kan börja. Det såg jag som

barn: Rederiet och Sportspegeln. Senast
inköpta dvd-box: The Ultimate Bourne-
box. Äter helst framför tv:n: Filmjölk
och Special-K. Första tv-crush: Rebecka
i Rederiet var snygg... Favoritnyhetsupp-
läsare: Den mörka i Rapport, Katarina
Sandström. Snyggast i tv: Eva Longoria i
Desperate Housewives. Alla deltävlingar
eller bara Globenfinalen: Tittar spora-
diskt, så jag får svara varken eller. Då såg
jag senast porr på en betal-tvkanal: Det
var någon vecka sen. Vilken tv-serie på-
minner om ditt liv: Entourage! Därför vinner jag Körslaget: För att jag kommer
att ha tur och kul.

Körslagets:s Erik Segerstedt:

“Jag vill se ‘Livet kan börja’ i repris”

S

L

SÄTT PÅ 

LÅT GÅ

...MEN HALLÅ!

Jaaaaaaaaaa!
Decembers bästa nyheter kommer i mars. Men jag
glädjer mig redan nu över att SVT äntligen släpper
megasåpan Varuhuset på dvd. Jag längtar ihjäl mig
efter Rickard i charken, Ingrid och Bodil på dam-
mode, “Pelikanen” och framförallt Margareta Öh-
man och hennes enorma glasögon. Hurra!

Kristider
Serier läggs ned på löpande band just nu och Pu-
shing Daisies, Dirty Sexy Money, Lipstick Jungle
och The Riches har alla fått rött kort. Jag kan inte
låta bli att tycka att det är lite skönt ändå eftersom
jag känt press att jag borde ha följt åtminstone tre
av dessa. Men synd för er som tittar...

Överspel till maten, någon?
Försökte se Gordon Ramsey drilla kockar i reality-
serien Hell´s Kitchen men blev bara förbannad. Det
är orimligt att någon är SÅ otrevlig och gapig som
Ramsey är. Hans omotiverade överreaktioner är bara
otäcka i mina ögon. Det är bra med en tydlig karak-
tär, men inte om det blir en överdriven karikatyr. 

Start för Lipstick Jungle!
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OSKARS TV-SPEL
Scene it? - Filmtoppen (X360)
Release: Ute Nu
Utgivare: Microsoft

Har du en sjuklig fetisch för filmre-
pliker? Drömmer sambon om att antas
till filmregilinjen?

Då är det dags att rulla ut den röda
mattan. Med ett stort antal filmklipp,
ljudspår, bild och associationsfrågor be-
räknar Scene It om man är en tvättäkta
cineast eller sorglig wannabee. Produk-
tionsvärdet lär inte vinna några priser
(Playstation ter sig grafikpumpad i jäm-
förelse) och singelspel blir tyvärr lamt i
längden. Vill man slippa irritation är det
bäst att förpassa de föga underhållande
svenska kommentatorerna till stumhet. (Eller avnjut skämt i stil med ”är
det där rekvisita du har i handen eller är du bara glad att se mig?” ) Sce-
ne its kontroller må vara skamlösa rippoffs på Buzz och spelavatarerna är
Miikloner. Men chansen att sätta polarna på plats och bli filmtrivians
kung förlåter det.

OS

Fable 2 (X360)
Release: Ute Nu
Utgivare: Microsoft

Friheten är berusande. Varje vrå i
Albions rollspelsvärld ligger vidöppen
och dess klara skönhet sätter fart på
din hjältes eller hjältinnas giriga blick.
Det saknas varken äventyr eller tillfäl-
len att bekanta sig med städernas invå-
nare som du kan charma eller antasta
efter eget behag. Underhållningsnivån
är skyhög och kontrollen lätt att lära. I
spelet får alla dina handlingar konse-
kvenser – stölder minskar moralen,
våld skrämmer människor och skicklig
raggning kan leda till såväl ligg som
giftermål. Schysst nog har utvecklarna hälsat framtiden välkommen och
låter dig bestämma hjältens läggning. Städernas invånare bangar sällan
homoflörtar så länge de har rätt preferenser. Bögmakar och flatfruar är
bara några vältajmade gåvor bort. Albion är lätt spelvärldens skönaste
resmål just nu. OS

yktet gick att världen Albion i po-
pulära rollspelet Fable var bögars
och flators förlovade land. Jag

skapade en hjälte, begav mig ut och bör-
jade grovstöta på första mustasch inom
räckhåll för att undersöka saken. Han
lät sig inte luras ur sin heterosexualitet
utan anförde en skjutande mobb för att
döda mig. Jag hade lyckats ragga upp en manisk blandning av Li-
vets Ord och NRA. Det sved. Men inte länge. Bara någon timme
senare omringades jag i en skog av tre mustaschprydda köpmän
som var mer mottagliga för inviter. Gifte mig med en av dem. Vi
provkörde sängen i vår skrangliga lägenhet till släckta ljus och
vårt respektabla förhållande höjer taxeringsvärdet på hemmet (!).
Så länge han fogligt stannar där kan jag utöva bigami och rentav
skaffa ungar på annat håll. Fable 2 är ett vackert och välgjort roll-
spel med valfriheten som kärna. I Albion pendlar tillvaron mellan
ljus och mörker och våra egna handlingar och preferenser sätter
dagordningen. Fröet till framtidens spelfabler är sått.

R
Oskar Smulski

”Fabelfrontens Framkant”

OSKAR@QX.SE
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Amsterdam 
Berlin 
Cologne
Copenhagen
Dusseldorf
Frankfurt
Hamburg
Munich
Oslo
Stockholm
Vienna
Zurich

„BUSY, BUSY, BUSY!“

EUROPEAN TOUR
March - April 2009

Tickets: www.pamann-live.com 
www.myspace.com/pamannairhostess www.pamann.com

Följ med
på årets första 

Gay-kryssning!
Galaxy är Östersjöns kanske lyxigaste och modernaste
 fartyg. Med fem olika restauranger, bl a Östersjöns enda
ryska gourmetrestaurang, och med åtta olika barer är 
Galaxy ett perfekt fartyg för dig som ställer höga krav 
på mat och dryck. Och gott om plats för nya möten. 

Kryssa bland stjärnorna och upplev en festkväll utöver 
det vanliga. Den 26:e februari äger en av de största 

Gay-kryssningarna rum på Östersjön. 
Fartyget kommer att vara fullt av olika dj:s och artister. 

Dessutom utlovas massvis med överraskningar, 
happenings och hemliga uppträdanden. 

Det kommer att bli en kväll utöver det vanliga! 
De 100 första som bokar kommer att bjudas på 

exklusivt VIP-mingel i Moonlight vid avresa. 
Boka in årets bästa och härligaste party redan nu! 

Välkommen ombord på Galaxy!

Club KAK – Gay-kryssning med Galaxy!
Pris fr 199:-/person.

Ingår: Båtresa, del i E4-hytt.
Åldersgräns 18 år. 

Kod: KAK

*Serviceavgift tillkommer, boka on-line så bjuder vi på den. 

P R E S E N T E R A R

www.tallinksilja.se    08-22 2140*
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”Chockträna dig i topp-

form” av Jari Ketola (Fit-

nessförlaget)

Ok, glöm allt du läst om styr-
keträning. Kasta alla böcker
du har på ämnet. Du behöver
bara en – den här. Alla gamla
teorier om styrketräning där
du isolerade musklerna i oli-
ka maskiner och fick 80-
talstuttar är härmed skrotade.
Här får du istället – enkelt
och i snygg förpackning - ve-
ta hur du tränar för att bli
stark, explosiv och funktio-
nell. Fin kropp får du på kö-
pet.

”Bakom garden - Ett box-

arliv i tio ronder” av Åsa

Sandell (Wahlström & Wid-

strand)

2006 gick Åsa Sandell match
mot Laila Ali. Samma år blev
hon vald till Sveriges sexigas-
te av QX. Motiveringen löd:
”Åsa visade med mod och ele-
gans att boxning handlar lika
mycket om psykologi som
råstyrka och teknik” och:
”Även om Åsa inte gick vin-
nande ur just denna match
vann hon våra hjärtan, redan i
första ronden.” Nu kommer
hennes egna historia.

MAGDAS BÖCKER

Vem var Marianne Höök? Det är en
fråga som varken hennes tre män, två
barn, kollegor eller vänner kan besvara.
Själv hade jag ingen aning om vem
”Höken” var innan jag läste den här
biografin, som väninnan Annette Kul-
lenberg skrivit. Porträttet av Marianne
fascinerar enormt; en enastående skri-
bent och modeikon som skrev för
Veckojournalen, SvD och Aftonbladet. Perfekt klädd, perfekt värdinna,
förljugen för alla. Modern tog livet av sig när hon var 6 månader, själv tar
Marianne sitt liv i 50-årsåldern. Hon drevs av ångest: ”Kraften hos mig går
till de inre konflikterna. Det blir inget över till livet.” Livet var rörigt. När
hon var gift med filmskaparen till Kärlekens språk skaffade de en gemen-
sam älskarinna, den prostituerade fransyskan Claude, som flyttade in med
paret i villan på Blockhusudden. Marianne hade ständigt kärlekshistorier
och många älskare, bland annat träffade hon Palme. Sina barn klarade hon
aldrig av att knyta an till, och till slut blev ensamheten för stor. Kullenberg
jämför henne med Selma Lagerlöf. Själv tänker jag på henne som en Ma-
rilyn Monroe. Vad Marianne själv skrev finns utgivet i antologin ”Får man
vara lite tilltalande i det här samhället?”, sammanställd av Kullenberg (At-
las). Magda Gad

ilken bok påverkade dig mest under din uppväxt?
– Den gamle och havet av Hemingway. Fiskaren käm-
par och kämpar och lyckas efter flera dagar få upp svärd-

fisken, bara för att se den bli uppäten av hajar på vägen hem.
Vilken litterär karaktär har du enklast att känna igen dig

i?
– Florentino Arizo i Kärlek i kolerans tid, vars hela liv kretsar

kring frågan om vad kärlek är.
Hur ser dina läsvanor ut? 
– Läser mycket, helst i sängen, mest skönlitteratur. Gärna

nyutkommen litteratur, från hela världen.
Läser du någon bok just nu? 
– Boken om Marianne Höök av Anette Kullenberg. Intres-

sant och provocerande. Ska diskutera den i min bokklubb imor-
gon.

Hur gör du med böcker som du läser, förvarar dem på ett
speciellt ställe eller tar med dem överallt där du går?

– På nattduksbordet ligger en hög trave med böcker och vän-
tar. Tar med mig böcker när jag reser.  

Vad gör du med böcker som du har läst ut?
– Ställer i hyllan eller lägger i högar överallt i huset. Rensar

ut då och då och skänker bort.
Vilka är dina bästa boktips?
– Kärlek i kolerans tid av Gabriel Garcia Marquez. Histori-

en av Elsa Morantes. En halv gul sol av Adichie. En berättelse
om kärlek och mörker av Amos Oz. Magda Gad

"Gomorra - en bok om maffian i

Neapel” av Roberto Saviano upp-

läst av Bosse Löthén (Storyside)

Ingen annan kriminell organisation i
Europa har så många mord på sitt sam-
vete som camorran i Neapel. Saviano är den enda som har vågat
berätta, med risk för sitt liv. MG

Månadens ljudbok

I homobokhyllan
Varje månad tipsar QX dig om fyra nya böcker

V

”De välvilliga” av Jonat-

han Littell (Brombergs)

En tegelsten som väger 1,403
kg. Kan det verkligen vara
värt mödan att läsa en så
tjock bok? Ja! Berättaren är
en nazistisk officer med an-
svar för massavrättningar.
Han är en vanlig tysk som
blir bödel. I boken får vi veta
hur det gick till. Han vet att
han har begått fruktansvärda
brott men han ångrar ingen-
ting. Vad kan vara mer intres-
sant än titta in i huvudet på en
sådan person?

Jag skulle vilja ge den här boken en 5:a. Första ka-
pitlet är klockrent. Det består av tre sidor där vi får
en inblick i Alan Turings värld - det matematiska
geniet som uppfann den första datamaskinen -
ögonblicken innan han väljer att ta sitt liv genom
att ta en tugga från ett äpple spetsat med cyanid.
Resten av boken är byggd på fakta om Turings liv;
hur han utbildade sig och uppfann nya teorier,
lyckades forcera nazisternas koder och blev belö-
nad med medalj, för att sedan bli dömd för sin ho-
mosexualitet och tvingad att äta östrogen. Allt är
intressant, både som vetenskapshistoria och för att

den avslöjar hur det var att leva som homosexuell
på den här tiden. Turing framstår som en av de coo-
laste män som någonsin levt, som vågade vara öp-
pen med sin läggning och tänkte i helt nya banor.
Och tanken som förs fram i sista kapitlet, att Mac-
symbolen står för det äpple som Turing tuggade av,
är kittlande. Tyvärr vinner det dokumentära över
spänningen i alla kapitel utom det första och det
sista, vilket gör det lite tungläst och tvingar mig att
ge en utmärkt bok en 3:a.  

Magda Gad

”Syndafall i Wilmslow” av David Lagercrantz (Bonniers)

”Jag var självlockig, moderlös,

gripande och ett monster av 

förljugenhet – En biografi om

Marianne Höök” (Atlas) 

”Porträttet av 
Marianne fascine-

rar enormt”

QXQX

Vad har du på 
nattduksbordet, Stina?

QXQX

QXQXQX

”Tillverka dina egna sex-

leksaker” av Matt Pagett

(Forum)

Årets julklapp! Fantastisk
bok med stor dos humor, värd
sitt pris oavsett om man väl-
jer att bara läsa den. Under-
hållningsfaktorn är så stor att
betyget blir högt, även om
man inte tillverkar alla saker
som det skrivs om i boken.
Fantasin är obegränsad; borra
hål i en tvål och få ett ”löd-
derhål”, sy din egna dildoväs-
ka eller virka ditt egna hal-
sjärn. Mijövänligt och hel-
rätt!

Stina Lundberg Dabrowski

Läst ut din bok? 
Vill du veta var man ska gå ut ikväll?

Gå in på qx.se/gaymap
Vi har koll!



Årets julklapp - Stockholm Pride  2009

Dessutom är det sista sommaren i Tantolunden. 

www.stockholmpride.org innan klockan slår 
400 kr. 

Gott nytt år
önskar
Stockholm Pride

Julerbjudande 



Äventyrare & Perfektionist
Hitta den partner som passar just dig.

Ingen människa är den andre lik, hur vet man att man passar ihop? 
Vår vetenskapliga metod, PARSHIP-testet, analyserar 30 väsentliga 
personlighetsdrag och föreslår de partners som kompletterar din 
personlighet, dina vanor och dina intressen på ett optimalt sätt.  
Hos PARSHIP träffas människor som seriöst letar efter en partner 
som de passar ihop med. 

Nyfiken på vem som passar just dig?

Kostnadsfritt medlemskap direkt på  
www.gay-PARSHIP.se

Den ledande matchmakingstjänsten
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FILM

Allt flyter

För de som följt Måns Herngrens och Hannes Holms karriär kan man ana en svacka som följde efter fullträf-
fen Adam & Eva 1997. Att försöka fixa skadan genom att splittra på sig var kanske inte det smartaste draget.

Holm gjorde häromåret charmiga men ojämna
Underbar och älskad av alla. Här kommer Her-
ngrens solodebut, en pustlustig Allt eller inget-lik-
nande komedi om några medelålders män och
gamla bandyspelare som bildar ett herrlag inom
konstsim. Upplägget är kanske inte hysteriskt ro-
ligt och det är inte filmen heller men det fungerar
hyfsat tack vare trevlig stämning, en del fina skå-
despelarinsatser och perfekt musik av Soundtrack
of Our Lives. Tyvärr hamnar de intressanta ämne-
na såsom manlig fåfänga och homofobi (en se-
kvens utspelar sig på Stockholm Pride) i skuggan

av en söt men ganska förutsägbar misslyckad far/dotterhistoria. Den typiska Björn Kjellman-rollen har gått
till Jonas Inde, en helt okej men lite blek skådis som var roligare i Killing-gänget. Amanda Davin är bra som
kaxig tonårsdotter men andra birollsfigurer (speciellt Ia Langhammars satmariga sporthallschef) får tråkigt
lite utrymme och i slutändan blir detta en alldeles för grabbig, flåshurtig film om män med medelålderskris -
något som blivit Herngren/Holms signaturmelodi men som i soloversion blir ganska platt. Andreas Samuelson

Titelpersonerna är bästisar och lever ett slackerliv
med massor av obetalda räkningar. Så de satsar på
att spela in egna porrfilmen Star Whores med hjälp
av polare och några inhyrda skådisar. Det går så
där. Zack & Miri..., regisserad av Kevin Smith
(Clerks) är ett bra exempel på en smart komedi
som vill något mer än bara bjuppa på ett par billiga
skratt. Förutom humor så finns här en söt kärlek-
shistoria som känns trovärdig och charmig. Lägg
därtill en dialog som är fylld av kul popkulturrefe-
renser och är raktigenom trovärdig. Zack & Miri...
slår i och för sig ett slags rekord i hur många runda
ord man kan säga under nittio minuter, men ord har
väl ingen dött av? Gayinslaget i filmen är litet, men
kul, och Brandon Superman Routh och Justin
Long spelar ett bögpar där Long är gayporrskådis i
en story som är perifer. Slutligen, jag kan inte låta
bli att fnissa åt att Elisabeth Banks (lysande här!)
spelar in porrfilm i denna film, och samtidigt är ak-
tuell som Laura Bush i Oliver Stones W. Snacka
om varierande roller. Zack & Miri make a porno är
en fin romantisk fulkomedi. Och en bra sådan. 
Premiär 9 jan                                       Ronny Larsson

Paul Rudd
Född: 6 april, 1969, New Jersey, USA
Känd från: Clueless, Romeo+Julia,
Ciderhusreglerna, Mannen i mitt liv, 40-
year old virgin, På smällen och Forgetting
Sarah Marshall Vi gillar honom för att:
På nittiotalet blev vi kära i honom som
styvbrorsan i Clueless och som Jennifer

Anistons bögbästis i Mannen i mitt liv. Sen blev
han “the perfect match” för Vänner-Phoebe och
får allt som oftast spela “snälla kompisen”, vilket
han gör jäkligt bra. Värt att veta: Ville hellre
spela bögen i Clueless, men ansågs för gammal:
“Den rollen var så cool eftersom han tillhörde
innegänget och det var liksom ingen grej att han
var bög”, sa Rudd till gaytidningen Advocate
2007. Och... i samma intervju säger han att
“Phoebe och Mike nog adopterade ett barn från
varje världsde och blev lite som Brad & Angelina
(angående vad som hände hans karaktär i Vänner).
Aktuell i: Role Models mot Seann William Scott
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Zack & Miri 
make a porno

”Tyvärr hamnar de intres-
santa ämnena såsom man-
lig fåfänga och homofobi i

skuggan av en söt men
ganska förutsägbar miss-

lyckad far/dotter-historia ”

Vi hade i alla fall tur med vädret - igen

He´s just not that into you
Filmen som bygger på en klassisk Sex &
the City-replik lär bli vårens stora
realtaionssnackis. Repliken kommer från
Berger (som Carrie dejtade) då han svarar
på Mirandas fråga om en kille som hon

dejtar och varför han inte hör av sig. Repliken
blev senare titeln på en bästsäljande relationsbok
och nu har repliken alltså gett upphov till en film.
I rollerna syns Jennifer Aniston, Ben Affleck,
Drew Barrymore, Jennifer Connelly, Justin
Long, Ginnifer Goodwin, Kevin Connelly och
Scarlett Johansson. 
Svensk premiär senare i vår
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En billig jämförelse kanske men jo,
detta är årets Göta Kanal 2. När man
började få upp hoppet för svensk film
så kommer den här kalkonen och sab-
bar allt. Paret som åkte på mardröms-
semester i den kultförklarade original-
filmen ska liva upp äktenskapet med
en husbilsroadtrip. Åh jösses, gissa om
de stöter på massa tokiga problem och
knasiga typer? Scener och situationer
som ska vara sådär tokroliga faller
med få undantag platt mot marken (jag

skrattade högt en gång under filmen).
Tråkiga skämt, dålig slapstick, gro-
teskt överspel och trista stereotyper
(vissa rasistiska). Rolf Skoglund är
förvisso toppen som Gösta, den mest
tragiska missuppfattade pensionären
sedan Jack Nicholson i About Sch-
midt men att Sissela Kyles tvåminuter-
scameo är filmens höjdpunkt säger
ganska mycket. Nej, sådan här buskis-
komedi hör hemma på 80-talet.
Premiär 5 dec         Andreas Samuelson

En film fler bör upptäcka:
Tom Ljungman:
– Coffee & Cigarettes med James Gandolfini, Kate
Winslet, Tom Waits och Iggy Pop. Jag gillar speciellt
de nerviga scenerna med Waits & Iggy Pop eftersom
de är mina favoritmusiker. Sen är den snyggt filmad
och har en enkel skön handling. Hyr den!

Månadens filmflata
Just nu är hon tv-stjärna i Kanal 5:s serie
Christine. Men nyligen utkomna flatan Wanda har
gjort röster i flera tecknade storfilmerna Barnyard,
På andra sidan häcken och Björnbröder 2, och
synts i Ett monster till svärmor, Evan den Allsmäk-
tige och Den galna Professorn II.

Eden Lake

Ett förälskat par på helgcamping råkar
ut för tonårsligister och utgången blir
blodig. Där har ni premissen för Eden
Lake. Denna brittiska rysare är riktigt
otäck och jag upplever alltid filmer
mycket läskigare om “det onda” är
människor av kött och blod. Filmens
knivbeväpnade white trash-kids drar
sig nämligen inte för någonting, och
det blir riktigt vidrigt emellanåt. Fil-
mens hjältinna blir helt förståeligt på
mördarhumör ute i bushen. Ungdomar-

na är verkligen inte svåra att tycka illa
om, regissören  James Watkins verkar
ha dammsugit Storbritannien på de fu-
laste tonåringar som går att finna . Visst
finns här lite orimligheter (är verkligen
alla landsbygdsbritter så här slöddrigt
otäcka och onda?). Men på det stora
hela bjuds en och en halv timmes bra
nagelbitare. Filmen kan också ses som
ett intressant inlägg i snacket om att
ondska föder ondska...
Premiär 2 januari      Ronny Larsson

Cruising

Vad sägs om en kontroversiell klassi-
ker? Al Pacino spelar här en polis som
går “undercover” som bög för att haffa
en seriemördare. Pacinos rollfigur lik-
nar många av offren och han misstän-

ker att han kan hitta mördaren på någon lä-
derbögbar i New York. Cruising mötte en
del motsånd från gaycommunityt då den
kom eftersom alla homos framställs skum-
ma, smutsiga och avklädda, men regissören
William Friedkin (Excorsisten) hävdar att
det inte alls var meningen utan att han ville
skildra läderbögscenen i New York under ti-
digt åttiotal så autentiskt som möjligt...
amazon.com  för 13.99 dollar
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MUSIK

A Camp
”Colonia”
(Universal)

Kevin, Alice, Anna m.fl
”Idol 2008”
(SonyBMG)

Scotts, Lars-Kristerz m.fl
“Dansbandskampen 2008”

(SonyBMG)

Tävlingsupplägget i SVT:s Dansbandskampen är del-
vis korkat, delvis jäkligt smart. Det här med att två
band kan segla vidare vecka efter vecka, trots starkt
motstånd, stör mig oerhört. Men det jag gillar blir
tydligare när skivan med låtarna från programmet nu
kommer. Dansbandsversionerna av pophits, som Ka-
las Apologize, Shakes Mercy och Lars-Kristerz
Purple Rain är ju svingrymma!  Och nytolkningarna
av dansbandsklassiker som Zlips Vad har du under
blusen Rut, och Glennartz Jag vill vara din, Marga-
reta är rätt vassa uppdateringar. Tyvärr tar inte alla
band sina “omdaningsuppgifter” på allvar och då blir
det ju mindre intressant. Ständigt avancerande Scotts
är blekt förglömliga, och småusla Dollies version av 9
to 5 är ingen höjdare. Men ändå, en kul samling.

Ronny Larsson

Take That
”The Circus”
(Universal)

Jag har älskat Kylie sedan puberteten men måste än-
då ställa samma fråga som när jag recenserade
BWO:s “Halycon Nights” härom året: Vem behöver
alla mixar samlade på en skiva? Även om du älskar
artisten? De må ha klippts ned till runt fyra minuter
styck sedan de låg på singlarna, men bara för att "The
Kid Creme Vocal Dub" av Love at First Sight är 3.14
istället för 6.27 så är den fortfarande inget annat än
en sämre version av ett utmärkt original (och vill man
ha den för att DJ-mixa funkar väl sexminutaren bätt-
re). Och så fortsätter det. Visst, här finns två undan-
tag: Can't Get Blue Monday Out of My Head och lå-
ten som aspirerar på att vara en av världens bästa; Ca-
sinoremixen av Your Disco Need You. Men köp dem
på iTunes (och möjligen nya “Boombox”) och du har
alla Kyliemixar du behöver.                     Ken Olausson

Girls Aloud
”Out of control”

(Polydor)  

Kylies hit från 2001 toppade listorna i över
40 länder och är den 51:e mest sålda singeln
genom tiderna. Låten skrevs av Rob Davis
och Cathy Dennis (som ligger bakom Toxic
och I Kissed a Girl). Och bara så att ni vet:
Låten har varit med i två Simpsons-avsnitt,
innehåller 176 stycken “la” och har gjorts i
liveversioner av Bono, Basement Jaxx, Tori

Amos, Coldplay och Good Charlotte.

Inte nog med att vi fick vänta väldigt länge på den,
den är dessutom inte alls bra. Nej, årets Idol-samling
är en blek historia med en låt vardera från alla hös-
tens deltagare. Vinnar-Kevin sjunger till exempel
Abbas Gimme Gimme Gimme. Har han inte gjort typ
alla andra låtar bättre än den? Och varför sjunger An-
na Nothing Compares 2 U och inte Have a Heart, lå-
ten som blev hennes signaturmelodi? Nej, det här är
en ooriginell samling med trista covers som får årets
deltagare att se riktigt bleka ut. Och varför har det
dröjt ända till nu innan skivan släpps? Låtarna har ju
alla tagits från kval eller fredagsfinaler innan den 24
oktober. Dumt att man inte kunnat ha med färskare
låtar. Och för fan, låt oss slippa ensemblenummer
som Thank You for the Music. Det sänker bara omdö-
met på plattan ännu mer. Ronny Larsson

6. Glasvegas
”A Snowflake Fell (And

It Felt Like A Kiss)”
Skottarnas julsång är

minst lika vacker som sin
titel, och för en gångs
skull förmedlar James

Allans fantastiska rockröst
lite hopp i mörkret. 

7. Lily Allen 
"The Fear"

Mark Ronsons ljuvliga
slingor, en übersöt

video och Lily Allens
sköna röst gör att nya
singeln blir brittiskans

andra speldosehit i
januari.

2. Sam Taylor
"I Don´t know How to

Love Him"
Söt brittisk tonårskille

förvandlar Lloyd Webbers
Jesushyllning till en
gripande sång om

homokärlek. Helt genialt
och omöjligt att inte älska.

3. Leona Lewis 
"Run"

Få låtar är så bra att de
får ligga på Speldosan
två månader i rad, men
Leonas Snow Patrol-
cover är helt klart en

sådan. Ljuvligt
balladgodis.

8. Sahara Hotnights
”In Private”

Först gjorde Timo
Sugababes och nu gör
Robertsfors-brudarna

Dusty Springfields
PetshopBoys-dänga. Party-
covers verkar vara vinterns

svarta. 

4. Duffy
"Rain on Your

Parade"
Duffy ger bitterfittan ett

ansikte i den här "jag
vill förstöra allt du gör
för att du svek mig"-
låten som går lite i

samma stil som Mercy.

9. The Saturdays 
"Issues (Vince Clarke

Radio Edit)"
Självklart ljusår från Up!
men i den gamle Erasure-

legendens händer blir
smörballaden i alla fall en
hyfsat härlig retrofest att

dansa till.

5. Mariah Carey
"Right to Dream"
Låten som många

hoppas ska ge Mariah
en Oscarsnominering,
då den är ledmotivet i

till nya filmen
Tennessee, där Carey

också har en roll.  

Kylie Minogue
”Boombox”

(EMI)

När jag börjar lyssna på det som skall vara Darins
första mogna skiva, imponeras jag först över hur in-
ternationellt och snyggt allting låter – och då ska man
veta att undertecknad alltid varit en Darinskeptiker av
rang som aldrig riktigt förstått Idol-tvåans storhet.
När skivan är som bäst (som i Strobelight) är den
nämligen det efterlängtade dansanta kärleksbarnet till
Justin och Lady GaGa. Tuff pop-R'n'B full av roliga
ljud att dansa sönder sig till. Men efter bara två, tre
lyssningar blir bristen på riktiga hits kännbar. Allting
känns märkligt könlöst och jag inser hur sjukt trött
jag är på Timbaland-rytmer, falsetter och Michael
Jackson-vrål. Det känns så 2006! Så nä, än så länge
är nog tyvärr listan på kända kompisar i Darins tele-
fonbok längre än raden av hits på hans plattor.

Ken Olausson

Storbritanniens största tjejband brukar säga att om
Spice Girls dominerade listorna i 18 månader innan
Geri hoppade av så har Girls Aloud nu gjort sam-
ma sak (med samma sättning) i drygt sex år! Trötta?
Knappast! Deras senaste skiva (med listettan The
Promise) är i mina öron istället ett av deras bästa al-
bum hittills. Xenomania har denna gång lite över-
raskande pudrat tjejernas patenterade blandning av
röjig uptempo-pop och sirliga ballader med ett
skönt 60-talssound som roligt nog känns mera San-
die Shaw än Duffy/Motown. Bäst är Pet Shop
Boys-skrivna nästasingeln The Loving Kind (en un-
derbart vemodig popdröm) men lyssna på låtar som
Love Is the Key, Turn to Stone och Untouchable och
du inser snabbt vad de brittiska popbögarna förstått
i sex år nu: Bättre än så här kan du inte få okonstlad,
härligt kommersiell tjejgruppspop. Det är hög tid
för ett genombrott utanför öriket. Ken Olausson

Take Thats comeback för några år sedan blev en
större succé än vad någon kunnat räkna med. Och i
England säljer deras turnéer ut på nolltid. Lite svår-
begripligt är det allt. Få pojkband lyckas hålla grep-
pet om publiken när pojkarna inte är pojkar längre.
Och Gary Barlow som snickrat ihop popklassiker
som Back for Good och Pray verkar inte riktigt an-
stränga sig längre. Det finns två små ljuspunkter.
Låten Up All Night är en litet kul misch-masch av
Simon & Garfunkel och country samt balladen
What is Love som nog har förmågan att få en del att
smälta. Men så har vi låtar som Hello som låter som
Arvingarnas Eloise fast sämre och förstasingeln
Greatest Day som vill vara Coldplay men blir all-
deles för blek och hur den nådde englandslistans
förstaplats är ett mysterium, men engelsmännen
verkar för evigt ha tagit Take That till sitt hjärta. Jag
gör det inte. Peter Ludvigsson

Nästan åtta år har gått sedan Nina
Persson klippte navelsträngen med
The Cardigans och levererade suc-
cédebuten med A Camp. Det själv-
betitlade albumet blev en succé och det regnade
såväl rosor från recensenter som Grammisar
från skivbranchen. Nu är hon alltså återigen till-
baka på egna ben och den här gången låter det
lite annorlunda. I det förra numret av QX inter-
vjuades Nina Persson av Magda Gad och Nina
berättade att nya plattan är mer dramatisk än
den förra som var mer timid.” Om den förra var
Neil Young så är det här ABBA”. Well, ta nu in-
te detta bokstavligt och förvänta er Dancing
Queens och Mamma Mias,  men med lite god
vilja kan man nog ana vissa influenser och visst
är det här albumet lite ”gladare” än det förra.
Plattan öppnar starkt med The Crowning. Inledande pianoklink och Ninas röst byggs på med trummor,
stråkar och körer upp mot en mäktig refräng. Den härligt sarkastiska texten går totalt stick i stäv med mu-
siken på ett sätt som gör det hela ytterst kul! Förstasingeln Stronger than Jesus är en komplett poppärla
med snygga körer, skönt blås och en riktigt hookig refräng. Tyvärr håller det inte hela vägen. För många av
spåren är för anonyma och drunknar i ett hav av melankoli. Nej det är definitivt de mer ”uppåt” låtarna
som lyfter den här plattan. Jag önskar bara att det hade funnits några fler såna.                    Peter Ludvigsson

I januari får USA ny president
och vem formulerar avskedet
till George W Bush bättre än
Lily Allen i det här fantastiskt

bra och klämmiga
albumspåret? Den som inte
börjar le eller dansa till det

här tycker vi kan följa titelns
uppmaning.

10. Neo 
"You Make Me Feel

Like Dancing"
Vi vill bara försäkra oss

om att ni redan
införskaffat ett singel-

exemplar av den här sköna
svenska blandningen av

Mika och Scissor Sisters.

Speldosan
baseras på de

låtar som vi på
QX tycker att ni 

bör upptäcka
kommande

månad.

1. Lily Allen

"F**k You"
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”Förstasingeln 
Stronger than Jesus 

är en komplett poppärla
med snygga körer, skönt
blås och en riktigt hookig
refräng. Tyvärr håller det

inte hela vägen”

QXQX QX

“CAN´T GET YOU OUT 
OF MY HEAD”

Darin
”Flashback”
(SonyBMG)
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Lämna inte landet
utan svenska folkets
bästa restips!

Bangkoks godaste Tom Kaa Gai

Egyptens bästa snorklingsrev

Reseledarnas hemligheter

Melker Anderssons favorit-

restaurang på Gran Canaria

Roms mest nattsvarta espresso

Gör som kändisarna! Dela med dig av dina bästa restips.
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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

at Club
onsdagar

20-24
Västergatan 9

Malmö
040-23 10 60

Välkommen!

Wollmar Yxkullsg 18 · T-Mariatorget · www.slmstockholm.se

SCANDINAVIAN LEATHER MEN
XTRA JULÖPPET:

Julafton 24 dec kl: 22–02
Juldagen 25 dec kl: 22–02

Annandagen 26 dec kl: 22–02
Lördag 27 dec kl: 22–02

ONSDAG 31 DEC:
New Year Party

FREDAG 23 JAN 2009:
Strict Rubber Night

m det hade funnits en kategori
på Gaygalan som hette ”Årets
mest efterlängtade comeback”

så hade Pigalle varit en het vinnarkandi-
dat. För det är många som längtat och
väntat på att det ska öppna igen. Nu,
nästan ett år efter att det fick slå igen, är
Pigalle åter tillbaka på gayscenen.

Premiär var det en onsdag i decem-
ber och sedan dess har det varit fullt
hus. 

– Lika trist som det var att behöva

stänga förra året, lika kul var det att
öppna igen, berättar Leo Berglund.

Pigalle har öppet onsdag til lördag
från 17-01. 

– Vi har vår eget After Work som vi
kallar Gays-off-work mellan 17-20, be-
rätta Leo. Då kan man bara komma hit
och softa och kanske äta något i restau-
rangen.

Köket serverar maträtter från ca
100 till drygt 200 kr fram till 22. Efter
det finns en schyst nattmeny.

Det är många som undrar om ni
ska öppna upp ett dansgolv på
PPiiggaallllee.

– Nej, det kommer vi inte göra. Vi
har ju bara tillstånd till 01 så det får bli
spontandans i baren. Vi har ju bra bar-
dj’s.

– Men det kommer att hända en del
saker med lokalen under nästa år, men
vi gör det stegvis. Om en månad kom-
mer nedervåningen att bli klar. Den
kommer att bli superfin, säger Leo. AÖ

LANDET RUNT

O

Eddie, Andreas och Leo.

Äntligen kunde Pigalle öppna igen
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988 var det en bakmaskin, 1990
en wokpanna, och 2004 en
platt-TV. I år är årets julklapp

en upplevelse. Med andra ord är en bil-
jett till 2009 års Gaygala det bästa du
kan ge bort i julklapp. Den 2 februari
äger årets gayhändelse rum på Cirkus i
Stockholm och vi vet att det även i år
blir en vansinnig artistkvalakad och att
det kommer att slås rekord i cham-
pagneförsäljning. Så köp din biljett nu,
snart är dom slut!

qx.se/shop pris fr. 290 till 490 kr 

1
Årets julklapp

å nyårsafton anordnar Clean Group
med Navid i spetsen en stor nyårs-
fest. För att det är första gången

dom arrangerar en nyårsfest så har man
dammsugit Sverige på heta dansare och det
kommer att bjudas på en maffig show. Des-
sutom kommer enligt uppgift en stor inter-
nationell artist att dyka upp.

DJ:s blir bland andra Niklas 'Paus', Dj DrBeat, Dj Sanaz & Nave, och de spelar
alltifrån House, Disco, RNB till Schlager och Dancehall.

Biljetter säljs på Torget (Mälartorget 13) . Biljettförköp Innan 24.00 - 140sek
Biljett förköp till efter 24.00 - 200 sek och i dörren - 280sek.

Clean Nyårsaftonsfest, Operaterrassen, Karl XII Torg, 23.00-05.00

P
Clean fixar nyårsfest

Charlotta Perrelli delade ut

pris i år, får hon ett eget på

Gayglan 2009?

QX fixar julfest på annandagen
en 26 december, på annandag jul, blir det stor gayfest på Münchenbrygge-
riet i Stockholm då QX, BoyBarXL och Leo B slår sig samman. Tre dans-
golv, fem dj:s. Inget för tomtens alla snälla barn... Biljetter i förköp hos

Torget och Club Pigalle.
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SAMTAL - GESTALTTERAPI
Individ   Par   Grupp

Malmö
Robert Mowitz
Gestaltterapeut aukt

Tel 070-6793137 robert@gestaltifokus.se

Stockholm
Ulf Petrén

Gestaltterapeut aukt
Tel 0708-511779 info@ulfpetren.se

www.gestaltterapeuterna.com

www.hyrspecialbil.nu

LIMOUSINESERVICE

EN PERSON

Namn: Philip 
Ålder: 23
Heter på QX: Phillip
Yrke: Flygsteward
Parntner: Nej, men letar.
Bor: Har just flyttat hem till Stock-

holm efter fem år utomlands.
Vad gjorde du utomlands?
– Efter gymnasiet åkte jag till

Schweiz för att plugga hotel manage-
ment i tre år. Sen London, sen Du-
bai. Jag gillar hotellbranschen, den
mänskliga kontakten. Men det
känns som att jag kan det nu.

Så nu är du flygsteward.Vad
är häftigaste platsen du varit på?

– Dubai är klart maffigast. Allt
är väldigt extremt. Jag kom dit i au-
gusti, då det var 50 grader varmt och
bodde hela tiden på ett femstjärnigt ho-
tell. Rätt stor skillnad mot min gamla
etta på 26 kvadrat i Stockholm...

Varför flyttade tillbaks? 
– Jag saknade väl regnet, hehe.

Näe, men jag vet inte. Det skulle ta för
lång tid att vänja sig vid Dubai. Rama-
dan då alla restauranger stängde och det
var böter på att ha vattenflaska på stan.
Sen är det ingen hit att leva som gay i
ett arabland. Alla mina vänner där var
straighta, ingen visste att jag gillar kil-
lar... jag ville hem och slå mig ner i
Sverige och starta ett ”riktigt liv”. Så
jag gjorde det. 

Du verkar väldigt driven...
– Ja, folk säger det. Jag bestämmer

mig för något och sen gör jag det.

Hur var det att komma hem till
Sverige?

– Annorlunda. Jag hade inte varit
hemma på fem år så svenskan var inte
den bästa. Det största var nog att gå på
Lino första gången. Det var som ett pa-
radis. För mig var det stort att kunna va-
ra öppen, eftersom jag inte kommit ut
än.

Har du inte kommit ut än?

– Nej, jag har aldrig känt att jag be-
hövt.  Jag har aldrig känt den där riktiga
kärlekskänslan för en kille. Mina gay-
vänner vet men ingen annan.

Hur känns det att vara med i en
gaytidning då?

– Det är lite pirrigt. Men jag finns
ju på Qruiser, så varför inte i QX? Det
är ett steg längre i komma-ut-proces-
sen, haha. Men jag tror inte att mamma
och pappa kommer att läsa det här. 

Hur tror du de reagerar när du
berättar?

– Mamma kommer bara bli glad,
pappa vet jag inte. Brorsan kommer nog
att bli mest förvånad. Vi har gjort så
mycket grabbigt tillsammans. Sett på
fotboll, tränat och snackat tjejer... Men
jag tror inte att någon reagerar negativt.

Är du tajt med brorsan?
– Ja, han är ett år äldre och vi har

alltid tävlat i allt. Vi är en väldigt aktiv
familj. Farsan har gjort tre svenska
klassiker: Vasaloppet, Vätternrundan,
Vansbrosimningen och Lidingöloppet.

Något du vill ge dig på?
– Haha, jag vet inte. Jag har inte

riktigt fått till det där med skidåkning.
En av de få gånger jag åkt var faktiskt i

Dubai. Brorsan har sprungit ett ma-
rathon, så jag får försöka med det
först. 

Tränar du mycket?
– Ja, jag gymmar, spelar tennis

och springer några gånger i veckan.
Men det är fan det tråkigaste. Men
visst är jag lite hälsofreak.
Äter du bara quinoa, mungbö-

nor och alger kört i mixer?
– Nej, mest kyckling i ugn och

couscous-sallad. Jag är rätt lat där. Men
får jag välja själv blir det oxfilé med be-
arnaissesås... Och sen tiramisu och cap-
pucino på det.

Hur är killen du letar efter?
– Jag gillar vältränade killar. Fast

utseendet är bara första intrycket. Jag
har träffat killar som varit väldigt snyg-
ga, men sen inte haft någon personlig-
het.

Har du varit på Pride?
– Nej, det känns inte som min grej.

Fast vem vet, det kanske blir nästa steg i
komma-ut-processen. Just nu nöjer jag
mig med dansgolvet på Lino. 

Mats Bax

”Mamma kommer bara bli
glad, pappa vet jag inte.

Brorsan kommer nog 
att bli mest förvånad”

Philip: ”Jag har inte kommit ut än...”
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 JORGE VALDÉS
 fotvårdsspecialist

Sveavägen 35, Hötorget
(i samarbete med ADAM&EVA Specialistklinik)

www.kristinehovskliniken.se
08-720 13 50

Klassisk 
fotvård

Fot-
massage

SPA
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En mottagning för män 
som har sex med män.

Vi har öppet varje helgfri måndag 
kl 16.30–18, under terminerna.

Ej tidsbeställning. Kostnadsfritt.

Till Gayhälsan kan du komma  
om du vill testa dig för HIV  
eller andra sexuellt överförbara 
sjukdomar.  

Du kan också komma för samtal 
eller frågor om säkrare sex.

Vi kan förmedla kontakt med  
kurator och psykolog.

Telefon: 031-342 34 42

Måndagar 16.30–18
Gayhälsan Hudkliniken,
Sahlgrenska Universitets Sjukhuset

en 26 februari är det dags att
dra till sjöss. Då arrangerar
nämligen TallinkSilja tillsam-

mans med Klubb KAK en stor
gaykryssning. Åttiotalsstjärnan Ankie
Bagger och drugorna i WAD-girls upp-
träder, och det blir dj:s både från KAK
och samarbetspartnern Club Connec-
tion.

– Det känns skönt att jobba med
Connection eftersom vi tycker att dom
är proffsiga och har bra kontakter, säger
KAK:s grundare Daniel Larsson.

Redan nu är det ett par hundra per-
soner som har bokat plats till kryssning-
en, och Daniel hoppas att gaykryssarna
ska vara i majoritet när båten seglar av i
slutet av februari.

– Båten har ett eget disco avsett för
oss som uppger koden KAK när dom
bokar biljett. Där hoppas vi kunna åter-
skapa samma familjära stämning som

januari öppnar en beroendemottag-
ning för HBT-personer. QX har
träffat Åsa Magnusson, sektion-

schef, och Christer Svarts, projektle-
dare och samordnare, och pratat om
varför HBT-personer utgör en risk-
grupp. 

Upprinnelsen till en särskild bero-
endemottagning för HBT-personer är
nämligen att andelen riskkonsumenter
av alkohol och andelen narkotikaanvän-
dare är högre i HBT-gruppen jämfört
med befolkningen i övrigt. En rapport
från Folkhälsoinstitutet visar dessutom
att HBT-personer har sämre psykhälsa
än heterosexuella. 

Vet man vad den sämre psykhäl-
san och riskkonsumtionen beror på?

– Det finns olika förklaringsmeto-
der. När det gäller psykisk ohälsa mår
folk som lever utan nära relationer säm-
re, och HBT-personer är oftare ensam-
stående. Ofta tvingas man också funde-
ra över identitetsfrågor redan tidigt i li-
vet och kan hamna i en identitetskris
som andra inte gör förrän i medelål-
dern, säger Åsa Magnusson. 

– Det kan även vara så att man som
HBT-person dricker alkohol eller tar
droger för att lindra ångest i en komma
ut-process, säger Christer Svarts.

– Sedan ska man inte sticka under
stolen med att HBT-världen har en an-
nan livsstil med mycket mer festande

och en förlängd ungdomsperiod, jämfört
med heterosexuella som oftast får ett
mer naturligt avbrott i sitt festande i och
med familjebildning, tilläger Åsa Mag-
nusson. 

Mottagningen har byggts upp från
noll och eftersträvat en HBT-norm istäl-
let för en heteronorm. Man samarbetar
med organisationer som RFSL, Venhäl-
san och Psykhälsan. Samarbetet med
Venhälsan är viktigt inte minst eftersom

hiv-positiva behöver koordinera sitt intag
av eventuella bromsmediciner med me-
diciner mot beroende. Mottagningen
strävar efter att vara fördomsfri. Man ut-
går inte från att närstående är en fru eller
en man och man problematiserar inte
den sexuella läggningen. 

Hur vet man om man behöver
kontakta er?

– Om man börjar missköta sig eller
gör sig själv illa. En varningssignal kan
vara att man inte kommer till jobbet eller
att man börjar sjukskriva sig, säger
Christer.

– Vanligtvis är det en närstående

som säger till att man dricker för myck-
et. De nära relationerna är ofta de första
som tar stryk. Det kan också vara att
man hamnar i bråk eller vaknar upp i en
annan säng än man hade tänkt sig, att
man märker att man inte kan sluta
dricka, att man inte kan bestämma sig
för att dricka två glas och sedan sluta,
säger Åsa.

Vad är riskabel alkoholkonsum-
tion?

– Det är individuellt men generellt
ska man inte dricka mer än 1,5 glas vin
per dag och inte mer än 6 glas vin per
tillfälle. Men har man alkoholism i
släkten eller har någon sjukdom ska
man dricka mindre än så. 

Magda Gad

Beroendemottagningen HBT, 
besöksadress Hantverkargatan 73,

öppet måndagar kl 16:30-19:30. 
Kontakt: Christer Svarts, 08-655
67 29 eller christer.svarts@sll.se

I
Beroendemottagning för HBT-personer

”En varningssignal kan vara att 
man inte kommer till jobbet eller 

att man börjar sjukskriva sig”

KAK står för på våra fester i Västerås,
fortsätter Daniel.

Från 199 per person kan man få en
del i en fyrbäddshytt under kryssningen.
Men glöm då inte att uppge KAK när du
bokar, manar Daniel.

– Vi har märkt av ett stort sug efter
kryssningen, och om det kan bli lika bra
som våra klubbkvällar i Västerås så

kommer det bli fantastiskt. Stockhol-
marna som varit hos oss har chockats
över hur bra stämning det är, avslutar
Daniel.

Klubb KAK:s Gaykryssning 26 feb
2009. Uppge KAK när du bokar.

D

Klubb KAK 
går till sjöss

Anki Bagger på Club KAK
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great shave. healthy skin.

dermalogica ger dig ett bra rak.

Utsatt för
hot och våld?

www.rfsl.se/brottsoffer
boj@rfsl.se

Ring oss

020-34 13 16
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Hantverkargatan 49, Stockholm
DAILY FROM 12:00/NOON TO 6:00AM

www.manhattan.nu

S T O C K H O L M S  N O . 1  S P O T

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





NÄR JAG SKRIVER DET HÄR HAR JAG PRECIS gått igenom dagens skörd från “Are you
interested”-applikationen: Sylvain från Montreal, Venturo från Istanbul, och
Andrew från Melbourne. Alla nya medlemmar i det globala nätverk av män som
åtrår mig. I alla fall på Facebook. 

De börjar bli ett gäng nu. Snart har jag tillräckligt många för att kunna dra
iväg på en världsturné. Stå utanför deras dörr och bara överraska dem med ett
”you said that you were interested – here I am!”. I alla fall till dom som vågat

skicka lite ölglas och pussmunnar och sedan addat mig som kompis. 
I all sin enkelhet är ”Are you interested” en genial idé, och jag är knappast

ensam om att få uppmärksamhet. Min kompis D. gick igång på alla cylindrar när
jag pratade om applikationen med honom. ”Det är den bästa grejen på nätet nå-
gonsin”, nästan skriker han till mig i telefonluren. “Nu har jag äntligen fått reda
på vems typ jag är – vilken sorts killar det är som gillar mig. Över hela jorden!”.

Att det då visade sig att det var lite äldre och mognare killar som gillar D. –
som sällan eller aldrig går igång på någon över 30 är en bisak i sammanhanget.
Hans livstrauma är löst, en gång för alla. 

Inget märkvärdigt med det där,
tycker kanske du som är veteran
när det gäller nätdejting bland
puggor. Det går väl att jämföra
med ett “Grrrr!” eller “Woof!”
på Eurowoof. Eller ett oanstän-
digt fotavtryck på Gayromeo.
Men då har man inte tagit Fej-
jans överlägsenhet som socialt
övervakningssystem i beakt-
ning. När snubbarna väl addar
mig som kompis har de kanske

inte förstått vidden av det hela. Att de faktiskt bjuder in
mig som ständig besökare i deras liv. 
Plötsligt får jag uppdateringar och bilder i min news

feed från alla möjliga och omöjliga tillställningar.
Victor i Mexico blir plåtad när han träffar sina

brorsöner, tre argentinska björnar gör en ut-
flykt till Chile, Philip firar sin mammas fö-
delsedag. Och jag kan liksom inte riktigt
sluta att bläddra igenom bilderna. Alla dessa
främlingar som fläker ut sina liv för mig.
Som sitter i illasittande kavajer och ler till-
sammans med uncle Jim på ett foto. Eller
som tar en mobiltelefonbild med sin glammi-
ga faghag i paljettlinne på en klubb i Sydney.
Jag är lite chockad själv över min aldrig av-
tagande nyfikenhet. Efter att ha hängt några
år på bögsajter trodde jag verkligen att jag
var helt blasé. Att jag hade sett och hört allt.
Här läggs ju folks privata fistingbilder ut sida

vid sida med dagboksanteckningar från glory-
holes och egenhändigt inspelade porrfilmer med

nightvisionkamera. Och så är det när jag får följa
med hem till moster Gaby på kaffe som jag sitter
och rodnar över det jag ser. 
Jag undrar bara lite om de är lika nyfikna på mig.
Den där killen från Sverige som skriver obegripli-
ga statusuppdateringar på något märkligt språk,
och som poserar med blått hår och en jättedildo
mellan benen på sina bilder (min Raymond Marb-
le-imitation från John Waters-kvällen på Mums
mums). Eller borde jag köra lite mer hardcore och
lägga ut en bild på Mamma på julafton för att stå
ut från mängden?

Roger heter Mondotrasho på Qruiser och

bloggar på www.rogerwilson.blogg.se. 

Kulturtips mailas till

kulturpuggan@gmail.com. 
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Luften är
tjock av les-
bisk förvän-
tan inför att
L-Words sis-
ta säsong
drar igång i USA den 18 januari.
Framför allt eftersom serieskapar-
na redan läckt att en av huvudper-
sonerna kommer att dö i premiära-
vsnittet. Och då menar de inte
sängkammardöden. 

se

Kevin Smith

När den 21:a upplagan av MTV:s “The Real World” drar igång i

USA i januari så finns det för första gången en transperson i huset. Ka-

telynn, som brukade heta Chris, är lätt den mest fascinerande perso-

nen i serien där “people stop being polite... and start getting real”.

Kolla in vad som händer på mtv.com. 

”NÄR SNUBBARNA VÄL ADDAR MIG
SOM KOMPIS HAR DE KANSKE INTE
FÖRSTÅTT VIDDEN AV DET HELA”

månadens glosa

En bög eller flata som gått i homopension. Som tröttnat på klubbar, lever i celibat och 
som till och med slutat se på Melodifestivalen.

guldstjärna till:

2 guldstjärnor till:

hemläxa januari:

Lite homo 
i bokhyllan...

Scott Heim
skrev bo-
ken, som se-
dan blev
den hyllade
filmen
“Mysterious skin”. “We disap-
pear är hans senaste roman. Än-
nu en mörk och fascinerande
historia – om bortrövade barn,
en nerknarkad författare och
hans döende mamma. Finns att
köpa på engelska. 

läs
Rick & Ste-
ve – serien
med våra
favorit-
bögar och -
flator, helt
gjorda i lego, finns äntligen att
köpa på import-dvd från Stor-
britannien. Elakt, roligt och
snuskigt. Drömsekvensen med
den barnsugna flatan som sam-
lar sperma på golvet på en ragg-
toalett är en klassiker.

KULTURPUGGAN/ROGER WILSON

WWW.QX.SE
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Och nej, han får inte bara sin guld-
stjärna för att han ser ut att passa in i
stamklientelet på vilken björnbar som
helst. Nej, nu handlar det om hans film “Zack and
Miri make a Porno” där Smith faktiskt lyckas va-
ra svennig på ett smart och openminded sätt.
Sexliberal, homovänlig och bisarrt rolig från
mannen som gav oss “Clerks” och “Dogma”.

[Homo Emeritus]

”Jag undrar bara lite om 
de är lika nyfikna på mig. 

Den där killen från Sverige
som skriver obegripliga
statusuppdateringar på 
något märkligt språk”

Real World goes 
transperson



vill du ha dina kära
över julhelgen?

HUR nära



7543 Mumm Cordon Rouge 12% 75cl 319:-
www.pernod-ricard-sweden-butik.se
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